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National Lighting Conference for Young Scientists, Lighting 2017, 19 – 21 October, Varna, Bulgaria 

ИНТЕЛИГЕНТНО УЛИЧНО ОСВЕТЛЕНИЕ НА ГР. ВАРНА 2015. 

КОНЦЕПЦИЯ, ТЕХНОЛОГИИ, РЕАЛИЗАЦИЯ. 

 

INTELLIGENT STREET LIGHTING OF VARNA 2015.  

CONCEPT, TECHNOLOGIES, REALIZATION. 
 

Димитър Матев1, Валентин Гюров2, Румен Киров3, Станислав Никитасов4 

 
1, 2, 3 Технически университет - Варна, ул. „Студентска” 1, Варна, България 

4 ОБЩИНА ВАРНА, бул. Осми приморски полк 43,  Варна, България 
 

The report describes the backstory, concepts, technologies used and the results achieved in the implementation of the pilot 

project "INTELLIGENT STREET LIGHTING OF VARNA 2015" - an important part of the realization of the European policy 

for sustainable urban development and the creation of Smart City. 

 

Keywords:Intelligent street lighting, adaptive outdoor lighting, street lighting telemanagement, energy efficiency, Intelligent City, 

                   Smart City, CityTouch, LightWave. 

 

ПРЕДИСТОРИЯ 

През 2006 - 2007 г. ОБЩИНА ВАРНА възложи на 

екип, ръководен от доц. д-р инж. Д. МАТЕВ (Техниче-

ски университет – Варна) да разработи пълен и пилотен 

проекти на СИСТЕМА ЗА АВТОМАТИЗИРАНО 

УПРАВЛЕНИЕ НА УЛИЧНОТО ОСВЕТЛЕНИЕ в 

гр. ВАРНА, които да включват аналитична, техноло-

гично-конструктивна и експериментална части. 

Бяха анализирани технологии за управление и кон-

трол на газоразрядни лампи с високо налягане, системи 

за управление, контрол и поддържане на уличното ос-

ветление и техните компоненти. 

В процеса на работа бяха отчетени текущото състоя-

ние и перспективите за развитие на уличното осветле-

ние в гр. Варна, влиянието на географското местополо-

жение и метеорологичните условия върху статично-ди-

намичен алгоритъм за управление, изискванията на 

стандартизационните документи. 

Бяха проведени изследвания върху демонстраци-

онна версия на системата за управление, инсталирана в 

създадената за целта лаборатория "ЕНЕРГИЙНА 

ЕФЕКТИВНОСТ И УПРАВЛЕНИЕ НА ОСВЕТИ-

ТЕЛНИ УРЕДБИ".  

Във варианта от 2012 г., в сътрудничество с 

PHILIPS – България, демонстрационната версия в 

Технически университет – Варна е изпълнена като 

Starsense Telemanagement System 2, базирана на 

LonWorks Open Protocol върху Powerline, и е напълно 

CENELEC EN-50065-1 и ANSI 709.2 съвместима.  

Беше разработена концепция за структурно и схемо-

техническо изграждане, на основата на критерий за 

ефективност. Беше разработена  уникална по съдържа-

ние, обем и оформление проектна документация. 

 

 

 

 

 

През 2012 г. ОБЩИНА ВАРНА кандидатства за 

финансиране по проектна линия от Международен 

фонд "Козлодуй" 2010-2013. 

Във връзка с това проектът беше актуализиран като 

"ИНТЕЛИГЕНТНО УЛИЧНО ОСВЕТЛЕНИЕ НА 

ГР. ВАРНА 2012 - разширен работен пилотен про-

ект" [2, 3]. 

Проектното предложение на ОБЩИНА ВАРНА бе-

ше одобрено за безвъзмездно финансиране в размер на 

1804000,00 евро. 

Процедурите по избор на изпълнители и подготви-

телните дейности в национален мащаб бяха продължи-

телни и реалното изпълнение на проекта започна през 

2015 г.  

Тъй като в периода на изчакване технологите бяха 

получили развитие, което стана достъпно както в свето-

вен мащаб, така и в България, проектното решение бе-

ше усъвършенствано, чрез използване на системата 

PHILIPS CityTouch, допълнена от PHILIPS LED осве-

тители от последно поколение.  

Така, след 10 години изследователска, проектантска 

и внедрителска дейност, проектът "ИНТЕЛИГЕНТНО 

УЛИЧНО ОСВЕТЛЕНИЕ НА ГР. ВАРНА 2015" [1] 

беше реализиран и въведен в експлоатация през м. 

септември 2016 г.  

I. ЦЕЛ НА ПРОЕКТА 

Целта на проекта е изграждане на система за инте-

лигентно улично осветление с пълен мониторинг и 

управление на ниво индивидуален осветител за основ-

ните транспортни артерии в гр. Варна и първокласните 
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такива от републиканската пътна мрежа, на територи-

ята на града, чрез която да бъде постигнато: 

1. Снижаване на общото електропотребление, разхо-

дите за консумирана електрическа енергия и парнико-

вите емисии. 

2. Снижаване на експлоатационните разходи, пови-

шаване надеждността на уличното осветление по обхва-

та на проекта. 

3. Многократно съкращаване на времето за локали-

зиране и отстраняване на повреди в уличното осветле-

ние. 

4. Подобряване безопасността на уличното движение 

в тъмната част от денонощието, чрез съответствие   с 

БДС EN 13201 [4] за светлинна среда, при прилагането 

на система за автоматизирано управление на уличното 

осветление. 

5. Повишаване качеството и комфорта на светлин-

ната среда. 

II. КОНЦЕПЦИЯ НА ПРОЕКТА 

Концепцията за постигане на целта е изграждането 

на система за автоматизирано управление на уличното 

осветление, която да го превърне в "ИНТЕЛИГЕНТ-

НО УЛИЧНО ОСВЕТЛЕНИЕ НА ГР. ВАРНА", като 

важна част от европейската политика за устойчиво 

градско развитие и създаване на интелигентни градове 

Smart City. 

Основният оптимизационен критерий е високо каче-

ство и надеждност на уличното осветление, при макси-

мална използваемост на частите от съществуващата не-

управляема улична осветителна уредба, които все още 

имат значителен експлоатационен ресурс (стълбове, ка-

белна мрежа, касети и др.), инфраструктурните дадено- 

сти (минимално разрушаване и последващо възстановя-

ване на пътни и тротоарни настилки) и внедряване на 

компоненти с дълъг експлоатационен срок, на база тех-

нико-икономически обосновано проектно решение. 

 

III. ОБХВАТ НА ПРОЕКТА 

III.1 Териториален обхват 

 

Проектът обхваща основните транспортни артерии 

на града (фиг. 1): 

 

 Диагонални: Аерогара Варна – Център 

(Катедрала), Център (Катедрала) - к.к. 

"Слънчев ден", Център (Катедрала) -  бул. "Хр. 

Ботев", Център (Катедрала) – бул. "Осми 

приморски полк" (до  бул. "Хр. Смирненски"). 

 

 Надлъжни: бул. "В. Левски", бул. "Цар 

Освободител" (до бул. "Република"), бул. 

"Сливница" (до бул. "Я. Хунияди"). 

 

 Напречни: бул. "Република". 

 

 Околовръстни: ул. "Девня" (до бул. 

"Република"), бул. "Приморски”, бул. "Княз 

Борис I" (Югоизточна дъга). 

 

 Проектът включва всички първокласни транс-

портни артерии от републиканската пътна 

мрежа, преминаващи през гр. Варна: А2 

(автомагистрала "Хемус" Е70), А5 и Е87. 

 

Фиг. 1. Териториален обхват (по участъци) на ИНТЕЛИГЕНТНО УЛИЧНО ОСВЕТЛЕНИЕ НА ГР. ВАРНА 2015 

 3



III.2 Количествен обхват 
Таблица 1. Разпределението на осветителите по транспортни артерии и участъци (част) 
 

ТРАНСПОРТНА АРТЕРИЯ 

 
УЧАСТЪК 

 

ОСВЕТИТЕЛ 

BGS204 
LED80, 

UniStreet 
72W 
[бр.] 

BGS204 
LED120, 
UniStreet 

110W 
[бр.] 

BGP627 OFR4 
LED-HB, LUMA 

25klm 
[бр.] 

 
№ 
 

НАИМЕНОВАНИЕ 

бул. Вл. Варненчик 2 Магистрала    188 

бул. Вл. Варненчик 3 бул. Янош Хунияди - ул. Хр. Смирненски 75   

бул. Вл. Варненчик 4 ул. Хр. Смирненски - ул. Отец Паисий 83   

бул. Вл. Варненчик 5 ул. Отец Паисий - Катедрала 219   

Пикадили парк - к.к. Златни пясъци 1 кръгово до Пикадили - светофар   20 

Пикадили парк - к.к. Златни пясъци 2 светофар - Св. Константин (завой)  166  

 

ул. Девня 5 Корабно машиностроене АД - Обръщач ЖП Гара 90   

Площад пред катедралата 1 Площад пред катедралата   33 

ЖП Гара - площад     41  

ОБЩО 1734 654 348 

ВСИЧКО 2736 

 

Таблица 2. Разпределение на използваните конзоли за стълб улично осветление (част) 
 

ТРАНСПОРТНА АРТЕРИЯ 
УЧАСТЪК 

КОНЗОЛА (РОГАТКА) 

единична – 
дължина 

[m] 

единична 
- ъгъл 

[º] 

единична 
съществ. 

[бр.] 

единична 
нова или 
прераб. 

[бр.] № НАИМЕНОВАНИЕ 

бул. Вл. Варненчик 2 Магистрала  2,70 0 188  

бул. Вл. Варненчик 3 бул. Янош Хунияди - ул. Хр. Смирненски 1,50 0  75 

бул. Вл. Варненчик 4 ул. Хр. Смирненски - ул. Отец Паисий 1,20 0  83 

бул. Вл. Варненчик 5 ул. Отец Паисий - Катедрала 1,20 0  219 

Пикадили парк - к.к. Златни пясъци 1 кръгово до Пикадили - светофар 2,50 0 20  

Пикадили парк - к.к. Златни пясъци 2 светофар - Св. Константин (завой) 2,50 5 166  

 

ул. Девня 5 Корабно машиностроене АД - Обръщач ЖП Гара 1,50 0 45 45 

Пщад пред катедралата 1 Площад пред катедралата 2,00 0 33  

ЖП Гара - площад    1,50 0  41 

ОБЩО 1560 1176 

ВСИЧКО 2736  

 

Таблица 3. Показатели на светлинната среда (част)  
 

ТРАНСПОРТНА АРТЕРИЯ 

У
Ч

 А
С

Т
Ъ

К
 

№
 

СТЪЛБ 

С
В

Е
Т

Л
И

Н
Н

А
 

К
А

Т
Е

Г
О

Р
И

Я
 СВЕТЛОТЕХНИЧЕСКИ ПОКАЗАТЕЛИ 

БДС EN 13201–2:2005) 

тип 
височина 

[m] 

Lav [cd/m2] U0 UI TI [%] SR 

станд. проект станд. проект станд. проект станд. проект станд. проект 

бул. Вл. Варненчик 2 СТ2 17,00 МЕ2 ≥1,5 1,72 ≥0,4 0,50 ≥0,7 0,79 ≤10 10,00 ≥0,5 0,98 

бул. Вл. Варненчик 3 СТ2 7,50 МЕ4b ≥0,75 1,38 ≥0,4 0,73 ≥0,5 0,81 ≤15 11,00 ≥0,5 0,86 

бул. Вл. Варненчик 4 СТ2 7,50 МЕ4b ≥0,75 1,34 ≥0,4 0,71 ≥0,5 0,84 ≤15 10,00 ≥0,5 0,87 

бул. Вл. Варненчик 5 СТ2 7,50 МЕ4b ≥0,75 1,33 ≥0,4 0,70 ≥0,5 0,84 ≤15 10,00 ≥0,5 0,87 

Пикадили парк - к.к. Златни пясъци 1 СТ 11,00 ME4a ≥0,75 0,92 ≥0,4 0,61 ≥0,6 0,64 ≤15 11,00 ≥0,5 0,88 

Пикадили парк - к.к. Златни пясъци 2 СТ 11,00 ME4a ≥0,75 0,97 ≥0,4 0,61 ≥0,6 0,63 ≤15 13,00 ≥0,5 0,82 

 

ул. Девня 4 СТ2 12,00 МЕ4b ≥0,75 1,25 ≥0,4 0,85 ≥0,5 0,90 ≤15 8,00 ≥0,5 0,87 

ул. Девня 5 СТ 10,50 МЕ4b ≥0,75 1,14 ≥0,4 0,56 ≥0,5 0,92 ≤15 6,00 ≥0,5 0,98 

Площад пред катедралата 1 СТ3 14,00 ME3b ≥1,0 2,08 ≥0,4 0,48 ≥0,6 0,62 ≤15 8,00 ≥0,5 1,03 
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Разпределението на осветителите по транспортни ар-

терии и участъци, в териториалния обхват на проекта, е 

показано в част от Таблица 1, а това на използваните 

конзоли – в част от Таблица 2. 

Геометричните параметри на осветителната уредба, 

нормените и получените при проектирането показатели 

на светлинната среда са показани в част от Таблица 3. 

 

 

IV. ТЕХНИЧЕСКИ ПОКАЗАТЕЛИ 

 

1. Проектната концепция e съобразена с инфраструк-

турата и спецификата на гр. Варна. За изграждането на 

интелигентно улично осветление са използвани техно-

логии и компоненти, гарантиращи високо качество и 

надеждност на осветителите, управляващите устрой-

ства, комуникационната среда, софтуерното осигурява-

не и мрежовата сигурност.  

 

2. Спазена е максимална използваемост на частите от 

съществуващата неуправляема улична осветителна 

уредба (стълбове, конзоли, кабелна мрежа, касети улич-

но осветление и др., които имат значителен експлоата-

ционен ресурс), без необходимост от разрушаване и 

последващо възстановяване на пътни и тротоарни на-

стилки.  

 

3. Извършена е замяна на 3912 осветителя с натрие-

ви лампи с високо налягане (НЛВН) с 2736 интелигент-

ни светлодиодни (LED) осветителя на PHILIPS, моде-

ли: BGP627 OFR4 LED-HB LUMA 2, BGS204 LED120 

UniStreet 110W, BGS204 LED80 UniStreet 72W. 

 

4. Запазени са 1560 съществуващи единични конзоли 

за стълб улично осветление и са заменени (или прера-

ботени) 1176 двойни с (в) единични такива.  

 

5. Касетите за улично осветление по обхвата на про-

екта са 96 и са частично рехабилитирани.  

 

6. Използвана е технология за комуникации и упра-

вление CityTouch на PHILIPS. 

 

7. Софтуерното и хардуерното осигуряване на инте-

лигентното улично осветление са изградени като отво-

рена система, с възможност за покриване нуждите на 

целия град в следващ период от време. 

 

 

V. ТЕХНОЛОГИЧНИ РЕШЕНИЯ 

V.1 Свързани интелигентни светлодиодни 

 (LED) осветители 

 

Проектното решение е реализирано с интелигентни 

светлодиодни осветители на PHILIPS от последно по-

коление: 

 

 

 

Luma 2 

BGP627 ORF4 LED- HB/NW 

25000 lm 

 
Моделът е предназначен за транспортни артерии с 

високи изисквания към светлинната среда (Таблица 1, 

Таблица 3): 

 

Използвани са вградените технологии: 

 

OPTIFLUX™ 

Оптичната система на Luma е изградена от високо-

ефективни OPTIFLUX™ лещи, фиксирани в рамка с ви-

сок коефициент на отражение. Така се постига оптима-

лен LOR – фактор (Light Output Ratio ~92%) и се покри-

ват изискванията на M светлинните класове и пътно-

уличната геометрия. 

 

CONSTAFLUX 

Поддържа постоянен, предварително зададен светли-

нен поток на светлодиодите по време на жизнения им 

цикъл. Изключено е и преосветяването в началния пе-

риод на работа на осветителната уредба, с което се по-

стига допълнително икономия до 35% (фиг. 2). 

 

L-TUNE 

Позволява фина настройка на параметрите на LED 

модулите (светлинен поток, мощност и др.), с цел адап-

тиране на осветителя към изискванията на конкретна 

осветителна уредба, за повишаване енергийната ефек-

тивност и снижаване на експлоатационните разходи. 

  

 
Фиг. 2. Предимства на CONSTAFLUX 

 

 

     UniStreet BGS204 LED80-/740 

       72W, 8700 lm 
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Моделът е с вградена Plug & Play функционалност и 

е предназначен за транспортни артерии с нормални из-

исквания към светлинната среда (Таблици 1, 3): 

 бул. "Вл. Варненчик" 

 бул. "Княз Борис I" 

 бул. "Васил Левски" 

 бул. "Осми приморски полк" 

 бул. "Приморски" 

 бул. "Република" 

 бул. "Сливница" 

 бул. "Цар Освободител" 

 Катедрала - кв. "Аспарухово" 

 ул. "Христо Смирненски" 

 ул. "Александър Рачински"  

 ул. "Девня" 

Преобладаващото количество осветители в проекта 

са от този модел. 

 

UniStreet BGS204 LED120-/740 

110W, 13000 lm 

 

 
Моделът е предназначен за транспортни артерии с 

повишени изисквания към светлинната среда и е с вгра-

дена Plug & Play функционалност (Таблици 1, 3): 

 Пикадили парк - к.к. "Златни пясъци" 

 бул. "Васил Левски" 

 бул. "Осми приморски полк" 

 ЖП Гара - площад 

Моделът попълва гамата от използваните осветители 

и снижава цената на проектното решение. 

 

Свързаните интелигентни осветители са проектира-

ни за непрекъсната индивидуална връзка с контролно-

информационния център. Те са удобни за експлоатация 

и предлагат Plug & Play функционалност. 

 Веднага след монтажа и възстановяване на електро-

захранването те могат да бъдат контролирани дистан-

ционно чрез CityTouch, което намалява разходите за 

изграждане, експлоатация и поддръжка. 
 

 

 

V.2 CityTouch 

 

 

CityTouch (фиг. 3) e цялостно 

решение, базирано на облачни 

услуги (cloud services), с интуи-

тивен интерфейс, което дава ин-

формация за всички процеси, 

чрез свързване на осветителната 

уредба с приложения за управле-

ние и контрол. 

 

 
 
Фиг. 3. Екосистема CityTouch 

 

В настоящия проект е използван модула CityTouch 

LightWave за дистанционен контрол и мониторинг на 

уличното осветление. 

На фиг. 4 е показан принципа на действие и е напра-

вено сравнение с широко използваните съществуващи 

решения на системите за автоматизирано управление на 

улични осветителни уредби. 

 

   

 
 

Фиг. 4. CityTouch LightWave 

 
Основните функции на LightWave са (фиг. 5 – 8): 

 GIS - навигация в териториалния обхват на 

уличната осветителна уредба. 

 Откриване на неизправности и известяване. 

 Светлинни сценарии.  

 Измерване консумацията на електрическа 

енергия. 

 
 

 
 

Фиг. 5. Улична навигация, базирана на карти (GIS) 
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Фиг. 6. Откриване на неизправности и известяване 

 

 
 
Фиг. 7. Светлинни сценарии (графици за димиране) 

 

 
 

Фиг. 8. Измерване консумацията на електрическа енергия 

 

VI. ПРОЕКТНА ДОКУМЕНТАЦИЯ 

Проектната документация (фиг. 11, 12) е представена 

в два напълно идентични варианта – отпечатан и елек-

тронен, и се състои от два тома: ТОМ 1 - във формат 

ISO A4 и ТОМ 2 – във формат ISO A2. 

Светлотехническият проект, за всеки участък от 

транспортна артерия по обхвата на проекта, се съдържа 

в ЧАСТ 2. СВЕТЛОТЕХНИЧЕСКИ ПРОЕКТ, ТОМ 

1. и е разработен с DIALux (фиг. 9 – за илюстрация). 

Графичната част на проекта се състои от 108 чертежа 

(картни листа), представящи системите на електроза-

хранване, комуникации и управление, по протежение 

на отделните транспортни артерии, разделени на уча-

стъци. Тя е поместена в ЧАСТ 4. ТОПОГРАФИЯ, 

ТОМ 2 (фиг. 10 – за илюстрация). Реконструкцията на 

стълбовата подсистема от уличната осветителна уредба 

е представена графично с 10 чертежа в ЧАСТ 3. 

КОНСТРУКТИВНА ДОКУМЕНТАЦИЯ. 
 

 
 
Фиг. 9. Разпределение на яркостта (3D рендеринг) 

 

 
 
Фиг. 10. Графична документация (Легенда) 

 

 
Фиг. 11. Проектна документация – общ изглед  

 
Фиг. 12. Проектна документация – електронен вариант
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VII. РЕАЛИЗАЦИЯ 

 

 

 

 

Фиг. 13. ИНТЕЛИГЕНТНО УЛИЧНО ОСВЕТЛЕНИЕ НА ГР. ВАРНА 2015 , бул. "Княз Борис I-ви" 

 

 
 

Фиг. 14. ИНТЕЛИГЕНТНО УЛИЧНО ОСВЕТЛЕНИЕ НА ГР. ВАРНА 2015 , АМ "Хемус" 
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VIII. УЧАСТНИЦИ В ПРОЕКТА 

"ИНТЕЛИГЕНТНО УЛИЧНО ОСВЕТЛЕНИЕ 

НА ГР. ВАРНА 2015" [1] е сложен и мащабен проект, 

в чиято реализация взеха участие следните лица и 

организации: 

 

 Проектанти 

1. доц. д-р инж. Д. МАТЕВ – главен проектант.  

2. доц. д-р инж. В. ГЮРОВ – проектант. 

3. доц. д-р инж. Р. КИРОВ – проектант. 

4. инж. Н. БЪРДАРСКИ – проектант. 

5. инж. П. МАТЕВ – дизайн. 

 ОБЩИНА ВАРНА 

1. инж. Хр. Иванов, Зам. кмет на ОБЩИНА ВАРНА.  

2. инж. С. Никитасов, Гл. експерт "Електроснабдяване". 

 Организации 

ЕТРАЛУКС С.А. – главен изпълнител на проекта.  

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Ползите от реализирането на "ИНТЕЛИГЕНТНО 

УЛИЧНО ОСВЕТЛЕНИЕ НА ГР. ВАРНА 2015" за 

града и хората са многопланови и могат да бъдат раз-

гледани като преки и като такива с мултипликационен 

ефект. 

 

Преки ползи 

 

1. Икономията на електрическа енергия за обхвата 

на проекта (със сценарии за управление) е 77,7%, при 

годишна икономия на средства за електрическа енер-

гия 234 798 лв. 

2. Подобрен е експлоатационният мениджмънт. 

Разходите за обслужване на уличната осветителна 

уредба намаляват с 50% за обхвата на проекта и с 15% 

за целия град. Многократно се съкращава времето за 

локализиране на повреди и тяхното отстраняване. 

Снижени са загубите в електропреносната мрежа с 

14% и е повишена надеждността на уличното осветле-

ние по обхвата на проекта. 

3. Проектът има силно изразен екологичен ефект. 

"Спестените" въглеродни емисии са над 2700 т./г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Постигната е максимална използваемост на час-

тите от съществуващата неуправляема улична освети-

телна уредба, без разрушаване и възстановяване на 

пътни и тротоарни настилки. 

5. Повишена е безопасността на уличното движе-

ние в тъмната част от денонощието, чрез постигане на 

съответствие с БДС EN 13201 за светлинна среда, при 

прилагането на система за автоматизирано управление 

на уличното осветление. 

 

Мултипликационен ефект 

 

1. ОБЩИНА ВАРНА предвижда постепенно 

включване на останалите събирателни и вътрешно-

квартални улици, както в централната градска част, 

така и в жилищните комплекси в "ИНТЕЛИГЕНТНО 

УЛИЧНО ОСВЕТЛЕНИЕ НА ГР. ВАРНА", при 

запазване вида на съоръженията и използваните тех-

нологии, в съответствие с реализирания вече пилотен 

проект. 

По този начин, чрез унифициране на съоръженията 

на уличната осветителна уредба и софтуерната плат-

форма, гр. ВАРНА създава задължителната основа за 

интелигентните градове Smart City. 

2. Подобрявяне на градската инфраструктура и бе-

зопасността на гражданите и гостите на гр. ВАРНА. 

Системата снижава броя на пътно-транспортните 

произшествия и ръста на престъпността на територия-

та на целия град. 
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ИНТЕЛИГЕНТНО УЛИЧНО ОСВЕТЛЕНИЕ НА ГР. ВАРНА 2015. 

ЕФЕКТ ОТ ВНЕДРЯВАНЕТО НА ПРОЕКТ СЪС CityTouch. 

 

INTELLIGENT STREET LIGHTING OF VARNA 2015. 

EFFECT OF THE IMPLEMENTATION OF PROJECT WITH 

CityTouch.  

 
Димитър Матев, Валентин Гюров, Румен Киров, Йордан Михалев 

Технически университет - Варна, ул. "Студентска" 1, Варна, България 
 

 

 
  The report presents the effect of the implementation of intelligent street lighting in Varna. Design methods and management 

scenarios are considered. The characteristics of the light environment are analyzed. The effect of optimal light scenarios on energy 

savings has been investigated. The results show the high energy efficiency of the design solution achieved with the implementation 

of the CityTouch management system. 

 

Keywords: Intelligent street lighting, energy efficiency, street lighting telemanagement, dimmable street lighting systems, 

                    CityTouch. 

 

 

 

I. ВЪВЕДЕНИЕ 

"ИНТЕЛИГЕНТНО УЛИЧНО ОСВЕТЛЕНИЕ 

НА ГР. ВАРНА 2015" [1] е най-мащабния, реализи-

ран в Р. България и един от най-обхватните проекти в 

Европа за управляемо улично осветление, базирано на 

високоефективни LED източници на светлина, GPRS 

комуникации и GIS софтуер за управление. Чрез реа-

лизацията му е постигната пълна реконструкция на 

уличната осветителна уредба за всички основни тран-

спортни артерии на гр. Варна. 

Приложен е обектен подход – транспортните арте-

рии са разделени на участъци и за всеки от тях е раз-

работен с DIALux подробен светлотехнически проект. 

По този начин са постигнати точност и възпроизводи-

мост на резултатите. Високата степен на унификация 

на решението е резултат от използването само на три 

модела осветители -  Luma   BGP627 ORF4 LED-

HB/NW, UniStreet BGS204 LED80-/740 и UniStreet 

BGS 204 LED120-/740 на PHILIPS. Разпределението 

на осветителите по транспортни артерии и участъци в 

териториалния обхват на проекта е показано в 

Таблица 1. В Таблица 2 са представени нормените и 

получените при проектирането светлотехнически по-

казатели. Представените стандартизационни изисква-

ния и класификацията на улиците са в съответствие 

със стандарт БДС ЕN 13201-2:2005. За времето на реа-

лизация на проекта е разработен стандарт EN 13201-2: 

2015 Performance Requirements, който замененя класо- 

 

 

вете ME с M (Таблица 3) [4, 5] и е приет в Р. България 

под идентично име през 2016 г. 

Транспортните артерии в проекта съответстват на 

класове МЕ2, МЕ3а, МЕ3b, ME4a и МЕ4b, които спо-

ред стандартизацията от 2016 г. могат да  бъдат при-

равнени към М2, М3 и М4. В този случай изискваните 

стойности на средна нормена яркост Lav са еднакви. 

Има разлика в стандартните стойности на показатели-

те за равномерност U0 и UI, но както е показано в 

Таблица 2, проектните стойности надвишават норме-

ните, изисквани от новия стандарт (Таблица 3).  

 

II. СЦЕНАРИИ ЗА УПРАВЛЕНИЕ И 

ЕНЕРГЕТИЧЕН ЕФЕКТ 

Разработени са четири оптимизирани сценария за 

управление на осветителната уредба, с различни това-

рови профили, съобразени със светлинния клас на 

улиците, трафика на превозни средсва и неговата ди-

намика, за различните дни от седмицата. 

  

 Сценарий 1  

Валиден за делнични дни (понеделник – четвър-

тък). Осветителната уредба работи на 100%, ня-

колко часа след залез и непосредствено преди из-

грев. През останалата част на нощта (22:00-6:00 

ч.) осветлението се димира тристъпково (Фиг. 1).  

© 2017 Lighting’2017, Varna, Bulgaria 
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 Сценарий 2 

Използва се в петък – последен работен ден от 

седмицата. Уредбата работи на 100% само след 

залез (до 22:00 ч.), след което се димира (Фиг. 2). 

 Сценарий  4 

В неделната вечер уредбата работи на 80% до 

23:00 ч., след което се димира до 50%. От 5:30 ч.  

сутринта преминава на ниво 80% (Фиг. 4). 

 

 Сценарий 3  
Използва се в събота. Уредбата работи на 80% до 

01:00 ч. в неделя, след което се димира до 50% 

(Фиг.3). 

Използването на сценарии с различна форма и 

продължителност позволява реализиране на икономия 

на електрическа енергия без да се влошават светлотех-  

 

 

 

Таблица 1. Териториален обхват на проекта и разпределение на осветителите по участъци 

 

ТРАНСПОРТНА АРТЕРИЯ 

 
УЧАСТЪК 

 

ОСВЕТИТЕЛ 

BGS204 
LED80, 

UniStreet 
72W 

[бр.] 

BGS204 
LED120, 
UniStreet 

110W 

[бр.] 

BGP627 OFR4 
LED-HB, 

LUMA 
25 klm 

[бр.] 

№ НАИМЕНОВАНИЕ 

бул. Вл. Варненчик 2 Магистрала   188 

бул. Вл. Варненчик 3 бул. Янош Хунияди - ул. Хр. Смирненски 75   

бул. Вл. Варненчик 4 ул. Хр. Смирненски - ул. Отец Паисий 83   

бул. Вл. Варненчик 5 ул. Отец Паисий - Катедрала 219   

Пикадили парк - к.к. Златни пясъци 1 кръгово до Пикадили - светофар   20 

Пикадили парк - к.к. Златни пясъци 2 светофар - Св. Константин (завой)  166  

Пикадили парк - к.к. Златни пясъци 3 Св. Константин (завой) - к.к. Слънчев ден  78  

бул. Княз Борис I 1 ВИНС - ул. Н. Вапцаров (Зоолог. градина) 4  38 

бул. Княз Борис I 2 ул. Н. Вапцаров (Зоолог. градина) - бул. В. Левски 10  69 

бул. Васил Левски 1 ст. Спартак - ул. Подвис  42  

бул. Васил Левски 2 ул. Подвис - ул. Мир  59  

бул. Васил Левски 3 ул. Мир - бул. Осми приморски полк  65  

бул. Васил Левски 4 бул. Осми приморски полк - бул. Ал. Стамболийски 21 35  

бул. Васил Левски 5 бул. Ал. Стамболийски - бул. Княз Борис I 40 65  

бул. Осми приморски полк 1 бул. Мария Луиза 49   

бул. Осми приморски полк 2 бул. Мария Луиза - бул. Цар Освободител 53   

бул. Осми приморски полк 3 бул. Цар Освободител - бул. Чаталджа  23  

бул. Осми приморски полк 4 бул. Чаталджа - ул. Н. Вапцаров (ст. Черно море)  36  

бул. Осми приморски полк 5 ул. Н. Вапцаров (ст. Черно море) - бул. Левски  44  

бул. Осми приморски полк 6 бул. Левски - ул. Хр. Смирненски 27   

бул. Приморски 1 ул. Дунав - басейн Приморски 17   

бул. Приморски 2 басейн Приморски - бул. Цар Освободител 45   

бул. Република 2 бул. Цар Освободител - бул. Вл. Варненчик 82   

бул. Сливница 1 бул. Съборни - ул. Пирин 16   

бул. Сливница 2 ул. Пирин - ул. Акад. Андрей Сахаров 86   

бул. Сливница 3 ул. Акад. Андрей Сахаров - ул. Хр. Смирненски 110   

бул. Сливница 4 ул. Хр. Смирненски - бул. Република 76   

бул. Сливница 5 бул. Република - бул. Янош Хунияди 41   

ул. Александър Рачински 1 ул. Александър Рачински 13   

бул. Цар Освободител 1 бул. Приморски - бул. Осми приморски полк 28   

бул. Цар Освободител 2 бул. Осми приморски полк - ул. Струга 109   

бул. Цар Освободител 3 ул. Струга - бул. Трети март 49   

бул. Цар Освободител 4 бул. Трети март - бул. Република 42   

Катедрала - кв. Аспарухово 4 Аспарухов мост - включване и бул. Хр. Ботев 100   

ул. Христо Смирненски 4 бул. Цар Освободител - бул. Сливница 67   

ул. Христо Смирненски 5 бул. Сливница - бул. Вл. Варненчик 46   

ул. Девня 4 бул. Република - Корабно машиностроене АД 136   

ул. Девня 5 Корабно машиностроене АД - Обръщач ЖП Гара 90   

Площад пред катедралата 1 Площад пред катедралата   33 

ЖП Гара - площад    41  

ОБЩО 1734 654 348 

ВСИЧКО 2736 
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ническите показатели на средата, изисквани при 

съответната категоризация [2].  

В общият случай на управление при стъпална про-

мяна на електропотреблението са в сила следните зави-

симости [3]: 





k

i

ij tT
1  





k

i

iikj tPE
1  





k

i

iijНjИ tPТPE
1    (1)  

където: 

 Tj – продължителност на нощта за j-тия ден от 

годината; ti –  продължителност на i-ия период; 

n – брой степени на димиране; k – брой интер-

вали на димиране; Еkj – консумирана електро-

енергия за j-ия ден [kWh]; PН – номинална 

мощност на осветителната уредба [kW], ЕИj – 

икономия на електроенергия за j-ия ден [kWh]. 

Ако се използва коефициент d, показващ 

степента на димиране (%), то: 
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i
i
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PТPE
11 100

1

100
  (2) 

Икономията на ЕЕ за една календарна година се 

определя като: 

 

 
 











365

1 1100

1

i

k

i

iijНгодИ tdТPE         (3) 

 

Таблица 2. Категоризация на участъците, нормени и проектни светлотехнически показатели 

 

ТРАНСПОРТНА АРТЕРИЯ 

У
Ч

А
С

Т
Ъ

К
  

№
 

СТЪЛБ 
С

В
Е

Т
Л

И
Н

Н
А

 

К
А

Т
Е

Г
О

Р
И

Я
 

СВЕТЛОТЕХНИЧЕСКИ ПОКАЗАТЕЛИ 
БДС EN 13201–2:2005 

тип 
височина 

[m] 

Lav [cd/m2] U0 UI TI [%] SR 

станд. проект станд. проект станд. проект станд. проект станд. проект 

бул. Вл. Варненчик 2 СТ2 17,00 МЕ2 ≥1,5 1,72 ≥0,4 0,50 ≥0,7 0,79 ≤10 10,00 ≥0,5 0,98 

бул. Вл. Варненчик 3 СТ2 7,50 МЕ4b ≥0,75 1,38 ≥0,4 0,73 ≥0,5 0,81 ≤15 11,00 ≥0,5 0,86 

бул. Вл. Варненчик 4 СТ2 7,50 МЕ4b ≥0,75 1,34 ≥0,4 0,71 ≥0,5 0,84 ≤15 10,00 ≥0,5 0,87 

бул. Вл. Варненчик 5 СТ2 7,50 МЕ4b ≥0,75 1,33 ≥0,4 0,70 ≥0,5 0,84 ≤15 10,00 ≥0,5 0,87 

Пикадили парк - к.к. Златни пясъци 1 СТ 11,00 ME4a ≥0,75 0,92 ≥0,4 0,61 ≥0,6 0,64 ≤15 11,00 ≥0,5 0,88 

Пикадили парк - к.к. Златни пясъци 2 СТ 11,00 ME4a ≥0,75 0,97 ≥0,4 0,61 ≥0,6 0,63 ≤15 13,00 ≥0,5 0,82 

Пикадили парк - к.к. Златни пясъци 3 СТ2 7,50 ME4a ≥0,75 1,65 ≥0,4 0,48 ≥0,6 0,78 ≤15 14,00 ≥0,5 0,72 

бул. Княз Борис I 1 СТ2, СТ1 7,50 ME3a ≥1,0 1,55 ≥0,4 0,50 ≥0,7 0,78 ≤15 13,00 ≥0,5 0,93 

бул. Княз Борис I 2 СТ2 7,50 ME3a ≥1,0 1,55 ≥0,4 0,53 ≥0,7 0,76 ≤15 12,00 ≥0,5 0,94 

бул. Васил Левски 2 СТ3, СТ2, СТ1 11,00 МЕ4b ≥0,75 1,14 ≥0,4 0,74 ≥0,5 0,88 ≤15 8,00 ≥0,5 0,79 

бул. Васил Левски 3 СТ1 11,00 МЕ4b ≥0,75 1,16 ≥0,4 0,66 ≥0,5 0,75 ≤15 14,00 ≥0,5 0,72 

бул. Васил Левски 4 СТ2, СТ1 7,50 МЕ4b ≥0,75 1,13 ≥0,4 0,48 ≥0,5 0,76 ≤15 10,00 ≥0,5 0,78 

бул. Васил Левски 5 СТ2, СТ1 7,50 МЕ4b ≥0,75 1,16 ≥0,4 0,77 ≥0,5 0,86 ≤15 7,00 ≥0,5 0,86 

бул. Осми приморски полк 1 СТ2, СТ1 7,50 ME3a ≥1,0 1,74 ≥0,4 0,83 ≥0,7 0,94 ≤15 6,00 ≥0,5 0,84 

бул. Осми приморски полк 2 Т2, Т1 11,00 ME3a ≥1,0 1,16 ≥0,4 0,82 ≥0,7 0,93 ≤15 6,00 ≥0,5 0,85 

бул. Осми приморски полк 3 Т1 11,00 МЕ4b ≥0,75 1,15 ≥0,4 0,47 ≥0,5 0,73 ≤15 11,00 ≥0,5 0,73 

бул. Осми приморски полк 4 Т2, Т1 11,00 МЕ4b ≥0,75 1,15 ≥0,4 0,47 ≥0,5 0,73 ≤15 11,00 ≥0,5 0,73 

бул. Осми приморски полк 5 Т3,Т2,Т1 11,00 МЕ4b ≥0,75 1,37 ≥0,4 0,61 ≥0,5 0,86 ≤15 8,00 ≥0,5 0,80 

бул. Осми приморски полк 6 Т2 11,00 МЕ4b ≥0,75 0,88 ≥0,4 0,78 ≥0,5 0,90 ≤15 6,00 ≥0,5 0,87 

бул. Приморски 1 СТ2 7,50 МЕ4b ≥0,75 1,90 ≥0,4 0,59 ≥0,5 0,92 ≤15 7,00 ≥0,5 0,64 

бул. Приморски 2 СТ1 7,50 МЕ4b ≥0,75 1,44 ≥0,4 0,57 ≥0,5 0,88 ≤15 9,00 ≥0,5 0,63 

бул. Република 2 СТ2 8,50 МЕ4b ≥0,75 1,01 ≥0,4 0,64 ≥0,5 0,70 ≤15 9,00 ≥0,5 0,91 

бул. Сливница 1 СТ2 8,50 ME3a ≥1,0 2,21 ≥0,4 0,58 ≥0,7 0,93 ≤15 7,00 ≥0,5 0,99 

бул. Сливница 2 Т2 12,00 МЕ4b ≥0,75 1,49 ≥0,4 0,88 ≥0,5 0,95 ≤15 7,00 ≥0,5 0,87 

бул. Сливница 3 Т 12,00 МЕ4b ≥0,75 1,53 ≥0,4 0,83 ≥0,5 0,95 ≤15 7,00 ≥0,5 0,86 

бул. Сливница 4 Т 12,00 МЕ4b ≥0,75 1,53 ≥0,4 0,83 ≥0,5 0,95 ≤15 7,00 ≥0,5 0,86 

бул. Сливница 5 СТ2 7,50 МЕ4b ≥0,75 1,66 ≥0,4 0,69 ≥0,5 0,95 ≤15 7,00 ≥0,5 0,60 

ул. Александър Рачински 1 Т2 12,00 ME4b ≥0,75 1,49 ≥0,4 0,88 ≥0,5 0,95 ≤15 7,00 ≥0,5 0,87 

бул. Цар Освободител 1 СТ2, СТ1 7,50 МЕ4b ≥0,75 1,92 ≥0,4 0,81 ≥0,5 0,89 ≤15 8,00 ≥0,5 0,83 

бул. Цар Освободител 2 СТ2 7,50 МЕ4b ≥0,75 1,79 ≥0,4 0,50 ≥0,5 0,92 ≤15 8,00 ≥0,5 0,66 

бул. Цар Освободител 4 СТ2 8,50 МЕ4b ≥0,75 1,12 ≥0,4 0,63 ≥0,5 0,91 ≤15 6,00 ≥0,5 0,81 

Катедрала - кв. Аспарухово 4 СТ3, СТ2, СТ1 7,50 МЕ4b ≥0,75 1,34 ≥0,4 0,74 ≥0,5 0,91 ≤15 8,00 ≥0,5 0,81 

ул. Христо Смирненски 4 СТ3, СТ1 7,50 МЕ4b ≥0,75 2,03 ≥0,4 0,80 ≥0,5 0,91 ≤15 8,00 ≥0,5 0,83 

ул. Христо Смирненски 5 СТ 10,50 МЕ4b ≥0,75 2,08 ≥0,4 0,83 ≥0,5 0,92 ≤15 7,00 ≥0,5 0,85 

ул. Девня 4 СТ2 12,00 МЕ4b ≥0,75 1,25 ≥0,4 0,85 ≥0,5 0,90 ≤15 8,00 ≥0,5 0,87 

ул. Девня 5 СТ 10,50 МЕ4b ≥0,75 1,14 ≥0,4 0,56 ≥0,5 0,92 ≤15 6,00 ≥0,5 0,98 

Площад пред катедралата 1 СТ3 14,00 ME3b ≥1,0 2,08 ≥0,4 0,48 ≥0,6 0,62 ≤15 8,00 ≥0,5 1,03 
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Таблица 3. Нормени показатели в съответствие с БДС EN 

13201-2:2016 

 

 

Предвид използването на различни сценарии за зим-

но и лятно полугодие, оценката на енергетичния ефект 

се определя поотделно за двете шестмесечия. 

Обобщените енергетични показатели за целият об-

хват на проекта са: 

 

Седмица от зимно полугодие 

 

 Обща консумирана електрическа енергия 

преди реконструкция: 71049,55 kWh; 

 Обща консумирана електрическа енергия с 

димиране по товарови профили: 17506,8 kWh; 

 Обща икономия на електрическа енергия: 

53542,75 kWh; 

 Средна икономия на електрическа енергия за 

полугодието: 71%. 

 

Седмица от лятно  полугодие 

 

 Обща консумирана електрическа енергия 

преди реконструкция: 45129,56 kWh; 

 Обща консумирана електрическа енергия с 

димиране по товарови профили: 8366,6 kWh; 

 Обща икономия на електрическа енергия: 

36762,96 kWh; 

 Средна икономия на електрическа енергия за 

полугодието: 78%. 

 

 

 
Фиг.1. Сценарий 1 – управление от понеделник до четвъртък 

 

 
Фиг.2. Сценарий 2 – управление в петък 

 

 
Фиг.3. Сценарий 3 – управление в събота 

 

 

 
Фиг.4. Сценарий 4 – управление в неделя 

 

 

Годишен баланс 

 

 Обща консумирана електрическа енергия 

преди реконструкция: 3020,68 MWh;  

 Обща консумирана електрическа енергия с 

димиране по товарови профили: 672,72 MWh;  

 Обща икономия на електрическа енергия: 

2347,96 MWh; 

 Средна икономия на електрическа енергия за 

годината: 77,7%. 

 

Тъй като осветителната уредба е в първата година от 

експлоатацията си и обхватът на проекта е голям, не 

всички участъци са окончателно конфигурирани в 

оптимални режими на управление. Представените дан-

ни подлежат на промяна. 

 

Едновременно с модернизацията на уличното осве-

тление, ОБЩИНА ВАРНА проведе и активно марке-

тингово позициониране на либерализирания пазар на 

електрическа енергия, като според публична информа-

ция [7], нейната цена за нуждите на уличното освет-

ление е 0.1 лв./kWh, което разтоварва допълнително 

бюджета на общината.  

 

Финансовият еквивалент на разходите е: 

 

 Разходи за електроенергия годишно без дими-

ране: 302 068 лв.;  

 Разходи за електроенергия годишно с димира-

не: 67 270 лв.;  

 Обща годишна икономия: 234 798 лв.  
 

Детайлни данни за икономия на електроенергия в 

участъците от обхвата на проекта за зимно и лятно 

полугодие са показани в Таблица 4 и Таблица 5. 
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Таблица 4. Икономия на електроенергия зимно полугодие 

 

УЧАСТЪК 

 
Е [KWh] 
преди 

въвеждане 
 

Е [KWh] 
100% 

Е [KWh] 
с 

димиране 

Е
И
 

годишно 
[%] 

Магистрала 5114 2219,7 1602,5  69 

бул. Ян Хунияди - ул. Хр. 
Смирненски 

3884,8 579,6 418,5 89 

ул. Хр. Смирненски - ул. 
Отец Паисий 

4752 641,4 463,1 90 

ул. Отец Паисий - 
Катедрала 

3225,7 1692,4 1221,9 62 

кръгово до Пикадили парк 652,8 236,13 170,5 74 

Пикадили - св. Константин 5250 1959,9 1414,9 73 

св. Константин - Слънчев 
Ден 

3988,8 920,9 664,9 83 

ВИНС - ул. Н. Вапцаров 1498 479,6 346,2 77 

ул. Н. Вапцаров - бул. В. 
Левски 

1710 892 644 62 

ст. Спартак -  ул. Подвис 2321,2 495,9 358 85 

ул. Подвис - ул. Мир 674,2 696,6 503 25 

ул. Мир - бул. Осми 
Приморски полк 

1598 767,4 554,1 65 

бул. Осми Прим. полк - 
бул. Ал. Стамболийски 

1185,8 575,5 415,5 65 

бул. Ал. Стамболийски - 
бул. Княз Борис I 

1411,9 1076,5 777,2 45 

бул. Мария Луиза 1472,8 378,7 273,4 81 

бул. Мария Луиза - бул. 
Цар Освободител 

1276,4 409,6 295,7 77 

бул. Цар Освободител - 
бул. Чаталджa 

968 271,6 196 80 

бул. Чаталджа - ул. Н. 
Вапцаров 

1524,6 425 306,9 80 

ул. Н. Вапцаров - бул. В. 
Левски 

1030,4 519,5 375 64 

бул. В. Левски - ул. Хр. 
Смирненски 

1421 208,7 150,6 89 

ул. Дунав - басейн 
Приморски 

338,6 131,4 94,9 72 

басейн Приморски - бул. 
Цар Освободител 

603,5 347,8 251 58 

бул. Цар Освободител - 
бул. Вл. Варненчик 

1578 633,7 457,5 71 

бул. Съборни - ул. Пирин 242,8 123,7 89,3 63 

ул. Пирин - ул. Акад. 
Андрей Сахаров 

3347,4 664,6 479,8 86 

ул. Акад. А. Сахаров - ул. 
Хр. Смирненски 

960,6 850,1 613,7 36 

ул. Христо Смирненски - 
бул. Република 

1938,3 578,3 424 78 

бул. Република - бул. Янош 
Хунияди 

1057,9 316,8 228,8 78 

бул. Приморски - бул. Осми 
приморски полк 

1367,1 216,4 156,2 89 

бул. Осми приморски полк - 
ул. Струга 

2834,6 842,4 608,2 79 

ул. Струга – бул. Трети 
Март 

1559,7 378,7 273,4 82 

Бул. Трети март – бул. 
Република 

886,9 324,6 234,3 74 

Аспарухов мост - 
включване и бул. Хр. Ботев 

3832,5 772,8 557,9 85 

бул. Цар Освободител - 
бул. Сливница 

1400 510 368,2 74 

бул. Сливница - бул. 
Владислав Варненчик 

851,55 355,5 256,7 70 

бул. Република - Корабно 
Машиностроене АД 

2563,4 1051 758,8 70 

Корабно Машиностроене 
АД - Обръщало 

726,3 695,5 502,2 31 

Таблица 5. Икономия на електроенергия лятно полугодие 

 

УЧАСТЪК 

 
Е [KWh] 
преди 

въвеждане 
 

Е [KWh] 
100% 

Е[KWh] 
с 

димиране 

ЕИ 
годишно 

[%] 

Магистрала 3203,9 1254,6 765,8 76 

бул. Ян Хунияди - ул. Хр. 
Смирненски 

2451,4 327,6 200 92 

ул. Хр. Смирненски - ул. 
Отец Паисий 

2998,1 362,5 221,3 93 

ул. Отец Паисий - 
Катедрала 

2035,6 956,6 583,9 71 

кръгово до Пикадили парк  408,8 133,5 81,5 80 

Пикадили - св. Константин 3288,6 1107,8 676,2 79 

св. Константин - Слънчев 
Ден 

2517,2 520,5 317,5 87 

ВИНС - ул. Н. Вапцаров  945 271,1 165,5 82 

ул. Н. Вапцаров - бул. В. 
Левски 

1082,2 504,2 307,8 72 

ст. Спартак -  ул. Подвис 1465,1 280,3 171,1 88 

ул. Подвис - ул. Мир 426,3 393,7 240,4 44 

ул. Мир - бул. Осми 
Приморски полк 

975,1 433,8 264,8 73 

бул. Осми Прим. полк - 
бул. Ал. Стамболийски 

843,5 325,3 198,6 76 

бул. Ал. Стамболийски - 
бул. Княз Борис I 

934,5 608,5 371,5 60 

бул. Мария Луиза 928,2 214 130,7 86 

бул. Мария Луиза - бул. 
Цар Освободител 

806,4 231,5 141,3 82 

бул. Цар Освободител - 
бул. Чаталджa 

666,4 153,5 93,7 86 

бул. Чаталджа - ул. Н. 
Вапцаров  

967,4 240,2 146,7 85 

ул. Н. Вапцаров - бул. В. 
Левски 

651 293,6 179,2 72 

бул. В. Левски - ул. Хр. 
Смирненски 

895,3 118 72 92 

ул. Дунав - басейн 
Приморски 

213,5 74,3 45,3 79 

басейн Приморски - бул. 
Цар Освободител 

380,8 196,6 120 68 

бул. Цар Освободител - 
бул. Вл. Варненчик 

988,4 358,2 218,6 78 

бул. Съборни - ул. Пирин 153,3 70 42,7 72 

ул. Пирин - ул. Акад. 
Андрей Сахаров 

2111,9 375,6 229,3 89 

ул. Акад. А. Сахаров - ул. 
Хр. Смирненски 

601,72 480,5 293,3 51 

ул. Христо Смирненски - 
бул. Република 

1214,5 332 202,7 83 

бул. Република - бул. Янош 
Хунияди 

667,8 179,1 109,3 84 

бул. Приморски - бул. 
Осми приморски полк 

844,9 122,3 74,7 91 

бул. Осми приморски полк 
- ул. Струга 

1789,2 476,1 290,6 84 

ул. Струга – бул. Трети 
Март 

984,2 214 130,7 87 

Бул. Трети март – бул. 
Република 

560,14 183,5 112 80 

Аспарухов мост - 
включване и бул. Хр. Ботев 

2418,5 436,8 266,6 89 

бул. Цар Освободител - 
бул. Сливница 

883,4 288,3 176 80 

бул. Сливница - бул. 
Владислав Варненчик 

537,6 200,9 122,7 77 

бул. Република - Корабно 
Машиностроене АД 

1783,6 594 362,6 80 

Корабно Машиностроене 
АД - Обръщало 

506,1 393,1 240 53 
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Годишната икономия на електрическа енергия чрез 

димиране, при текущите светлинни сценарии и на-

стройки на системата, е 31,8% за обхвата на 

ИНТЕЛИГЕНТНО УЛИЧНО ОСВЕТЛЕНИЕ НА 

ГР. ВАРНА 2015, (Таблица 4 и Таблица 5) и чрез соф-

туерни процедури на CityTouch може да бъде променя-

на.  

 

Анализът показва, че реализираното проектно реше-

ние води до обща годишна икономия на електроенергия 

от 77,7%, в сравнение с неуправляемата осветителна 

уредба. 

Причините за това са мултиплицирания ефект от 

премахването на преоразмеряването при предходното 

техническо решение, използването на високоефективни 

осветители и въвеждането на високотехнологична сис-

тема за управление CityTouch, позволяваща динамични 

сценарии и тяхното оптимизиране. 

Допълнително, активното участие на ОБЩИНА 

ВАРНА на либерализирания пазар на електроенергия-

та, при по-ниски цени, води до значимо снижаване на 

експлоатационните разходи. 

  

III. ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ЕНЕРГИЙНА 

ЕФЕКТИВНОСТ В СЪОТВЕТСТВИЕ СЪС 

СТАНДАРТ БДС EN 13201-5:2016 

Представеното проектно решение е одобрено през 

2015 г. и през м. септември 2016 г. всички реконструи-

рани участъци са въведени в експлоатация. 

Действащият вече стандарт EN 13201-5:2015 Road 

Lighting Part 5 Energy Performance Indicators [6] е приет 

от Български институт по стандартизация в края на 

2016 г. При разработването на проекта показателите по 

Част 5 не са отчитани и затова бяха направени допълни-

телни изчисления, с оглед пълнота и актуалност.  

 

Тези показатели са [6]: 

A. Светлинен фактор на осветителната уредба 

EQ

L
qinst




0

                        (4) 

 

където:  

qinst – светлинен фактор на осветителната уред-

ба [-]; L - изчислена средна яркост на пътното 

платно [cd/m2]; Qo – среден яркостен коефици-

ент на пътната настилка [sr-1]; Е - изчислена 

средна осветеност [lx].  

Типични стойности по стандарт са 0.8< qinst<1.3 

 

Б. Плътност на мощността на осветителната     

уредба(PDI) 

Съответства на възприетия показател за енергийна 

ефективност ЕЕ [W.lx-1.m-2]. 

 

 





n

i

ii

P

AE

P
D

1

                        (5) 

където:  

Dp - показател за плътност на мощността (PDI);  

P – мощност на системата; Аi – площ на i-тия 

осветяван участък [m2]; 
iЕ  - средна стойност 

на осветеността на i-тия осветяван участък. 

 

Границите се определят от типа (геометрия, брой 

платна и др.) и светлотехническите класове на улиците. 

По-ниските стойности са желателни. За използваните в 

проекта класове М2, М3 и М4 нормата е в интервала от 

20 до 40 [mW.lx-1.m-2]. 

 

В. Светлинна ефикасност на осветителната 

     уредба 

PlsLOMLinst RUfC               (6) 

 

Таблица 6. Енергийна ефективност  

 

ТРАНСПОРТНА АРТЕРИЯ УЧАСТЪК 
ηls 

[lm/W] 

qinst 

[-] 

DP 

[W.lx-1.m-2] 

ηinst 

[lm/W] 

бул. Вл. Варненчик Магистрала 100,00 1,068 0,027 30,548 

бул. Вл. Варненчик бул. Ян Хунияди - ул. Хр. Смирненски 120,83 0,896 0,019 37,595 

бул. Вл. Варненчик ул. Хр. Смирненски - бул. Отец Паисий 120,83 0,912 0,020 36,458 

бул. Вл. Варненчик бул. Отец Паисий - Катедрала 120,83 0,905 0,020 36,231 

Пикадили парк - к.к. Златни пясъци кръгово до Пикадили парк 100,00 0,939 0,050 14,866 

Пикадили парк - к.к. Златни пясъци Пикадили - св. Константин 118,18 0,866 0,019 35,584 

Пикадили парк - к.к. Златни пясъци св. Константин - Слънчев Ден 118,18 0,907 0,021 33,582 

бул. Княз Борис I ВИНС - ул. Н. Вапцаров 100,00 0,886 0,024 28,416 

бул. Княз Борис I ул. Н. Вапцаров - бул. В. Левски 100,00 0,886 0,024 28,416 

бул. Васил Левски ст. Спартак -  ул. Подвис 118,18 0,905 0,024 28,986 

бул. Васил Левски ул. Подвис - ул. Мир 118,18 0,872 0,018 37,215 

бул. Васил Левски ул. Мир - бул. Осми Приморски полк 118,18 0,829 0,017 37,215 

бул. Васил Левски бул. Осми Прим. полк - бул. Ал. Стамболийски 118,18 0,897 0,017 42,256 

бул. Васил Левски бул. Ал. Стамболийски - бул. Княз Борис I 118,18 0,872 0,018 37,215 
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Таблица 6. Енергийна ефективност (продължение) 

 

ТРАНСПОРТНА АРТЕРИЯ УЧАСТЪК 
ηls 

[lm/W] 

qinst 

[-] 

DP 

[W.lx-1.m-2] 

ηinst 

[lm/W] 

бул. Осми приморски полк бул. Мария Луиза 120,83 0,921 0,020 36,003 

бул. Осми приморски полк бул. Мария Луиза - бул. Цар Освободител 120,83 0,872 0,018 37,898 

бул. Осми приморски полк бул. Цар Освободител - бул. Чаталджa 118,18 0,865 0,016 43,071 

бул. Осми приморски полк бул. Чаталджа - ул. Н. Вапцаров 118,18 0,865 0,016 43,071 

бул. Осми приморски полк ул. Н. Вапцаров - бул. В. Левски 118,18 0,890 0,017 40,995 

бул. Осми приморски полк бул. В. Левски - ул. Хр. Смирненски 120,83 0,898 0,020 35,927 

бул. Приморски ул. Дунав - басейн Приморски 120,83 0,936 0,024 31,001 

бул. Приморски басейн Приморски - бул. Цар Освободител 120,83 0,935 0,023 31,380 

бул. Република бул. Цар Освободител - бул. Вл. Варненчик 120,83 0,962 0,023 32,971 

бул. Сливница бул. Съборни - ул. Пирин 120,83 0,929 0,024 30,925 

бул. Сливница ул. Пирин - ул. Акад. Андрей Сахаров 120,83 0,925 0,022 32,441 

бул. Сливница ул. Акад. А. Сахаров - ул. Хр. Смирненски 120,83 0,911 0,021 33,350 

бул. Сливница ул. Христо Смирненски - бул. Република 120,83 0,911 0,021 33,350 

бул. Сливница бул. Република - бул. Янош Хунияди 120,83 0,912 0,020 72,310 

ул. Александър Рачински бул. Приморски - бул. Осми приморски полк 120,83 0,925 0,045 32,441 

бул. Цар Освободител бул. Осми приморски полк - ул. Струга 120,83 0,914 0,018 39,717 

бул. Цар Освободител ул. Струга – бул. Трети Март 120,83 0,882 0,017 40,930 

бул. Цар Освободител Бул. Трети март – бул. Република 120,83 0,921 0,023 31,607 

бул. Цар Освободител Аспарухов мост - включване и бул. Хр. Ботев 120,83 0,941 0,030 24,406 

кв. Аспарухово - Катедрала бул. Цар Освободител - бул. Сливница 120,83 0,870 0,018 37,519 

ул. Христо Смирненски бул. Сливница - бул. Владислав Варненчик 120,83 0,906 0,018 39,793 

ул. Христо Смирненски бул. Република - Корабно Машиностроене АД 120,83 0,900 0,018 38,504 

ул. Девня Корабно Машиностроене АД - Обръщало 120,83 0,893 0,021 34,032 

 

където:  

ηinst – показател за светлинна ефективност на 

осветителната уредба [lm/W]; CL – корекцио-

нен фактор за яркост или полусферична осве-

теност; fM – eксплоатационен фактор (MF) на 

осветителната уредба; U – коефициент на из-

ползване на осветителната уредба; RLO – оп-

тична ефективност (LOR) на осветителите в 

осветителната уредба; ηls – светлинна ефикас-

ност на източниците на светлина в осветител-

ната уредба [lm/W]; ηP – енергийна ефектив-

ност на осветителите. 

 

За определяне на някои от величините в (6) са 

валидни следните изрази: 

 

 



n

i

АilL ФAEC
1

min /                 (7) 

 

където: 

minlE - минимална необходима средна освете-

ност [lx]; 
iA  – зона на осветяване; ФА – свет-

линен поток, достигащ до зоната на осветява-

не [lm]; n – брой подзони на осветяване. 

 

При проектиране по нормена яркост се приема: 

 

                           
07,0

min

min

i

l

L
E                      (8) 

 

 

 

 

Коефициентът на използване U се определя по 

формулата: 

 

        
LOluls

А

RnФ

Ф
U


                   (9) 

 

където: 

Фls – светлинен поток излъчван от източника 

на светлина в осветителя [lm], nlu – брой осве-

тители в осветителната уредба. 

 

Дефинициите на формулите показват, че при осве-

тителна уредба с константна геометрия и еднакви ос-

ветители, показателите могат да бъдат изчислени за 

едно междустълбие.  

В настоящия анализ, предвид факта, че се използ-

ва по един осветител на стълб, за опростяване на изчи-

сленията и по-добра физичска представа, се разглеж-

дат участъци от пътното платно, започващи и свър-

шващи по средата на междустълбието. По този начин 

реалната осветеност (яркост) в участъка се приема за 

еквивалентна на получените от един осветител (в слу-

чаите на двустранно осветяване – от два).  
Резултатите за обхвата на проекта са показани в 

Таблица 6, от която се вижда, че: 

 

 Светлинният фактор qinst е в границите 0,8 до 

1 за всички участъци. 

 Показателят за плътност на мощността (PDI) 

Dp e в границите на стандарта за всички 
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участъци, като за 15 от тях има по-добри 

стойности. 

 Показателят на светлинна ефикасност на ос-

ветителната уредба ηinst не се нормира. Той 

се използва за сравнение между различни ре-

шения. В настоящия проект за болшинството 

участъци неговите стойности са в диапазона 

30-40 [lm/W]. 

  

IV. ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Докладът преставя оценка на светлотехническите 

и енергетичните показатели на ИНТЕЛИГЕНТНО 

УЛИЧНО ОСВЕТЛЕНИЕ НА ГР. ВАРНА 2015.  

 

Енергетичният ефект от икономия на електрическа 

енергия възлиза на 2347,96 МWh/г., или 77,7% спрямо 

предходното техническо решение. 

Финансовият еквивалент, с отчитане на  мултпли-

кационен ефект от едновременно прилагане на техни-

чески и икономически мерки е 234 796 лв./г. 

 

При стандартен вариант на финансиране снижава-

нето цената на електрическата енергия удължава сро-

ка на откупуване на инвестицията. 

В конкретния случай обаче, изграждането на 

ИНТЕЛИГЕНТНО УЛИЧНО ОСВЕТЛЕНИЕ НА 

ГР. ВАРНА 2015 е финансирано по 100 % грантова 

схема от ЕБВР по проектна линия от Международен 

фонд "Козлодуй" 2010-2013, което означава, че не се 

извършва връщане на финансов ресурс и няма срок 

за откупуване на инвестицията.  

 

Изградената интелигентна улична осветителна 

уредба отговаря на всички европейски стандарти за 

качество на светлинната среда и енергийна ефектив-

ност. 
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In this paper, the authors analyze two proposed solutions for the modernization of the existing urban street lighting system 

made with high-pressure sodium vapour tubular lamps. The first solution to be taken into consideration is to replace the current 

lighting system with a photovoltaic-powered LED lighting system, and the second solution consists of the use of a LED lighting 

system, solutions that have been analyzed comparatively and from a financial point of view.  

For the photovoltaic-powered LED lighting system, measurements were made based on which the photovoltaic panel 

parameters for two significant periods (winter and summer) for the temperate continental climate specific for the Craiova area 

were calculated and plotted comparatively. 

 
Keywords – LEDs street luminaires, photovoltaic panels, global solar radiation, energy-efficient solutions. 

I. INTRODUCTION 

Considering that an adequate public lighting system is 

an important, significant and indispensable factor in local 

community life, but also a key element of the current 

expenses of the Local Public Authority, the investment in 

this is an important opportunity [1], [2].  

The use of LED street lighting installations and the use 

of renewable energy (photovoltaic panels powered systems) 

has a number of advantages, as follows: minimum electric 

energy costs by autonomous supplying of each new light 

point; optimizing the public lighting system according to 

current standards; reducing the cost of maintenance of the 

public lighting system; providing a suitable and adaptable 

light microclimate in artificial light hours; rapid 

amortization of the investment; revolutionary photometric 

design of luminaires, making it a unique combination of 

wide circular dispersion lenses and elliptical lenses 

specially designed for street lighting to provide an uniform 

illuminance on the street surface and without light losses; 

low blindness effect on LED lamps compared to regular 

lamps; LEDs street lamps have a lifetime of up to 70,000 

hours (10 hours of operation per day, this is 19 years); they 

do not explode, emit ultraviolet and infrared radiation and 

have no filament, not polluting; it is possible instantaneous 

ignition of the street public lighting. 

II. CASE STUDY. USE OF PHOTOVOLTAIC 

INSTALLATIONS TO PROVIDE URBAN STREET 

PUBLIC LIGHTING  

A. Existing lighting system  

Part of the lighting networks and equipments in the city 

of Craiova are obsolete, with a high degree of wear, which 

leads to high maintenance costs and unjustifiably high 

energy consumption [3].  

In the last 10 years, a large proportion of luminaires 

(sodium lamps luminaires, consoles, air / underground 

electric grids, public lighting poles, ignition points, 

distribution boxes) have been replaced, following 

expanding the public lighting system in the city of Craiova 

for areas where it does not exist or are incomplete and 

rehabilitating the architectural and landscape lighting to 

enhance the architectural heritage and tourist interest areas 

and to make the festive lighting.  

With regard to power supply networks, they are mostly 

overhead networks with a common household and lighting 

use, with only a part of the networks being dedicated 

exclusively to lighting, in particular those built on the 

occasion of the extension of the lighting system. 

Underground low voltage networks have an advanced 

degree of wear (except those achieved in recent years) and 

require a large number of interventions to keep them in 

operation, generating excessively high costs and high 

downtimes for public lighting. 

In order to carry out this case study, it was considered 

the modernization of the lighting system on a section of a 

boulevard in Craiova, having a 15 m track width and a 2 

lanes / traffic direction. 

The existing lighting system on this section consists in 

61 lighting poles situated at 30 m distance between them 

and each one equipped with luminaire type DELFIN-03-

100 AP SF RF with high-pressure sodium vapours tubular 

lamp HST lampholder E40: 100W [4]. 

Two solutions are proposed for the replacement of the 

current lighting system: the first solution - with a LEDs 

lighting system powered by photovoltaic panels [5] and the 

second solution - with a LEDs lighting system [6], which 

will be analyzed comparatively. 

Thus in Table1, the technical characteristics of the 

analyzed luminaires are presented. 

Table1. Comparison of technical characteristics of the analyzed 

luminaires  

Technical 

characteristics  

Luminaire type  

DELFIN-03-100 

AP SF RF with 

high-pressure 
sodium vapours 

tubular lamp 

HST lampholder 
E40: 100W.  

LEDs street 

luminaire “All in 

one” powered by 
photovoltaic 

panels 

  

LEDs street 

luminaire  

MATRIX-01 NG 

20LED/1200 

DIM  

© 2017 Lighting’2017, Varna 
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Technical data (general information)  

Rated voltage, 

U [V] 
230 (a. c) 12,8 (d. c) 230 (a. c) 

Rated frequency, 

f [Hz] 
50 

Power factor, 

cosφ 
≥ 0,92  ≥ 0.96 

Rated power 

(consumed), P [W] 
100 80 80.6 

Insulation class, 

(Class of protection 

against electric shock)  

I 

 

Degree of protection  IP 66 IP 65 IP 65 

Weight, [kg] 6.6 25 6.4 

Dimensions  

(L x l x h), 

[mm x mm x mm] 

         817 x 

         311 x 

         287 

        1260 x 

          425 x 

          160 

573 x 

243 x 

73 

Photometrical data (lighting)  

Luminous flux, Φc [lm] 

10700  

Distribution 

curve of 
luminous 

intensity 

[cd/1000lm]  

10800  

 

9616 

LEDs  

total initial gross 

flux  

 

Colour temperature, 

Tc [K] 

2000 K 

(warm-white) 

6500-7000 K 
(pure-white) 

6200 K (cold-

white) /  

4000 K (neutral- 

white)  

Colour rendering index, 

(CRI), Ra [%] 
< 30 > 80  

Optics / material  

- Housing of 
glass fibber 

reinforced 

polyamide;  
- Aluminium 

facetted facade 

reflector with 
optimized 

computer facets 

for optimal 
performance and 

low power 

consumption.  

- Aluminum 

alloy housing; 

 

- Aluminum 

housing; 

- Transparent 

diffuser of 
thermally-sealed 

glass; 

- The optical 

system includes 

power LEDs with 
a dedicated light 

traffic orientation 

system for road 
lighting.  

Operating temperature 

(ambient), [0C] 
-20˚C…+ 35˚C  -30˚C…+70˚C -30°C…+35°C 

Lens angle, 
(distribution), [0] 

140  160 

Lifetime [h] 16000 > 50000 50000 

Impact resistance  IK10   IK08 

Producer  

S.C. ELBA S.A. 

Timisoara, 
Romania 

 

S.C. ELBA S.A. 

Timisoara, 
Romania 

Application  

Street lighting: main, local, secondary roads with 

illuminance classes: ME3a, ME3b, ME3c, ME4, 

ME5, ME6, S1÷S6.  

 

B. LEDs lighting system powered by photovoltaic 

panels  

The LEDs lighting system powered by photovoltaic 

panels is an intelligent one that has all the components 

(photovoltaic panel, battery, LEDs, motion sensor, 

controller) integrated into a single piece, as can be seen in 

Fig. 1.  

The parameters of the photovoltaic panel under the 

operating conditions were determined according to the 

following calculation algorithm [7], [8]: 

 

 
Fig.1. Structure of the LEDs lighting system powered by 

photovoltaic panel  

- The short-circuit current for different measured values of 

radiation E, calculated with the relation (1): 

      )( stscstsc EEIEI   (1) 

where: 

Iscst - the short-circuit current of the cell corresponding to 

the standard radiation Est = 1000W/m2, (Iscst = 7.34 A). 

- The current operating temperature of the cell Tc = Tm 

where: 
Tm  – the temperature of the photovoltaic module. 

- The no load voltage, calculated with the relation (2): 

     250023,0025  ccg TnUTU  (2) 

where: 

U025 [V] - the no load voltage of the cell at the standard 

temperature, (U025 = 21.60 V) 

n = 24 – the photovoltaic cells number on the panel. 

- The fill factor of the photovoltaic panel, calculated with 

the relation (3): 

    )( 025 scstm IUPFF   (3) 

where: 

Pm [W] – the maximum power of the photovoltaic panel, 

(Pm = 120 W); 

As the internal resistance of the photovoltaic cell is 

lower so is much higher FF (usually FF > 0.7). In the case 

of the used photovoltaic panel, it results FF = 0.756. 

- The power produced by the photovoltaic panel, calculated 

with the relation (4): 

      EITUFFP sccgp   (4) 

- The annual efficiency of the photovoltaic panel, calculated 

with the relation (5): 

    )( EAPη p   (5) 

where: 

A [m2] - the surface area of the photovoltaic panel (A = 

0.63 m2); 

E [W/m2] - the incident global radiation measured on the 

surface of the photovoltaic panel.  

Measurements of the global solar radiation and of the 

environment temperature were made for two significant 

periods for the temperate-continental climate specific to the 

city of Craiova area (a winter day (07.01.2016) and a 

summer day (21.06.2016)). The results of these 

measurements were represented comparatively in Fig. 2.  
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Fig.2. Hourly variation of global solar radiation on the days of 

07.01.2016 (red circle – measured; blue – cubic spline; green – 

parabolic spline; magenta – linear spline) and 21.06.2016 (blue 

circle – measured; brown – cubic spline; black – parabolic spline; 

red line – linear spline) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fig.3. Hourly variation of power produced by the photovoltaic 

panel on the days of 07.01.2016 (red circle – measured; blue – 

cubic spline; green – parabolic spline; magenta – linear spline) and 

21.06.2016 (blue circle – measured; brown – cubic spline; black – 

parabolic spline; red line – linear spline) 

 

Based on these measurements were calculated and 

represented graphically and comparatively, using the spline 

interpolation functions defined in the Mathcad 

programming environment [9], the following parameters 

that characterise the photovoltaic panel: produced power 

(Fig. 3), efficiency (Fig. 4) and produced electrical energy 

(Fig. 5). 

For the studied lighting systems, a comparative financial 

analysis was carried out, thus determining the duration of 

the investment recovery required for the implementation of 

the two modernization solutions (Table2). 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fig.4. Hourly variation of efficiency of the photovoltaic panel 

on the days of 07.01.2016 (red circle – measured; blue – cubic 

spline; green – parabolic spline; magenta – linear spline) and 

21.06.2016 (blue circle – measured; brown – cubic spline; black – 

parabolic spline; red line – linear spline) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fig.5. Hourly variation of electrical energy produced by the 

photovoltaic panel on the days of 07.01.2016 (red circle – 

measured; blue – cubic spline; green – parabolic spline; magenta – 

linear spline) and 21.06.2016 (blue circle – measured; brown – 

cubic spline; black – parabolic spline; red line – linear spline) 

Table2. A comparative financial analysis of the studied lighting 

systems  

Parameters  

Luminaire type  

DELFIN-03-100 

AP SF RF with 
high-pressure 

sodium vapours 

tubular lamp 

HST lampholder 

E40: 100W.  

LEDs street 

luminaire “All in 
one” powered by 

photovoltaic 

panels 

 

LEDs street 

luminaire  

MATRIX-01 NG 

20LED/1200 

DIM  

Lamp electric power, 

Pl [W] 
100  80  80.6  

Lamp price, [euro] - 511.80 141.19 

Number of required 

lamps, [pcs]  

61 

 

997.205998

7.175897
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Total power of the 

lighting system,  

P [W] 

6100 4880 4917 

Operating hours 

[h/year] 
3650 3650 3650 

Energy consumed by 

the lamps,  

W [kWh/year]  

22265 17812 17946 

Energy saving,  

ΔW [kWh/year] 
- 4453 4319.41 

Energy consumed 

from the network, 
[kWh/year] 

22265 5345 17946 

Energy consumed 

from the photovoltaic 

system, [kWh/an] 
- 12467 - 

Financial economy 

achieved, 

[euro/year] 

- 1866.28 476.43 

Maintenance costs, 

[euro/year] 
1103.02 441.20 220.60 

Financial economy 

achieved through the 

implementation of the 
new system, 

[euro/year]  

- 2528.09 1358.85 

Investment in the new 
system, [euro] 

- 31219.9 8612.4 

Recovery time, 

[years] 
 12.34 6.33 

 

III. CONCLUSION 

Following the implementation of the LEDs lighting 

system powered by photovoltaic panels or LEDs one, the 

following conclusions can be drawn: Safe operation, energy 

and economic efficiency of the infrastructure and lighting 

system; Long life of light sources: 50000 h compared to 

16000 h; Low consumption of LED technology sources 

over existing sources, leading to significant energy savings; 

Of the amount of energy consumed by LEDs a large part is 

provided by the photovoltaic panels (for the measurements 

made, with ≈ 5% over the energy requirement - the summer 

day and 12.92% of the energy requirement - the winter 

day); Significant savings in maintenance and repair costs; 

The quality of the light produced and the colour rendering 

mode are much improved compared to conventional 

sources; The use of eco-friendly lighting equipment 

(RoHS).  
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Видове фотоволтаични системи за производство на електроенергия 

и  инвертори за тях 
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В доклада са разгледани видовете фотоволтаични системи, тяхното възможно приложение и съответния избор на ФВ 

система, отговаряща на нуждите и целите на потребителите. Разяснени са предназначението и разликите на  видовете  

инвертори и ФВ системи. Кои ползват акумулатори и кои не, начини на свързване според вида ФВ система  и 

предназначението. Докладът ще бъде полезен за изясняване на нуждите от съответната система и начинът, по който 

трябва да бъде поръчана за изработване. 

The report examines the types of photovoltaic systems, their possible application and the corresponding choice of PV system, 

meeting the needs and goals of the users. The purpose and the differences between the types of inverters and PV systems are 

explained. Which batteries are used and which are not, how to connect according to the type of PV system and the purpose. The 

report will be useful to clarify the needs of the relevant system and the way it has to be ordered for production. 
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I. ВЪВЕДЕНИЕ 

Фотоволтаичните системи (ФВС) се делят на четири 

основни вида:   

1. Автономни (островни, 

офгрид) ФВС – те 

произвеждат електроенергия 

без да имат връзка с 

мрежата, не се влияят от нея, 

няма значение къде са 

монтирани и задължително 

се окомплектоват с 

акумулаторна батерия (АБ). 

Капацитетът  на АБ се 

определя от консуматорите, 

работещи през нощта и 

времевата автономност, 

която трябва да се осигури. 

Съществуват автономни 

ФВС на постоянно напрежение 12/24 VDC, които 

захранват само консуматори 12/24 VDC. При тях не се 

използва инвертор, а контролер, осъществяващ 

връзката между ФВ панели и АБ и между АБ и 

консуматорите. Тези ФВС са отворени и ако към АБ се 

добави инвертор (островен), напрежението 12/24VDC 

се преобразува в 230 VAC/50Hz, каквото е 

напрежението на мрежовите консуматори;  

2. Автономни ФВС с възможност за работа с мрежа 

на ЕРП (електроразпределително предприятие) или  

собствен мотор-генератор. Наричат се още хибридни 

системи (хибридни автономни / островни) - те са 

автономни, като островните и нормално работят без 

мрежата на ЕРП. При недостатъчно производство на  

електроенергия от PV-панелите и изчерпване на 

складираната енергия в акумулаторната батерия, 

балансът производство-потребление се възстановява 

чрез получаване на електроенергия от мрежата на ЕРП 

или от собствения мотор-генератор. Мрежата/мотор-

генераторът в случая е резервен източник на 

електроенергия за захранване на наличните 

консуматори и дозареждане на акумулаторната батерия. 

Последната е допустимо малка, за да не се оскъпява 

ФВС. Хибридната ФВ система не продава 

електроенергия на ЕРП, а само купува (добавя) 

недостигащата за консуматорите си;  

3. Хибридни инвертори с комбинирани автономни и 

мрежови функции (островни/офгрид и онгрид). Това са 

инвертори от последно поколение с включени 

допълнителни функции: генерират енергия в мрежата 

на ЕРП като мрежови инвертор, ако им се разреши; 

могат да работят без връзка с мрежата (островен 

режим), с АБ, която зареждат и разреждат до избираеми 

стойности, контролирайки запасената енергия; имат 

възможност да осигурят хибриден режим във всякакви 

комбинирани варианти, включително и UPS функция; 

при налична мрежа (хибриден режим) могат да работят 

с и без акумулаторна батерия, независимо, че 

настройката е за работа в островен режим; 

4. Мрежови системи (гридови). Това са системи, при 

които произведената електроенергия изцяло или 

частично се изпраща (вкарва) в мрежата на ЕРП. При 

сключен договор за изкупуване на електроенергия и 

монтиран двупосочен електромер, разплащанeто с ЕРП 

се извършва по преференциални цени, дадени от КЕВР 

[1]. В тези системи се използват мрежови (гридови) 

инвертори и с тях не се складира електроенергия в 

акумулаторна батерия, защото мрежата на ЕРП се явява 

консуматор с неограничена възможност за поемане на 

генерирана от ФВС енергия (с изкупената 

електроенергия се захранват други потребители на 

електроенергия на ЕРП). 
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II. ОСОБЕНОСТИ НА ФВС 

2.1. Автономни системи и инвертори за тях 

Наричат се още ”островни” и се състоят се от 

фотоволтаични (PV) панели, контролер за връзка с 

акумулаторна батерия (АБ) и инвертор за захранване на 

консуматорите с променливо напрежение 230VAC, 

50Hz (фиг.1). Характерни са със следните особености:  

- нямат вход за връзка с мрежата на ЕРП (или с 

мотор-генератор); 

- разполагат само с изход към консуматори 

230VAC/50Hz и вход от АБ (през контролер); 

- ограничени са по мощност на консуматорите до 

нивото на тяхната максимална изходяща мощност;  

- ако са качествени (имат вградени защити от 

претоварване), спират при претоварване до намаляване 

на товара; ако са некачествени, се повреждат при 

претоварване; 

- някои модели инвертори позволяват паралелна 

работа, като сами влизат в синхронизъм (на страна 

230VAC), за да се увеличи изходящата мощност, но 

90% от предлаганите на пазара инвертори нямат тази 

функция; 

- автономният (островен/офгридов) инвертор не 

може да работи без акумулаторна батерия (АБ) и не 

тръгва без наличието й. Инверторът преобразува 

постоянното напрежение на АБ в променливо 

230VAC/50Hz, каквото е необходимо за стандартните 

потребители на електроенергия;  

- когато няма консумация, акумулаторната батерия 

поддържа инвертора в режим „Готовност“; 

- автономният (офгридов) инвертор черпи енергия 

от акумулаторите, но НЕ ги зарежда. Зареждането на 

акумулаторите се осъществява от отделен контролер, 

който е свързан с панелите и поддържа напрежение на 

изхода си в определени граници. Избира се по 

максимален ток и напрежение на PV-панелите;  

- контролерът следи зареждането и разреждането на 

АБ, което в зависимост от качеството и модела му е с 

различно ниво на прецизност и ефективност; 

Всички контролери притежават и изход към 

консуматори 12/24 VDC, като напрежението се избира 

автоматично от контролера и инвертора (зависи от 

схемата на свързване на акумулаторите и панелите). 

Автономните инвертори са широка гама и видове. Има 

скъпи и евтини, съответно качествени и имитация… 

Основен недостатък на автономните инвертори е, че 

малко производители постигат добро взаимодействие 

между инвертора (към консуматорите) и контролера 

(зареждащ АБ). Когато взаимодействието отсъства, 

цялата функция за защита на АБ се изпълнява от 

контролера – затова много зависи той какъв е. Казано 

на жаргон: контролерът каквото и колкото подаде към 

АБ и го зареди/недозареди, инверторът си „дърпа“, 

докато АБ „издъхне“. Добрите контролери имат 

възможност за избор на параметрите на заряд на АБ в 

зависимост от вида, капацитета и напрежението й  

(настройка от дисплея). Добрите островни/автономни 

инвертори произвеждат качествена синусоидална 

форма на напрежението към консуматорите, а също 

имат възможност за контрол и настройка на 

разреждането на акумулаторна батерия.  

2.2. ФВС със специализирани хибридни  

островни/офгридови инвертори 

Това са автономни системи  с възможност за работа 

с мрежа на ЕРП  или  собствен мотор-генератор (фиг.2).  

 

 

 

а) принципна схема на автономна ФВС 

 
б) разположение на компонентите в сградата 

Фиг.1. ФВС от островен тип - без връзка с мрежа  

 

 

 
 

Фиг.2. ФВС от островен тип с хибриден инвертор за 

връзка с мрежа на ЕРП или мотор-генератор 
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Те са съвременното решение за аранжиране на 

автономни системи и имат същото предназначение 

разгледаните - да преобразуват генерираната от PV-

панели електроенергия в такава с напрежение и 

честота, необходима за консуматорите 230 VAC / 50Hz. 

Хибридни са, защото освен енергията от 

фотоволтаичните панели, се използва и енергия от 

други източници, т.е. хибридният инвертор следи и 

управлява генерираната от фотоволтаичните панели 

енергия, запасената енергия в АБ, а при липса ресурс в 

тях осигурява получаване на енергия от мрежата на 

ЕРП или собствен мотор-генератор. 

Този тип ФВС изпълняват предварително зададени 

потребителски приоритети: а) определят източника по 

достатъчност на енергийния му ресурс и превключват 

селективно консуматорите към него; б) зареждат АБ и 

следят за разреждането й. На по-голяма част от 

моделите параметрите за работа са избираеми и 

подлежат на настройка. Разликите на специализираните 

хибридни инвертори спрямо обикновените островни са 

няколко:  

- към отделен, самостоятелен вход се свързва 

мрежата на ЕРП (или мотор-генератор), като резервен 

дежурен източник на енергия. През този вход 

инверторът не може да изпраща електроенергия към 

мрежата, а само да получава; 

- специализираните хибридни (автономни) 

инвертори стартират само при наличие на АБ, поради 

което могат да  работят и без да са свързани към мрежа 

на ЕРП / мотор-генератор. С други думи, те 

задължително са свързани към АБ, която може да бъде 

за напрежение 12/24/48VDC и за различно входящо 

напрежение от фотоволтаичните панели;  

- хибридните инвертори са ПРОХОДНИ и се 

свързват ПОСЛЕДОВАТЕЛНО във веригата Мрежа-

Инвертор-Консуматори (това е много важно да се знае 

и отчита) - входящия кабел от мрежата на ЕРП е на 

вход „мрежа“ на Хибридния инвертор, а изходът му е 

към входа на разпределителното табло на обекта. Така 

веригата „ЕРП-Консуматори“ се извършва през 

инвертора след електромера (фиг.3), а мрежата на ЕРП 

е резервен източник. Нормално енергията от PV-

панелите и АБ се подават на консуматорите; 

- в някои модели инвертори всички компоненти се 

присъединяват във фабрични портове (панели, АБ, 

мрежа/генератор, консуматори). Вграден в инвертора 

процесор управлява зареждането и разреждането на АБ, 

откъде да постъпи енергия, съобразно наличната 

консумация; 

- хибридните автономни инвертори са ограничени 

по изходяща мощност до размера на заводските им 

параметри. Важи както за страна консуматори така и за 

страна панели; 

- за повишена изходяща мощност и едновременно 

захранване на повече консуматори някои модели 

инвертори позволяват свързване на страна 230VAC/ 

50Hz в паралел. Синхронизирането се извършва 

автоматично и се отнася както за еднофазни, така и за 

трифазни инвертори. В този случай всеки инвертор е 

свързан самостоятелно към група панели, а 

акумулаторната батерия е обща; 

- хибридните автономни инвертори са конструирани 

така, че да не връщат електроенергия в мрежата (фиг.4). 

Чрез вграден превключвател (Auto-Bypass) те са 

ограничени по максимална изходяща мощност, която 

могат да пропуснат през себе си. Особеност е, че при 

недостиг на енергия от панелите или от АБ (или и двете 

заедно), консуматорите се превключват към мрежата, 

като панелите се изключват от веригата, за да не се 

върне енергия в мрежата. В такъв случай се зареждат 

само акумулаторите (от панелите или от мрежата в 

зависимост от настройките и енергийната наличност);  

- консуматорите се захранват ИЛИ само ОТ 

МРЕЖА или само ОТ ПАНЕЛИ_АБ, но никога двата 

източника не се включени заедно (фиг.4, Auto-

Bypass). Всичко трябва да бъде правилно 

оразмерено:  Панели_АБ – Инвертор, последният с 

мощност, съответстваща на консуматорите. В противен 

случай системата няма да работи балансирано и често 

чрез Auto-Bypass ще се включва към мрежата (фиг.4б).  

- има много разновидности - с вграден контролер в 

инвертора за зареждане на акумулаторната батерия 

(включително и от мрежа) или отделен контролер от 

инвертора. Въпрос на схема, но със същата функция;  

- съвременното изпълнение е с вградени контролери 

за постояннотоковата част и за променливотоковата 

част, при което управлението на потоците енергия е 

много по-ефективно. Тези инвертори се срещнат като  

„Хибридни Соларни Диспечери“ или  „All in One” или  

“Инвертор-зарядни“  При тях всички параметри са 

избираеми и подлежат на настройка.  

 

 
 

 
 

Фиг.3. Свързване към съществуваща мрежа на ФВС със 

специализиран хибриден инвертор 
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а) връзка с мотор-генератор 

 

  

б) връзка с мрежа на ЕРП  

 
Фиг. 4. ФВС от островен тип със специализиран 

хибриден инвертор  

 
 

  
 

 

 
 

 
 

 
 

2.3. Хибридни инвертори с комбинирани автономни 

и мрежови функции (островни/офгрид и онгрид) 

Това са офгрид и онгрид инвертори от последно 

поколение с допълнителни включени функции спрямо 

описаните дотук: 

- могат да генерират енергия в мрежата на ЕРП като 

мрежови инвертор, ако им се разреши;  

- могат да работят в островен режим (извън мрежа) с 

АБ, като я зареждат и разреждат до избираеми 

стойности на запасената енергия; 

- могат да работят в хибриден режим във всякакви 

комбинирани варианти, включително и UPS функция, 

като последна инстанция на източник; 

- в хибриден режим (с налична мрежа) могат да 

работят с и без акумулаторна батерия, независимо, че 

настройката им за работа е в островен режим;  

- могат да смесват мрежова и соларна енергия към 

консуматорите, като добавят от мрежата недостигащата 

соларна енергия (до размера на недостига) и да 

продължи да оползотворява соларната енергия, колкото 

се произвежда в момента, без да връща енергия в 

мрежата. В такъв режим акумулаторната батерия също 

се настройва как да участва в процеса по приоритети; 

- в хибриден режим са проходни, т.е. свързват се във 

верига „Мрежа-Инвертор-Консуматори“;  

- могат да се свързват в паралел помежду си за 

увеличаване на мощността към консуматорите; 

- входното напрежение от фотоволтаичните панели е в 

пъти по-голямо в сравнение с другите инвертори, чрез 

което се намалят загубите при  инвертиране. 

 

 
 

Фиг.5. Общ вид и схеми на свързване в паралел на 

хибридни инвертори  

 

 

 
а) ФВС с автономни и мрежови функции 
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б) принцип на действие при слънчеви дни 

 

 
в) принцип на действие при облачни дни 

 

Фиг.6. Хибридни инвертори с комбинирани автономни 

и мрежови функции 

 

Този тип инвертори са много по-скъпи от всички 

останали и се прилагат във функционално по-сложни 

системи. Куплират се с по-голямо количество панели и 

по-мощна акумулаторна батерия. Аранжираните с тях 

ФВ системи са осезателно по-скъпи. На пазара могат да 

бъдат открити като „Соларни Хибридни Доставчици“, 

„Алфа серия“, „Нова Генерация“ и др. 

 

2.4. ФВС с мрежови (гридови/стрингови) 

инвертори 

 

Този тип ФВС работят без акумулаторни батерии и 

са пълна противоположност на островните и хибридни-

те. Свързват се в паралел към мрежата и могат да бъдат 

монофазни и трифазни. Имат следните особености: 

- мрежовите (гридови/стрингови) инвертори  

започват да генерират енергия само и единствено, 

когато има налична мрежа на ЕРП и тя е под 

напрежение;  

- преобразуват енергията от панелите в синхрон с 

параметрите на мрежата (напрежение и честота);  

- панелите се свързват в инвертора, а връзката с 

мрежата е само с един ОБЩ „Вход-Изход“; 

- мрежовият инвертор получава оперативно 

напрежение от мрежата и се поддържа в готовност, 

когато не е в генераторен режим (панелите не са 

достигнали стартовото напрежение на инвертора); 

- ако напрежението на мрежата отпадне (аварийно 

или целево изключена мрежа) мрежовият инвертор 

веднага изключва, независимо дали панелите му могат 

да подават енергия. Това е задължително условие по 

европейска директива и стандарт и се удостоверява с 

конкретен сертификат - съгласно изисквания за 

съответствие на съоръженията в определения обхват на 

напрежение и лабораторни изпитания. ЕРП изисква 

сертификата при въвеждане на съоръжението в 

експлоатация, КОЕТО ОЗНАЧАВА, ЧЕ ТЕ НЕ МОГАТ 

ДА РАБОТЯТ В “ОСТРОВ“ при изключена мрежа; 

Мрежовите инвертори имат различни мощности, 

винаги се свързват в ПАРАЛЕЛ към мрежата и 

генерират толкова енергия, колкото панели има 

свързани към входа им, но НЕПОВЕЧЕ от 

максималната мощност на изхода на инвертора по 

паспорт. 

 

 

Фиг.7. ФВС с мрежови (гридови/стрингови) 

инвертори – промишлен тип 

 

МРЕЖОВИТЕ ИНВЕРТОРИ НЕ СА ЗАВИСИМИ 

ОТ МОЩНОСТТА НА КОНСУМАТОРИТЕ, КОИТО 

ЗАХРАНВАТ И НЯМАТ ПОСОЧНОСТ ЗА 

ОТДАВАНЕ НА ЕНЕРГИЯТА (за разлика от 

островните и хибридните).  Те са много по-евтини от 

островните и хибридните. Системите, асемблирани с 

тях също са по-евтини, поради липса на 

акумулаторната батерия, контролер заряд/разряд и т.н. 

Особености на мрежовите инвертори: 

- не могат да бъдат претоварени и загубите от 

преобразуване на енергията са по-малки; 

- свързването на панелите към мрежовия инвертор е 

различно в зависимост от избрания модел (заводските 

параметри напрежение и ток);  

- работят без акумулаторна батерия, но се нуждаят 

от мрежа под напрежение, за да стартират и генерират 

електроенергия в реално време; 

- като оперативното напрежение се ползва това на 

мрежата и са свързани към таблото на потребителя в 

паралел с входящия кабел от мрежата; 

- отдават енергията на панелите към консуматорите 

на обекта, а ако има излишък на соларна енергия, тя се 

изпраща навън към мрежата; обратно, ако има недостиг 

на соларна енергия този недостиг се доставя от мрежата 

по посока на консуматорите; 

- при постъпваща енергия от мрежата, електромерът 

отчита само енергията, която преминава през него към 

консуматорите. Панелите са първи източник, а от 

мрежата се добави само недостига. Соларната енергия 

не се отчита от електромера, но чрез нея се намалява 

количеството енергия, постъпваща от мрежата; 

- ако в някой момент соларната енергия е в повече 

от употребяваната от консуматорите в обекта, 

"излишната" соларна енергия се насочваа към мрежата 

и тук е дилемата в България - за да бъде отчетена е 

необходим двупосочен електромер и договор за 
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изкупуване на енергията от ЕРП по преференциални 

цени на КЕВР [1,2,3]. Ако електромерът не е 

двупосочен, произведената излишна електроенергия 

постъпвайки към мрежата и ще увеличи показанията на 

електромера, т.е. той ще я отчете като консумирана от 

потребителя (съответно вместо полза ще се инкасира 

негативен резултат).  

 

 
 

Фиг.8. ФВС с мрежови (гридови/стрингови) инвертори 

за битови цели 

 

 

Мрежови стрингови инвертори с ограничител 

Проблемът с изкупуването на енергията от ЕРП не е 

само в България, защото производителите на мрежови 

инвертори в света (в това число и доказани европейски) 

включиха допълнителна опция, която позволява 

ОГРАНИЧАВАНЕ НА ИЗЛИШНАТА ЕНЕРГИЯ с цел 

тя да не постъпва към мрежата:  

- инверторите се свързват в паралел с мрежата и с 

вграден или външен ограничител се подава сигнал на 

инвертора и той не “усвоява” излишната част от 

фотоволтаичната енергия, т.е. към  консуматорите се 

пропуска само необходимата; 

- системата работи без спиране и тръгване, а само с 

контрол на консумираната енергия от консуматорите. 

По този начин не се връща енергия в мрежата, не се 

складира в акумулаторна батерия и няма нужда от 

двупосочен електромер; 

- когато ограничителят се изключи от инвертора, 

системата генерира в двете посоки и принципът е 

класически, както при системите за изкупуване по 

преференциални цени на произведена енергия с 

двупосочен електромер.   

III. ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

1. ФВС от островен тип (т.2.1) са най-скъпите 

системи и монтирането им е оправдано само в случай, 

че на обекта няма захранване от електрическа мрежа на 

ЕРП. Задължително се оборудват с акумулаторна 

батерия, която трябва да покрие нощната консумация 

на консуматорите на обекта. 

2. Класическите хибридни системи (т.2.2)  са по-

добро решение, особено ако обектът има връзка с 

електрическа мрежа на ЕРП. Недостигащата от 

панелите енергия се допълва от мрежата. Цената на 

системата намалява значително заради използването на 

акумулаторна батерия с ограничен капацитет. Ако се 

изисква по-голяма сигурност, мрежата се дублира със 

самостартиращ се мотор-генератор, който захранва 

консуматорите, ако енергията в акумулаторната 

батерия е на изчерпване. 

3. ФВС с мрежови инвертори (т.2.4) са с най-изгодна 

цена, поради отпадане на необходимостта от 

акумулаторна батерия. Ако се изисква сигурно 

електрозахранване за консуматорите при отпадане на 

мрежата се използват ФВС с хибридни инвертори с 

комбинирани автономни и мрежови функции (т.2.3 - 

островни/офгрид и онгрид). В този случай се използва 

акумулаторната батерия с ограничен капацитет, за да 

захранва през инвертор консуматорите, докато се 

самостартира мотор-генератор. Последният се 

изключва с възстановяване на напрежението на 

електрическата мрежа на ЕРП. 
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Реализиране на улични и тунелни осветителни уредби с постоянен 

светлинен поток (CLO) 
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В доклада е описан алгоритъм и устройства за реализиране на постоянен светлинен поток (CLO) на предпортално, 

дежурно и адаптационно осветление на пътен тунел, както и възможности за приложението им при улични осветителни 

уредби, чийто LED осветители се управляват от индивидуални фоторелета и димируеми драйвери.  

Realization of street and tunnel lighting systems with constant light output (CLO), Angel Pachamanov, Konstantin Hristov,  

Nikolay Matanov, Ivan Angelov. The report describes the algorithm and devices for realizing CLO of access, adaptation and interior 

zones of road tunnel as well as possibilities for their use in street lighting systems, whose LED luminaires are controlled by individual 

photorelay and dimmable drivers 

 

Keywords – tunnel lighting systems, street lighting systems, constant light output 

 

 
I. ВЪВЕДЕНИЕ 

Класическият осветител с постоянен изход на 

светлинен поток CLO (Constant Light Output) чрез 

драйвера си непрекъснато увеличава мощността си, така 

че да се осигури равномерно по време осветяване на 

изчислителната повърхност до времето на неговата 

подмяна - светлинен добив на 70 или 85 % от началния 

(фиг.1). Така се предотвратява преразход на енергия, 

заради залагания при проектирането експлоатационен 

фактор MF. Този метод стана популярен с навлизането 

на светлодиодите като основен светлинен източник. 

Лесното димиране на потока им беше предпоставка за 

налагането му в почти всички водещи фирми [1]. На 

фиг.1 е показано стареенето на осветител на Филипс във 

времето и увеличаването на мощността на драйвера, 

който компенсира това стареене с по-голяма мощност. 

 

Фиг.1. Предотвратяване на преразход на енергия при 

MF=0.85 на осветител тип CLO [1] 

 

II. СЪЩИНСКА ЧАСТ  

Случаят, който се разглежда в доклада не е с 

осветители от описания тип, но принципът е същият, ако 

бъде отнесен към цялата осветителна уредба. Принципът 

преди година бе приложен при управлението на улични 

осветителни уредби с LED-осветители за обслужващи 

улици и малки населени места с три нива на излъчвания 

светлинен поток [2]. Те се превключват от ниво 100% на 

нива 50%, 25% посредством вграден в драйвера 

микропроцесорен модул, работещ като таймер. 

Микропроцесорният модул отброява минутите след 

включване на осветителя от собственото му фотореле и 

управлява с изход 5V PWM драйвера на LED-осветителя 

в съответствие с избрания режим на димиране по време- 

до 22 ч. 100%, до 24 ч. 50%, след 24 ч. 20%, половин час 

преди разсъмване – 100% (запомнена продължителност 

на предната нощ), 0% - при сигнал от фоторелето за 

разсъмване. 

  

    

    

Фиг.2. Осветителни уредби на дясна тръба на тунел Витиня- 

адаптационно и дежурно осветление  

 

При реконструкцията на осветлението на дясна тръба 

на тунел Витиня (фиг.2) подобен алгоритъм бе приложен 

за дежурното осветление на тунела с тази разлика, че се 

работи на две нива (100% от стъмняване до 22 ч., 50% от 

22 ч. до разсъмване) [3]. 

Дежурното и адаптационното осветление се състоят 

от осветители със светлодиодни модули по 50W (фиг.3)– 

осветителите за дежурно осветление - от три модула, а 

тези за адаптационното – от 7 модула. Първите се 

захранват от 150 ватов драйвер с регулируем константен 

ток с максимален пад на напрежение върху групите 

светлодиоди 42 VDC (фиг.3в), а вторите - с два драйвера 

(фиг.3 б, в), съответно за 3 и 4 светлодиодни модула при 

същия допустим пад на напрежение. Регулирането на 

тока през светлодиодните модули (съответно потока) се 

извършва по управляваща линия, достигаща до всеки 

осветител - екраниран двужилен кабел 2х1.5 мм2 с 10V 

PWM или 10-1VDC от  управляващата системи (фиг.4). 
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а)  

б)  

в)  

Фиг.3. LED модул 50W с оптика „peanut“  и димируеми 

драйвери  240W и 150W (10-1 VDC / 10V PWM) 

 

Фиг.4. Връзка на всеки LED осветител към две линии – със 

захранващо напрежение 230VAC и линия с 1-10VDC или 10V 

PWM за управление на потока от 100 до 10%  

 

Предстои ремонт на предпорталното осветление, 

включващ смяна на осветителите и захранващите линии. 

Налични са 4 централно разположени стълба с височина 

14м, към които с изнесени към платното рогатки 3.5 м се 

монтират 8 седеммодулни LED осветителя 360W с 

димируеми драйвери 240+150 W. Управлението на 

предпорталното осветление е по астрономически 

календар, заложен в управляващия контролер, и от 

фотореле, дублиращо управлението му в облачно време. 

Димирането на осветителите ще бъде с отклонение от 

управляващата линия за дежурното осветление (100% от 

стъмняване до 22 ч., 50% от 22 ч. до разсъмване). Тъй 

като се управлява само на две нива, реализацията му 

може да се осъществи и чрез включване и изключване на 

подходящ резистор в края на управляващата линия – 8 

осветителя с 16 драйвера, включени към резистор 3125 

ома ще работят на 50% от потока си (0,1mA*16*3125 

ohma=5000 mV); съответно при отворена верига или 

включен резистор над 6250 ома – на 100% от потока си 

(0,1mA*16*6250 ohma=10000 mV). Резисторите могат да 

се заменят с потенциометри, с които да се осъществи 

ръчен CLO – при нови осветители се работи на 70/35% 

(4375/1875 ohma) от потока и постепенно до 12-тата 

година се достига 100/50% (6250/3125 ohma).  

Дежурното осветление е изпълнено шахматно – по 

двете скари при разстояние между осветителите 20 м. 

Свързването им е същото като при адаптационното 

освтеление (фиг.4) – по скарата до всеки осветител се 

закрепват 2 кутии – едната с екраниран управляващ 

кабел 2х1.5 мм2 за димиране (10-5 VDC / 10V PWM ), 

втората кутия – за силовия кабел, осигуряващ 

захранване на групата осветители за дежурно 

осветление на този ред (5х10 мм2, 230VAC). 

Осветителите от всеки ред се захранват през един от 

двата трафопоста (фиг.5). 

 

Фиг.5. Токови кръгове за дневно, дежурно и предпортално 

осветление - с две линии 230VAC и с 10-1VDC/10V PWM за 

управление на потока от 100 до 10% 

 

Управлението на дневното адаптационно осветление 

е по текущо ниво на адаптационната яркост L20_real в 

зоната на приближаване и конкретната интензивност на 

трафика I [МПС/ч.], при което осветителите осигуряват 

яркост на платното Lth = k(I)*L20_real. Стойностите на 

коефициента k(I) са по CEN CR 14380:2003 [4,5,6]: 

Таблица 1. Стойности на k(I) в зависимост от интензивността 

на трафика [5] 

k(I)=0.06 при интензивност на трафика            I >1500 МПС/ч. 

k(I)=0.05 при интенз. на трафика          1000 < I < 1500 МПС/ч. 

k(I)=0.04 при интенз. на трафика            500 < I < 1000 МПС/ч. 

k(I)=0.03 при интенз. на трафика                       I < 500 МПС/ч. 

 

От гледна точка икономична плътност на тока и 

допустима загуба на напрежение захранването на 

групите осветители за дневно осветление е изпълнено с 

четири токови кръга. При ръчно аварийно управление се 

осъществява степенно  управление от релеен блок, при 

което се осигуряват  25, 50, 75, 100% от максималната 

яркост на платното Lth=k(I)*L20MAX: 

Таблица 2. Реализирана яркост във входната зона при степенно 

управление за различна интензивност на трафика [5] 

L20max <500 <1000 <1500 >1500 Работещи 

5000 R=0.03 R=0.04 R=0.05 R=0.06 групи 

25% 38 50 63 75 1 

50% 75 100 125 150 1+2 

75% 113 150 188 225 1+2+3 

100% 150 200 250 300 1+2+3+4 

P/Pmax 50% 67% 83% 100%  
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При еднакъв брой осветители към група, за 

географската ширина на България [7] около 45-50% от 

общото време тунелното осветление работи на степен 

25%, а годишната използваемост на четирите степени 

приблизително е 2400/1400/600/200 часа. Това означава, 

че първа група работи 4600 ч., втора 2200 ч., трета 800 ч 

и четвърта 200 ч. Вижда се колко неравномерно ще се 

износват осветителите от различните групи, поради 

което степенно управление се използва само при уредби 

с разрядни лампи - при димиране се намалява 

светлинният им добив (lm/W) и е изгодно да се димира 

една група осветители, а останалите се оставят да 

работят с номинален светлинен добив (lm/W).  

Димирането на LED осветителите има предимство 

спрямо осветителите с разрядни лампи, тъй като с 

намаляване на интензивността на светене ефективността 

на светлодиодите се подобрява, поради облекчаване на 

режима на охлаждане - с увеличаване дълбочината на 

димиране (100 => 10% от номиналната мощност) се 

увеличава и светлинният добив на светлодиодите 

(lm/W), съответно удължава се и животът им.  

Използването на LED осветители с димируеми 

драйвери промени концепцията за изграждане и 

управление на адаптационното осветление и направи 

възможно реализиране на CLO без използване на 

специални осветители. Единственото условие е, те да са 

с димируеми драйвери. По заложен алгоритъм в 

управляващата система за тунелното осветление се 

реализира уредба с класически CLO. Всички осветители 

се димират едновременно, при което по-високата 

ефективност (lm/W) води и до по-малки разходи на 

електроенергия – в алгоритъма за управление на 

адаптационното осветление текущо  се изчислява 

излъчваният светлинен поток за съответната степен на 

димиране и отработените часове на осветителя, с което 

се намаляват разходите за поддръжка поради 

едновременно износване на светлодиодните модули и 

удължаване на живота им. 

    

Фиг.6. Яркомери L20 и Lth, първият на стълб на 100 метра от 

портала, вторият – на стена на 30 м след портала 

 

LED осветителите от адаптационното осветление се 

димират от 100% до 10%, като функция на 

адаптационната яркост L20 и интензивността на трафика 

(Lth=k(I)*L20_real). За целта всяка тунелна тръба се 

комплектова с два яркомера – един на 100 m  пред 

портала - за измерване на адаптационната яркост L20 на 

водача на МПС и един на 30 m след  портала - за 

измерване яркостта на настилката Lth след входа на 

тунела (фиг.6). Първият е с обхват 10-5000 cd/m2 (0-20 

mA), а вторият – с 0.2-100 cd/m2 (0-20 mA). На базата на 

статистическа информация в зависимост от деня на 

седмицата се прилага делничен или празничен график на 

интензивността на движението (табл.3). 

Таблица 3. Избор на k(I) по часове за делничен ден 

- сутрин от разсъмване до 6 часа и вечер след 20 часа  

I < 500 МПС/ч. 

Lth=4590*0.03=138 cd/m2 (Lthmax=50%) 

- сутрин от 6 до 8 часа и вечер от 18 до 20 часа  

500 < I < 1000 МПС/ч. 

Lth=4590*0.04=184 cd/m2 (Lthmax= 67%) 
- сутрин от 8 до 11 часа и вечер от 15 до 18 часа  

1000 < I < 1500 МПС/ч. 

Lth=4590*0.05=230 cd/m2 (Lthmax=83%) 
- сутрин от 11 и след обяд 15 часа  

I >1500 МПС/ч.  

Lth=4590*0.06=275 cd/m2 (Lthmax=100%) 
 

Плавното димиране е заменено с 40 стойности на 

излъчвания поток, като за реализиране на CLO (Constant 

Light Output) това е напълно достатъчно. Прилагайки 

табл.3, за трафик под 500 МПС/час и нова уредба 

(Ф=Фном/MF) се работи с около три пъти по-малка 

мощност от номиналната, дори при най-слънчевото 

време: 

Lth=0.03*0.7*L20=0.021*L20,  

вместо Lth=0.06*1*L20=0.06*L20.   

 

Димиране на осветлението по години 

Всички осветители в началото работят със 70% от 

мощността си и достигат номиналната си мощност едва 

в края на експлоатационния си срок (табл.4). Така се 

предотвратява преразхода на енергия вследствие на 

приетия при проектирането експлоатационен фактор 

MF=0.7. Увеличава се и ресурсът на осветителите, 

поради облекчения режим (при 75% от времето), като 

при тунелното осветление всички се износват 

едновременно заради общо димиране.  

На фиг.7 и фиг.8 е показана визуализацията на 

системата за управление при диспечера. При наличие на 

компютър с интернет достъп тя може да се наблюдава и 

от разстояние 

В таблица 4 е дадена промяната на стойностите за 

димиране по  години за максимален и минимален трафик. 

   

Фиг.7. Екран „Осветление“; екран настройки 

  

Фиг.8. Екран „Електрозахранване“; екран други подсистеми и 

аварийни сигнализации от тях 

 
Таблица 4. Димиране по години за максимален (k(I)=0.06) и 

минимален (k(I)=0.03) трафик  
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III. ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Заданието за проектиране на осветлението за тунел 

“Витиня” e изготвено с оглед покриване на изискванията 

за очакван трафик през следващите 15-20 години. В 

момента трафикът е поне двукратно под очакваните 

стойности, което прави разработката изключително 

актуална – чрез реализирания алгоритъм за управление 

на осветлението по технология CLO и избраните 

устройства се осигурява двукратно намаляване на 

разхода за осветление спрямо класическото управление, 

като в табл.3 интензивността на трафика е завишена 

поне с една степен. В случай, че в управляващата 

система текущо постъпват данни за интензивност на 

трафика, ефектът ще бъде още по-голям, защото 

заложените 1000-1500 МПС/ч. в някои часове от деня не 

са отчетени дори при най-натоварените магистрали в 

България - Струма и Тракия. 

Другото голямо предимство на реализираната 

система е осигуряване на равномерното износване на 

осветителите, съответно удължаването на живота им. С 

втория яркомер периодично се коригират стойностите за 

намаляване на потока по години (табл.4) – теоретично е 

заложено износване на осветителите при 100% 

натоварване, а нормално те работят от 70% до 100% при 

максимален трафик и от 35% до 50% при минимален 

трафик, при което стойностите подлежат на уточняване.  

Задължително за нормалната работа на системата за 

управление трябва да се организира сервиз – за проверка 

на реалното износване на осветителите по години и 

въвеждането му през екран настройки на компютъра. 

Изключително важно е годишното калибриране на 

яркомера за адаптационната яркост. Цената на труда за 

тези дейности е многократно по-малка от ефекта от тях 

(недопускане преразход на електроенергия). 
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пътни тунели с отчитане на особеностите на трафика. XI 

национална конференция по осветление 13-15 юни 2001 г. 
“ОСВЕТЛЕНИЕ-2001”, МДУ - Варна 

Автори: д-р инж. Ангел Саракинов Пачаманов, професор в катедра 

“Електроснабдяване, електрообзавеждане и електротранспорт” 
(ЕСЕОЕТ), email: pach@tu-sofia.bg, Р-л проекти в НИС при ТУ-София 

(www.onilot.com); маг.инж. Константин Христов, научен работник по 

осветителна техника към НИС при ТУ-София; д-р инж. Николай 
Матанов, доцент в катедра ЕСЕОЕТ; д-р инж. Иван Ангелов, доцент в 

катедра ЕСЕОЕТ. 

Години след монтажа на LED осветителите:

0 1-2 3-4 5-6 7-9 10-12 >12

Фном/Ф= 0,7 0,71 0,73 0,78 0,84 0,92 1,00

 L20, cd/m2 ADC_t k(I) Lth, cd/m2

0 0 6 0 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%

125 100 6 7 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2%

250 200 6 14 3% 3% 3% 4% 4% 4% 5%

375 300 6 21 5% 5% 5% 5% 6% 6% 7%

500 400 6 28 7% 7% 7% 7% 8% 9% 9%

625 500 6 35 8% 8% 9% 9% 10% 11% 12%

750 600 6 42 10% 10% 10% 11% 12% 13% 14%

875 700 6 49 11% 12% 12% 13% 14% 15% 16%

1000 800 6 56 13% 13% 14% 15% 16% 17% 19%

1125 900 6 64 15% 15% 16% 17% 18% 20% 21%

1250 1000 6 72 17% 17% 17% 19% 20% 22% 24%

1375 1100 6 80 19% 19% 19% 21% 22% 24% 27%

1500 1200 6 87 20% 21% 21% 23% 24% 27% 29%

1625 1300 6 95 22% 23% 23% 25% 27% 29% 32%

1750 1400 6 103 24% 24% 25% 27% 29% 32% 34%

1875 1500 6 111 26% 26% 27% 29% 31% 34% 37%

2000 1600 6 119 28% 28% 29% 31% 33% 36% 40%

2125 1700 6 126 29% 30% 31% 33% 35% 39% 42%

2250 1800 6 133 31% 31% 32% 35% 37% 41% 44%

2375 1900 6 140 33% 33% 34% 36% 39% 43% 47%

2500 2000 6 147 34% 35% 36% 38% 41% 45% 49%

 % на потока от номиналния при измерена L20

2625 2100 6 154 36% 37% 38% 40% 43% 47% 51%

2750 2200 6 161 38% 38% 39% 42% 45% 49% 54%

2875 2300 6 169 39% 40% 41% 44% 47% 52% 56%

3000 2400 6 176 41% 42% 43% 46% 49% 54% 59%

3125 2500 6 183 43% 43% 45% 48% 51% 56% 61%

3250 2600 6 190 44% 45% 46% 50% 53% 58% 63%

3375 2700 6 198 46% 47% 48% 51% 55% 61% 66%

3500 2800 6 205 48% 49% 50% 53% 57% 63% 68%

3625 2900 6 213 50% 50% 52% 55% 60% 65% 71%

3750 3000 6 220 51% 52% 54% 57% 62% 67% 73%

3875 3100 6 227 53% 54% 55% 59% 64% 70% 76%

4000 3200 6 235 55% 56% 57% 61% 66% 72% 78%

4125 3300 6 243 57% 58% 59% 63% 68% 75% 81%

4250 3400 6 251 59% 59% 61% 65% 70% 77% 84%

4375 3500 6 259 61% 61% 63% 67% 73% 80% 86%

4500 3600 6 267 62% 63% 65% 70% 75% 82% 89%

4625 3700 6 276 64% 65% 67% 72% 77% 85% 92%

4750 3800 6 284 66% 67% 69% 74% 79% 87% 95%

4875 3900 6 292 68% 69% 71% 76% 82% 90% 97%

5000 4000 6 300 70% 71% 73% 78% 84% 92% 100%

Години след монтажа на LED осветителите:

0 1-2 3-4 5-6 7-9 10-12 >12

Фном/Ф= 0,7 0,71 0,73 0,78 0,84 0,92 1,00

 L20, cd/m2 ADC_t k(I) Lth, cd/m2

0 0 3 0 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%

125 100 3 4 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1%

250 200 3 7 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2%

375 300 3 11 2% 2% 3% 3% 3% 3% 4%

500 400 3 14 3% 3% 3% 4% 4% 4% 5%

625 500 3 18 4% 4% 4% 5% 5% 5% 6%

750 600 3 21 5% 5% 5% 5% 6% 6% 7%

875 700 3 25 6% 6% 6% 6% 7% 8% 8%

1000 800 3 28 7% 7% 7% 7% 8% 9% 9%

1125 900 3 32 7% 8% 8% 8% 9% 10% 11%

1250 1000 3 36 8% 9% 9% 9% 10% 11% 12%

1375 1100 3 40 9% 9% 10% 10% 11% 12% 13%

1500 1200 3 44 10% 10% 11% 11% 12% 13% 15%

1625 1300 3 48 11% 11% 12% 12% 13% 15% 16%

1750 1400 3 52 12% 12% 13% 13% 14% 16% 17%

1875 1500 3 55 13% 13% 13% 14% 16% 17% 18%

2000 1600 3 59 14% 14% 14% 15% 17% 18% 20%

2125 1700 3 63 15% 15% 15% 16% 18% 19% 21%

2250 1800 3 66 16% 16% 16% 17% 19% 20% 22%

2375 1900 3 70 16% 17% 17% 18% 20% 21% 23%

2500 2000 3 74 17% 17% 18% 19% 21% 23% 25%

 % на потока от номиналния при измерена L20

2625 2100 3 77 18% 18% 19% 20% 22% 24% 26%

2750 2200 3 81 19% 19% 20% 21% 23% 25% 27%

2875 2300 3 84 20% 20% 21% 22% 24% 26% 28%

3000 2400 3 88 20% 21% 21% 23% 25% 27% 29%

3125 2500 3 92 21% 22% 22% 24% 26% 28% 31%

3250 2600 3 95 22% 23% 23% 25% 27% 29% 32%

3375 2700 3 99 23% 23% 24% 26% 28% 30% 33%

3500 2800 3 103 24% 24% 25% 27% 29% 31% 34%

3625 2900 3 106 25% 25% 26% 28% 30% 33% 35%

3750 3000 3 110 26% 26% 27% 29% 31% 34% 37%

3875 3100 3 114 27% 27% 28% 30% 32% 35% 38%

4000 3200 3 117 27% 28% 29% 31% 33% 36% 39%

4125 3300 3 122 28% 29% 30% 32% 34% 37% 41%

4250 3400 3 126 29% 30% 31% 33% 35% 39% 42%

4375 3500 3 130 30% 31% 32% 34% 36% 40% 43%

4500 3600 3 134 31% 32% 33% 35% 37% 41% 45%

4625 3700 3 138 32% 33% 34% 36% 39% 42% 46%

4750 3800 3 142 33% 34% 35% 37% 40% 44% 47%

4875 3900 3 146 34% 35% 36% 38% 41% 45% 49%

5000 4000 3 150 35% 36% 37% 39% 42% 46% 50%

Ангел Пачаманов, Константин Христов, Николай Матанов, Иван Ангелов. Реализиране на улични и 

тунелни осветителни уредби с постоянен светлинен поток (CLO) 
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Нова безжична технология, наречена Li-Fi, привлича сериозно вниманието, Сред основните причини е фактът, че с 

тази технология се постига скорост за пренос на данни от 1 GB в секунда, или 100 пъти по-бързо от средната скорост на 

широко разпространената в момента Wi-Fi технология. Li-Fi е безжична технология, която предава високоскоростни 

данни чрез видима светлинна комуникация (Visible Light Communication, VLC) - електромагнитно излъчване с честота от 

400 до 800 THz. Използва се кодиране, което малко напомня на Морзовата азбука - включване и изключване на светлина 

по определен начин, даващ възможност за обмен на двоичен код. 

 

Ключови вуми: LI – FI технология 

 

I. ВЪВЕДЕНИЕ 

Нова безжична технология, наречена Li-Fi, 

привлича сериозно вниманието, в основата на която 

стои комуникацията посредством пренос на данни от 

видима светлина, отдавна обект на изследване от 

учените. За преноса на данни се използва светлина в 

спектъра между 400 и 800 терахерца. Технологията е 

изобретена от Харалд Хаас от университета в Единбург, 

който през 2011 година демонстрира как може да 

излъчи повече информация от традиционните мобилни 

клетки с помощта на трептенето на LED-светлината. 

 

II. ОПИСАНИЕ 

 

Wi-Fi е популярна технология, която позволява 

електронни устройства да обменят данни или да се 

свързват с интернет безжично, 

използвайки радиовълни. Ако се върнем назад и 

изчислим как трябва да разширим инфраструктурата, 

обезпечаваща Wi-Fi излъчването, така че да догони 

капацитета на светлинния спектър, излиза, че е 

необходимо да се монтират 1,4.106 х 104 радио антени. 

В същото време броя на осветителните тела и 

монтираните в тях крушки е значително по- голям. 

Именно това е била основната идея на проф. Харалд 

Хаас от Единбургския университет да се изобрети 

прототип на крушка, която да позволи трансфер на 

данни със светлина – Li (Light) -Fi (Fidelity). 

Прилагането на подобна технология и все по – 

широкото приложение на светодиодите ще доведе до 

замяна на крушките с нажежаема жичка и 

луминесцентни лампи с много по-бързи темпове. 

Всички дистанционни управления са базирани най- 

близкия спектър до видимия, а именно инфрачервения 

спектър. Широко разпространено е използването на 

инфрачервеното лъчение за пренос на данни между 

компютри, мобилни апарати, преносими устройства и 

други подобни, които са в непосредствена близост едно 

до друго. Устройствата за дистанционно управление 

имат в състава си специални лещи, които насочват 

излъчваното инфрачервено лъчение от диода към 

приемника на климатик, телевизор, различни плеъри и 

всякакви устройства управлявани 

дистанционно. Дистанционното управление излъчва 

единичен нискочестотен поток от данни, от 10 000 – 20 

000 бита в секунта. Проф. Хаас прави опит да замени 

дистанционното управление със светодиодна крушка, 

която не излъчва единичен поток от данни, а хиляди 

паралелни потоци. Другата важна разлика е , че 

светлината, както ни е известно, се движи с най- 

високата скорост. 

OFDM е абревиатурата на технологията, която 

позволява в частност и светлината да пренася данни. 

Orthogonal Frequency-Division Multiplexing3 

(ортогонално честотно разделяне и мултиплексиране) е 

метод за кодиране на цифрови данни за множество от 

носещи честоти. Това е схема за широколентова 

цифрова комуникация, прилагана в цифровата 

телевизия и аудио-излъчване, 4G мобилните 

комуникации и др. Основното предимство на тази 

технология, спрямо старите технологии „с единичен 

носител“ е способността да се справят с намаляването 

на високите честоти в дълъг меден проводник, или 

близкочестотна интерференция и селективно затихване, 

без да се налага междинно прилагане на еквилайзери  

(филтри за изравняване) на импулсите. 

LI-FI е комуникация в спектъра на нано-вълните, 

произведени от диоди излъчващи светлина (LED). 

Широкото разпространение на този тип осветление в 

офиси, по домовете, по улиците, е предварителна 

„добавена стойност“ към пазарната реализация на тази, 

за сега, лабораторна технология. Тя често е сравнявана 

с друга, светлинно базирана технология, каквато е VLC 

(visible light communication). При тази, по-стара по 

произхода си технология, в приемното устройство 

сигнала се отчита (регистрира) от фотодиод. 

Детекцията е директна и основно този тип технология 

замества употребата на кабел „от точка-до точка“ 

(point-to-point data communication technique). За разлика 

от point-to-point VLC технологията, LiFi предлага 

изграждане на пълноценна безжична мрежова 

инфраструктура, двупосочна point-to-multipoint или 
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multipoint-to-point комуникация. Реализацията и е 

възможна с така наречените „attocells“ – клетъчни 

елементи, които са по-малки от типичните радио-

честотни елементи. Така може да се формира нов слой 

в съществуващата хетерогенна безжична среда. Нови 

устройства като Галиев Нитрид (GaN), 

микросветодиоди и еднофотонни лавинни диоди. Те се 

вграждат в челните части на адаптивната оптика и в 

аналоговите вериги, за да управляват LED и да оформят 

сигнала, получен от фотодиода на приемника. Следва 

слоя, в който се анализира спектралния състав и 

кохерентността на използваната светлина. След него се 

разполага слой на т.н. Linklevel alogithms, със задача да 

се оформят сигналите така, че да пропускат максимален 

пакет данни. Следва MAC слоя (medium access 

protocol), който обезпечава многопотребителски 

достъп. Над него е слоя, съдържащ необходимите 

техники за намаляване на смущенията и гарантиране 

нивата на добрата средна пропусквателна способност. 

Най-накрая, във външния слой, оптичната attocell 

мрежа трябва да бъде интегрирана в софтуерно- 

дефинирани мрежи, управлявани при съответните нива 

на контрол. 

Новата технология се очаква в края на 2017 година 

да бъде стандартизирана и  все повече компании 

проявават интерес към новата технология. 

Едни от тях са: 

Стартъп Велмени е естонски стартъп с филиали в 

Делхи. Преди 3 години те представиха своя 

демонстратор на видима светлина: Настолна лампа със 

светодиодна крушка (носител) на цена $3-4 е поставена 

на равна повърхност с отвор. Зад отвора има приемник. 

Приемникът конвертира малките, едва доловими 

промени в амплитудата на електрическия сигнал. 

Бързата манипулация (включване-изключване) на 

сигнала се трансформира във високоскоростен поток от 

данни в двоичен код: включването на диода е логическа 

„1“, а изключването му- „0“. Демонстрацията показва 

как, след като светне настолната лампа, на LED екран 

започва да тече HD видео, прието чрез светлинния лъч 

от вграден в матрицата на екрана приемник. 

 

Jugnu LED bulb Директор на стартъпа е мъж с 

индийски произход. Може би затова иновативната ЛЕД 

крушка е кръстена jugnu, което на хинди значи 

светулка. Тя може да пренася данни (засега) със 

скорост 224 Gbps, т.е. около 2,3 пъти по-бързо от WIFI 

мрежа. 

Обслужват целите на осветлението, но също така и 

предават информация, и независимо каква друга 

светлина има в пространството, приемникът се 

интересува точно от тези, конкретно доловими 

промени, които идват от светодиодната „светулка“. 

Разбира се, за да работи, тя трябва винаги да свети.  

Други потенциални приложения: Разгледаните 

технологии LI-FI могат да намерят приложение на най-

невероятни места. В рамките на развитието на 

Интернет на нещата, както и създаването на различни 

интелигентни пространства – Smart city, smart building, 

и тн., все още един от ключовите въпроси остава 

достъпа до електроенергия и свързаност към интернет. 

В специфични и опасни производства, където не трябва 

да има електростатика (възникване на искри). 

Употребата на радио-честоти може да генерира антенни 

искри, докато при възможностите на LiFi технологиите 

такива не са необходими. На площадките и в 

производствените бази светлина има навсякъде. 

 

 
 

Фиг. Jugnu LED крушка.[1] 

Също така имат и някои недостатъци всяка преграда 

пред видимата светлина ще прекъсва предаването на 

данни (сянка). Производителите на мобилни устройства 

и светодиодни лампи трябва да обезпечат приемащата 

технология – чипове към съществуващи устройства, 

или нови, съвместими с технологията такива, за да 

заработи. В близките 3-5 г. технологията няма 

перспективи да се масовизира, поради необходимост от 

справяне с размера на предавателя и приемника и 

създаване на множество устройства, което е 

предизвикателство пред индустриалния дизайн. 

Замяната на една технология с друга неизменно е 

свързано с генериране на отпадъци и нуждата от 

интелигентно организиране на тяхното събиране и 

рециклиране. В своя бит хората не биха били склонни 

да изхвърлят работещите си устройства, преди те да се 

повредят. 

III. ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Всичко, свързано със зрителните възприятия, 

изисква светлина. Ползваме я, за да вършим работата 

си в ежедневието. Смарт телефона има вградена 

светкавица, тя идва от светодиод - нека да мислим за 

всичко това, като за потенциален източник за предаване 

на данни с висока скорост. 
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През последните години в света се прилагат много програми за стимулиране използването на покривни и фасадни 

фотоволтаични системи в бита и общинските сгради. Ефектът от въвеждането им се разглежда от няколко страни: а) 

социален – подпомагане на най-бедните слоеве на обществото (вместо да се раздават енергийни помощи се инвестира в 

устройства, които намаляват сметката за ток); б) създаване на нови работни места за групи от населението, които се 

пенсионират сравнително млади (военни, полиция и др.); в)  намаляване на емисиите на парникови газове и 

разнообразяване на енергийните доставки (без въглища, петрол и природен газ).  

Good World Practices for the Application of Photovoltaics in Home and Municipal Buildings, Borislav Boychev, Angel 

Pachamanov. In recent years, many programs have been implemented in the world to stimulate the use of roof and facade 

photovoltaic systems in households and municipal buildings. The effect of introducing them is seen by several countries: (a) social - 

helping the poorest sections of society (instead of distributing energy aid investing in devices that reduce the current bill); b) creating 

new jobs for groups of the population who retire relatively young (military, police, etc.); (c) reduction of greenhouse gas emissions 

and diversification of energy supply (excluding coal, oil and natural gas). 

 

Keywords – optimization models for activity management, small roof photovoltaic power plants 

 

 
I. ВЪВЕДЕНИЕ 

Възобновяемите източници на енергия (ВЕИ) - 

слънчева енергия (топлинна, фотоволтаична и 

концентрирана), вятърна енергия, хидроелектрическа 

енергия и енергията от биомаса, са от съществено 

значение за развитие на световната икономика и 

алтернативи на горивата, които се добиват от недрата на 

Земята. Разработването, внедряването и употребата на 

електроенергия от ВЕИ намалява емисиите на 

парникови газове, разнообразява енергийните доставки 

и намалява зависимостта на всяка икономика от 

ненадеждни и летливи изкопаеми горива (петрол и 

природен газ). Ръстът на възобновяемите енергийни 

източници стимулира заетостта в Европа и в България, 

създава нови технологии и подобрява търговския баланс 

на всяка една държава членка на ЕС 

 
Фиг.1. Прогнозни цени на различните видове горива 

 

Електрическата енергия, произвеждана от 

фотоволтаични централи става все по-евтина, а в 

средносрочен план себестойността ще падне под тази на 

въглищните централи. През 2016 г. в Чили и Саудитска 

Арабия соларните централи достигнаха цена за 1 kWh 

под 3 цента. За осемте години след 2009 г. цената на 1 

kWh електроенергия, произведена от слънчеви панели е 

паднала със 62%. Очаква се, до 2025 г. тя да падне под 

цената на  досегашния лидер по най-евтина енергия – 

въглищата.  

 
Фиг.2. Цена на отделните компоненти на ФВЦ  

 

В Директива 2009/28/ЕО на Европейския парламент 

от 23 април 2009 г., относно насърчаването на 

използването на енергия от възобновяеми източници, се 

поставят амбициозни цели за всички държави членки, 

според които ЕС ще достигне 20% дял на енергията от 

възобновяеми източници до 2020 г. 

 

II. СЪЩИНСКА ЧАСТ  

 1. Практики в САЩ  

Въведени са стимули за собствениците на жилищни 

и бизнес сгради. Въведен е инвестиционен данъчен 

кредит за слънчева енергия. Федералното правителство 

предоставя кредит за данъчно облагане на слънчевата 

енергия, наречен инвестиционен данъчен кредит (ITC), 

който позволява на собствениците и бизнеса да 

приспадат част от разходите си за слънчева енергия от 

своите данъци. Както собствениците на жилища, така и 

фирмите могат да кандидатстват за  федерален данъчен 

кредит, равняващ се на 30% от стойността на тяхната 
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система от слънчеви панели без горна граница за 

инвестицията.  

 

 
 

Фиг.3. Редуциране на размера на данъчния кредит [3] 

 

Как работи слънчев данъчен кредит? 

Собствениците на фотоволтаична система, имат 

право на кредит за данъчни облекчения за 

производството на слънчева енергия. Дори при 

невъзможност за покриване на целия кредит в рамките 

на една година, може да се "прехвърлят" останалите 

кредити в бъдещи години, докато данъчният кредит е в 

сила. Това не се отнася за фотоволтаична система на 

лизинг или PPA (споразумение за покупка на 

електрическа енергия) с инсталатор на слънчева енергия, 

защото тогава производителят не е собственик на 

системата и по този начин не може да получи данъчния 

кредит. 

2016 - 2019: Данъчният кредит остава на 30% от 

стойността на система;  

2020: Собствениците на нови фотоволтаични 

системи върху жилищни и бизнес сгради могат да 

приспадат 26% от стойността на системата от своите 

данъци;  

2021: Собствениците на нови фотоволтаични 

системи върху жилищни и бизнес сгради могат да 

приспадат 22% от стойността на системата от своите 

данъци;  

2022 г. нататък: Собствениците на нови 

фотоволтаични системи върху  бизнес сгради  могат да 

приспадат 10% от стойността на системата от своите 

данъци. Няма федерален кредит за фотоволтаични 

системи върху жилищни сгради. 

 

Cъвeтът нa нaдзopнитe opгaни нa Caн Фpaнциcĸo 

eдинoдyшнo е пpиeл нoв peглaмeнт, ĸoйтo щe изиcĸвa 

вcичĸи cгpaди нoвo cтpoитeлcтвo, ĸoитo ca пo-ниcĸи oт 

10 eтaжa, дa инcтaлиpaт cлънчeви пaнeли или cлънчeви 

бoйлepи нa пoĸpивитe cи. Изиcĸвaнeтo oбxвaщa и нoвитe 

жилищни, и нoвитe тъpгoвcĸи cгpaди. Cпopeд 

зaĸoнoдaтeлcтвoтo в Kaлифopния, вcичĸи нoви cгpaди c 

пoд 10 eтaжa тpябвa дa oпpeдeлят нaй-мaлĸo 15% oт 

пoĸpивитe cи зa coлapни cиcтeми – тoecт,  дa нe ca нa 

cянĸa. Ceгa Caн Фpaнциcĸo вeчe изиcĸвa тeзи cгpaди 

peaлнo дa изпoлзвaт тaзи плoщ зa cлънчeви пaнeли. 

Hoвият peглaмeнт пpaви Caн Фpaнциcĸo пъpвия гpaд  в 

CAЩ, ĸoйтo въвeждa зaдължeниe зa вгpaждaнe нa 

cлънчeви пaнeли пpи нoвo cтpoитeлcтвo. 

2. Практики в Китай 

Kитaй нaмaлявa цената на  cъopъжeния, ĸoитo 

гeнepиpaт cлънчeвa енepгия и я отдават ĸъм ЕЕС в  

cтpaнaта. Peшeниeтo на правителството отговаря нa 

cпaдa в paзxoдитe зa cтpoитeлcтвo, цeнaтa нa 

peгyлaтopитe и пpoмeни пpи иĸoнoмичecĸoтo 

плaниpaнe. Cтpaнaтa щe нaмaли ценитe, плaщaни зa 

ФЕЦ, c 19 нa cтo пpeз 2017 гoдинa. Πpoмeнитe щe 

пoмoгнaт зa нaмaлявaнe нa cyбcидиитe, oтпycĸaни зa 

нoви фoтoвoлтaични и вятъpни пpoeĸти, oт oĸoлo 6 

милиapдa юaнa гoдишнo (863 милиoнa дoлapa/година). 

Πoнижeниeтo e peзyлтaт нa пo-ниcĸи цeни нa oфepтитe, 

ĸoитo coлapни paзpaбoтчици пpeдлaгaт, зa дa ce изгpaди 

пpoeĸт. Kитaй cъщo тaĸa щe нacъpчи мecтнитe влacти дa 

пpoдължaт изпoлзвaнeтo нa тъpгoвe зa избop нa 

paзpaбoтчици нa възoбнoвяeмa eнepгия c цeл достигане 

на все пo-ниcĸи цeни на ват инсталирана мощност. 

 

3. Практики в Германия 

Производството на слънчева енергия в Германия се 

състои почти изцяло от фотоволтаици (PV) и 

представлява приблизително 6.2 до 6.9% от нетното 

производство на електроенергия в страната през 2016 г. 

Около 1.5 милиона фотоволтаични системи са 

инсталирани в цялата страна през 2014 г., като се 

започне от малки системи на покрива, до средни 

търговски и големи слънчеви паркове. Страната е сред 

най-големите световни инсталатори за фотоволтаици в 

продължение на няколко години, с обща инсталирана 

мощност  41,3 гигавата (GW) до края на 2016 г. 

Считано от 2012 г. тарифите за пренос (FiT) струват 

около 14 млрд ЕВРО годишно за вятърни и слънчеви 

инсталации. Цената е разпределена между всички 

платци на тарифите с допълнителна такса от 3,6 €/kWh  

(приблизително 15% от общата цена на 

електроенергията на вътрешния пазар). От друга страна, 

тъй като скъпите върхови електроцентрали са 

изместени, цената на електроенергийния обмен се 

намалява поради така наречения ефект на заслужената 

поръчка. Германия направи световен рекорд за 

производство на слънчева енергия от 25,8 GW, 

произведен на обяд на 20 април и 21 април 2015 г. 

В Германия е възприета преференциална тарифа като 

най-ефективното средство за разработване на слънчева 

енергия. Това е същото като договор за изкупуване на 

електрическа енергия, но е с много по-висока стойност. 

Тъй като производството се  развива, тя се намалява и 

става същата като договор за закупуване на 

електроенергия. 

А преференциалната тарифа позволява на 

инвеститорите гарантирана възвръщаемост на 

инвестицията. 

Основната разлика между данъчен кредит и 

преференциална тарифа е, че разходите се поемат през 

годината на инсталацията с данъчен кредит, а с 

преференциалната тарифа се разпределят в 

продължение на много години. И в двата случая 

разходите за стимулиране се разпределят между всички 

потребители. 

От края на периода на бум на пазара, националният 

пазар на фотоволтаични централи оттогава значително 
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намаля поради промените в Закона за възобновяемите 

енергийни източници (ЗЕЕ), които намалиха 

преференциалните тарифи и поставиха ограничения 

върху големината на слънчевите централи, 

ограничавайки размера им до не повече от 10 kW. 

 

 
Фиг.4. Генериращи източници в Германия 

 

4. Практики в Швейцария 

Швейцария се отказа от ядрената енергетика през м. 

Май 2017 г. Според закона от потребителите ще се 

събират 480 милиона франка годишно, за да се 

финансират инвестициите във вятърна, слънчева и водна 

енергия, а 450 милиона франка ще дойдат от 

съществуващ налог за изкопаемите горива и ще бъдат 

използвани за повишаване на енергийната ефективност 

с 43 процента на сградите до 2035 година спрямо нивата 

от 2000 година. 

Около 38000 проекта за възобновяема енергия, 

предимно слънчеви панели по покривите ще бъдат 

изградени през следващите години. Швейцарската 

"Енергийна стратегия 2050" предвижда четирикратното 

увеличение на слънчевата и вятърната енергия до 2035 

година. 

 

5. Практики в България 

Актуализирани са преференциалните цени на 

електрическа енергия, съгласно решение № Ц-17 от 

01.07.2017 г на КЕВР. 

Считано от 01.07.2017 г., преференциалните цени, 

без ДДС, за изкупуване на електрическа енергия, 

произведена от възобновяеми източници, са както 

следва: 

1. Фотоволтаични електрически централи с обща 

инсталирана мощност до 5 kWp, включително, които се 

предвижда да бъдат изградени върху покривни и 

фасадни конструкции на присъединени към 

електроразпределителната мрежа сгради и върху 

недвижими имоти към тях в урбанизирани територии - 

271,67 лв./MWh. 

2. Фотоволтаични електрически централи с обща 

инсталирана мощност над 5 kWp до 30 kWp, 

включително, които се предвижда да бъдат изградени 

върху покривни и фасадни конструкции на 

присъединени към електроразпределителната мрежа 

сгради и върху недвижими имоти към тях в 

урбанизирани територии - 231,20 лв./MWh. 

 

 

 

 

 

 

III. ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В доклада се анализира добавянето на ВЕИ в 

електроразпределителната мрежа, от ФЕЦ, монтирани върху 

покривите на жилищни и бизнес сгради. Цените на 

произведената от ФЕЦ електрическа енергия постоянно 

намаляват и много скоро те ще станат по-ниски от тази 

произведена от въглища. 

В различните държави има различни политики за 

стимулиране на изграждането на ФЕЦ, но се вижда, че 

навсякъде има плавен преход към минаване към зелена 

енергия. Ясна е тенденцията към намаляване на мощността на 

централите и поставянето им върху покривите на жилищни и 

обществени  сгради. 
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Регресионен математически анализ на резултати от итеративно 

изменение на фотометрични характеристики на LED осветители 

Милко Йовчев1, Пламен Цанков1 

1Технически университет – Габрово, 5300 Габрово, ул. „Хаджи Димитър“ 4, България  
 

В доклада се представят резултати от извършен регресионен математически анализ на оптимизационни фотометрични 

параметри на промишлени LED осветители с различна симетрия на светлоразпределението. Чрез регресионен 

математически анализ се установяват аналитични зависимости при изчисление по метода Монте Карло Raytracing на  

светлоразпределението на LED осветители, между средноквадратичното отклонение и броя трасирани лъчи и между 

неотчетения светлинен поток и броя на реакциите на лъча. Извършват се многовариантни регресионни анализи с промяна 

на типа и степента на изследваната функция на зависимостта на средноквадратичното отклонение от броя на трасираните 

лъчи и се изследват различните трансформации на зависимата променлива по отношение на нейната детерминантност.  

 
Ключови думи – LED осветители, светлоразпределение, брой трасирани лъчи и брой реакции, средноквадратично 

отклонение, фотометричен и регресионен анализ.   

I. ВЪВЕДЕНИЕ 

Предимствата на светодиодните (LED) източници, 

като дълъг живот – над 40 000 часа, висок светлинен 

добив – над 100 lm/W и др., ги правят предпочитани пред 

класическите светлинни източници. За реализиране на 

светлоразпределения за вътрешно осветление, 

удовлетворяващи нормените изисквания в промишлени 

обекти с използване на LED осветители, е необходимо 

да се изследват и анализират техните фотометрични 

характеристики и да се проектират и произвеждат 

оптични системи, подходящи за този вид светлинни 

източници [1, 2, 5, 7].  При изследванията на 

фотометричните характеристики в настоящия доклад се 

прилагат вероятностни светлотехнически изчисления по 

метода Монте Карло Raytracing с използване на 

специализиран софтуер за фотометрични изчисления на 

показателите на оптичната система на промишлени LED 

осветители след предварително компютърно 

моделиране на лещи и компоненти от оптичната им 

система [2, 3, 5, 7]. Фотометричният анализ се извършва 

по метода Монте Карло Raytracing, който изисква 

правилен избор и прецизна настройка на неговите 

параметри за постигане на удовлетворяваща точност и 

продължителност на изчисленията. В доклада се 

представят резултати от извършен регресионен 

математически анализ в резултат на итеративно 

изменение на настройките на  метода Монте Карло 

Raytracing - брой трасирани лъчи и брой реакции за 

фотометричен анализ на промишлени LED осветители с 

различна симетрия на светлоразпределението.   

II. РЕГРЕСИОНЕН МАТЕМАТИЧЕСКИ АНАЛИЗ 

НА РЕЗУЛТАТИ ОТ ИЗСЛЕДВАНЕ НА 

ПАРАМЕТЪРА БРОЙ ТРАСИРАНИ ЛЪЧИ  

Предлага се методика за регресионен математически 

анализ за установяване на аналитични зависимости при 

изчисление по метода Монте Карло Raytracing на  

светлоразпределението на LED осветители, между 

средноквадратичното отклонение и броя трасирани лъчи 

n., излъчени от масива със светлинни източници на LED 

осветители с аксиална и осева симетрия [2]. Критерий за 

оптимизиране на броя на трасираните лъчи е плавността 

в светлоразпределителните криви (СРК).  

Първоначално се изчисляват процентните 

отклонения на интензитета на светлината ∆I за 

изследваните стойности на n за основните С-равнини на 

промишлените LED осветители с аксиална и осева 

симетрия. Плавността на светлоразпределението при 

оптимизирано изчислително време се получава най-

голяма при n = 90 000 000 – за LED осветителя с 

аксиална симетрия, и n = 70 000 000 – за LED осветителя 

с осева симетрия [5]. На фиг. 1 и фиг. 2 са представени 

реализирани СРК при зададени различни стойности на 

броя на трасираните лъчи n за двата изследвани LED 

осветителя. 

 

    
                а) n = 100 000                         б) n = 90 000 000 

   Фиг. 1. СРК при различни стойности на n за LED осветител 

с аксиална симетрия 

 

    
                а) n = 200 000                         б) n = 70 000 000 

   Фиг. 2. СРК при различни стойности на n за LED осветител 

с осева симетрия 
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За количествена оценка на отклонението на 

интензитета на светлината ∆I, характеризиращо 

плавността на СРК, при различен брой трасирани лъчи n 

се използва стандартна характеристика на разсейването: 

средноквадратично отклонение . Приложната 

формула за средноквадратичното отклонение се 

определя от обема на извадката (броят на пробите) N [4]. 

За изследваните LED осветители се установява, че броят 

на пробите е N = 34 (определя се от броя на вертикалните 

ъгли , за които се фиксират процентните отклонения на 

интензитета на светлината), т.е. при N ≥ 30, 

средноквадратичното отклонение  се дефинира по 

Гаус:   

N

)II(

σ

n

1i

2
срi 

   ,                                                   (1) 

където Ii и Iср са текущото отклонение и средната 

стойност (Iср = 100 % е приета при максимален брой на 

трасираните лъчи за съответния LED осветител) от 

общия брой на пробите N. Размерността на  приема 

размерността на Iср – %.     

 

 
Фиг. 3. 3D графична зависимост на  = (n, ) за LED 

осветител с аксиална симетрия при С = (0-180)º 

 

 
Фиг. 4. 3D графична зависимост на  = (n, ) за LED 

осветител с осева симетрия при С = (0-180)º  

 

В таблица 1 са представени стойностите на 

средноквадратичното отклонение, изчислени съгласно 

израз (1) при зададен различен брой трасирани лъчи на 

LED осветителите с аксиална и осева симетрия за С-

равнина 0º-180º. С приложение на условното 

форматиране на клетките в таблица 1 се вижда, че при 

влошаване на резултата, цветът в клетките става все по-

тъмен, което съответства на по-високи стойности на , 

тъй като ∆I се увеличава при намаляване на броя на 

трасираните лъчи n. 

 
Таблица 1. Средноквадратични отклонения  (в %) при 

различен стойности на n за изследваните LED осветители 
Симетрия 

на LED 

осветителя 

С-равнина 
Брой трасирани лъчи n [x106] 

0,1 1 5 10 50 90 

аксиална 
0º-180º 16 4,3 1,1 0,9 0,6 0 

90º-270º 15,5 3,7 2,2 1,7 0,9 0 

осева 0º-180º 15,5 4,8 1,3 0,8 0,5 0 

 

Графичната визуализация на зависимостта на 

изменението на средноквадратичното отклонение от 

броя на трасираните лъчи при С-равнина 0°-180° за LED 

осветителите с аксиална и осева симетрия е показано на 

фиг. 5 и фиг. 6.   

  

 
Фиг. 5. Графична зависимост на  = f(n) за LED осветител с 

аксиална симетрия при С=(0-180)º 
 

 
Фиг. 6. Графична зависимост на  = f(n) за LED осветител с 

осева симетрия при С=(0-180)º 

 

Резултатите от анализа на стойностите на 

интензитетите от получените СРК показват, че 

процентното отклонение на интензитета на светлината 

зависи не само от параметъра брой трасирани лъчи, но и 

от стойностите на вертикалните ъгли. Установява се 

случаен характер на последната зависимост, тъй като 

направлението на отклонението спрямо 100 % – при 

максимален брой на n, за някои от съседните ъгли е 

противоположно. На фиг. 3 и фиг. 4 са показани в 

триизмерен вид (3D) графичните зависимости на 

средноквадратичното отклонение  от броя на 

трасираните лъчи n и вертикалните ъгъл  за LED 

осветителите с аксиална и осева симетрия за основната 

С-равнина (0-180)º. 

Регресионният математически анализ установява 

аналитични модели на зависимостта на 

средноквадратичното отклонение  от параметъра брой 

трасирани лъчи n. Оптимизацията на параметъра n се 

извършва на база на данните от таблица 1 с 

оптимизирани стойности на средноквадратичното 

отклонение , приети за случайни, тъй като са изчислени 
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чрез получени по вероятностно-статистически 

фотометричен анализ Монте Карло Raytracing 

светлоразпределения за двата модела промишлени LED 

осветители [7]. Извършват се многовариантни 

еднофакторни регресионни анализи с промяна на типа и 

степента на изследваната едномерна функция  = f(n) на 

зависимостта на средноквадратичното отклонение от 

броя на трасираните лъчи. Изследват се различни 

трансформации на зависимата променлива в софтуерен 

продукт Matlab, които постигат високи стойности на 

коефициента на детерминация R2 и на коригирания 

коефициент на детерминация 2
adjR  за LED осветителите 

с аксиална и осева симетрия. Първоначално се въвеждат 

стойностите на независимата променлива и съответните 

стойности на изследваната функция от инструмента New 

Variable. Посредством инструмента Curve Fitting Tools 

се задават предварително въведените данните като 

стойности по x и y и се избира или задава типа на 

търсената функция – фиг. 7.   

 

Фиг. 7. Избор на функция на зависимостта  = f(n) 

 

В таблица 2 са показани трансформации на 

изследваната функция  = f(n) за LED осветителите с 

аксиална и осева симетрия при дефиниране на 

стойностите на коефициентите, участващи в 

аналитичните изрази от (2) до (5).  

В таблица 3 са показани получените стойности на 

коефициента на детерминация R2 и на коригирания 

коефициент на детерминация 2
adjR  на математическите 

модели от изследваните трансформации на зависимата 

променлива . Приложено е условно форматиране на 

клетките със стойностите на R2 и 2
adjR  в таблица 3, като 

с намаляване на стойността под 1, съответната клетка се 

оцветява в по-тъмен цвят, което съответства на по-лош 

резултат. Изследваните четири трансформации 

осигуряват високи стойности на R2 и 2
adjR , в повечето 

случаи близки до единица, което показва много точно 

покритие на входните таблични данни (таблица 1) от 

установените аналитични зависимости на 

средноквадратичното отклонение от броя на 

трасираните лъчи  = f(n). 
 

Таблица 2. Вид на трансформацията и математически модели 

на изследваната функция  = f(n) за LED осветителите с 

аксиална и осева симетрия 
Вид на 

трансфор-
мацията  

на  = f(n) 

Математически модел и стойности на коефициентите 

LED осветител с аксиална симетрия  LED осветител с 

осева симетрия:  

C = (0-180)° 
C = (0-180)° C = (90-270)° 

експонен-
циална  

с един член  

n.be.aσ                    (2), с коефициенти: 

 a = 18.5;  

 b = -1.455 

 a = 18.16;  

 b = -1.585 

 a = 17.63;  

 b = -0.6463 

експонен-

циална  
с два члена  

n.dn.b e.ce.aσ      (3), с коефициенти: 

 a = 1.187;  
 b = -0.02048;  

 c = 17.6;   

 d = -1.725 

 a = 2.385;  
 b = -0.0251;  

 c = 16.86;  

 d = -2.507 

 a = 1.91;  
 b = -0.0399;  

 c = 16.07;  

 d = -0.833 

степенна  
с един член 

bn.aσ                      (4), с коефициенти: 

 a = 3.993;  
 b = -0.6037 

 a = 4.313;  
 b = -0.5533 

 a = 6.171; 
 b = -0.5758 

степенна  
с два члена 

cn.aσ b                (5), с коефициенти: 

a = 4.297;  

 b = -0.577;  

 c = -0.2044 

 a = 3.68;   

 b = -0.612;  

 c = 0.4027 

 a=7.96;  

 b = -0.4593;  

 c = -1.156 

 

Таблица 3. Стойности на R2 и 2
adjR  за изследваните 

трансформации на зависимата променлива  за LED 

осветителите с аксиална и осева симетрия 

Вид на 

трансфор-

мацията на  

 = f(n) 

LED осветител със симетрия: 

аксиална осева аксиална осева 

С = 0° С = 90° C = 0° С = 0° С = 90° С = 0° 

R2 2
adjR  

експонен-

циална 
с един член 

0,9876 0,9489 0,9899 0,9845 0,9361 0,9824 

експонен-

циална 

с два члена 

0,9996 0,9991 0,9998 0,9991 0,9978 0,9996 

степенна 

с един член 
0,9979 0,9934 0,9901 0,9974 0,9917 0,9931 

степенна 

 с два члена 
0,9982 0,9945 0,9991 0,9970 0,9908 0,9985 

III. РЕГРЕСИОНЕН МАТЕМАТИЧЕСКИ АНАЛИЗ 

НА РЕЗУЛТАТИ ОТ ИЗСЛЕДВАНЕ НА 

ПАРАМЕТЪРА БРОЙ РЕАКЦИИ   

Параметърът брой реакции m характеризира 

взаимодействието между проследявания светлинен лъч 

и различните среди, през които той преминава, като 

отчита многократните отражения, пречупвания и 

пропускания по време на неговото трасиране [7]. 

Критерий за оптимизиране на параметъра m при 

фотометричния анализ е минимизирането на 

неотчетения в оптичната система светлинен поток 

Фнеотчетен при достигнат лимит на многократни 

отражения и пречупвани на всеки един от 

проследяваните лъчи. Стойността на неотчетения 

светлинен поток е необходимо да бъде по-малка от 1 %, 

съгласно препоръките на приложения метод за 

фотометричен анализ [2]. На фиг. 8 и фиг. 9 са 
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представени в графичен вид зависимостта на 

неотчетения светлинен поток Фнеотчетен от броя на 

реакциите m за LED осветителите с аксиална и осева 

симетрия, като са показани точките със стойности на 

Фнеотчетен, по-малки от 1 %.   

 

 
Фиг. 8. Графично представяне на зависимостта  

Фнеотчетен = f(m) за LED осветител с аксиална симетрия  
 

 
Фиг. 9. Графично представяне на зависимостта  

Фнеотчетен = f(m) за LED осветител с осева симетрия    
 

Извършен е регресионен математически анализ в 

Matlab за установяване на аналитична зависимост между 

неотчетения светлинен поток от броя на реакциите за 

LED осветителите с аксиална и осева симетрия. Най-

точно покритие на аналитичните зависимости на 

функцията се получава при регресионни полиноми от 

четвърта степен. Аналитичният израз на зависимата 

променлива неотчетен светлинен поток Фнеотчетен от 

независимия регресор брой реакции m може да се 

представи с общия вид:  

,pm.pm.pm.pm.pФ 54
2

3
3

2
4

1неотчетен%                  (6)                                                                           

където р1, р2, р3, р4 и р5 са коефициентите на полинома; 

- за LED осветител с аксиална симетрия стойностите са: 

p1 = 1,772, p2 = -8,754, p3 = 15,75, p4 = -13,41 и p5 = 5,832 

при R2 = 0,9980 и 2
adjR = 0,9939; 

- LED осветител с осева симетрия: p1 = 2,567, p2 = -10,28, 

p3 = 12,62,  p4 = -4,636  и  p5 = 0,9886 при  R2 = 0,9908  и   
2
adjR = 0,9540. 

IV. АНАЛИЗ И ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Предложената методика за аналитично моделиране 

чрез регресионен математически анализ на точността на 

резултатите от фотометричния анализ на оптични 

системи по метода Монте Карло Raytracing е успешно 

приложена за промишлени LED осветители с аксиална и 

осева симетрия.  

От изследваните трансформации и получените 

математически модели, аналитично описващи 

едномерната функция  = f(n) по отношение на 

изменението на броя на трасираните лъчи, може да се 

направи извода, че за определяне на зависимата 

променлива  за LED осветителите с аксиална и с осева 

симетрия може да се използва изведения опростен 

степенен едночленен математически модел (4) от 

таблица 2 и стойности на коефициентите R2 и 2
adjR , по-

високи от 0,99 - таблица 3, с който се осигурява 

необходимата точност на покритие на табличните данни. 

Аналогично, математическият модел (6) на 

зависимостта Фнеотчетен = f(m), по отношение на броя на 

реакциите, също има високи стойности на 

коефициентите R2 и 2
adjR , следователно предложения 

модел показва малка дисперсия на случайната величина 

Фнеотчетен, получена при вероятностно-статистическите 

изчисления по метода Raytracing и за двата типа 

изследвани оптични системи на LED осветителите. 

Изведените аналитични зависимости могат да бъдат 

използвани за оптимизиране на избора на параметрите 

на настройка на фотометрични изчисления по метода 

Монте Карло Raytracing - брой трасирани лъчи и брой 

реакции на лъча, в зависимост от желаната точност на 

резултатите. 
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Изследване на някои качествени характеристики и показатели на 
светодиодни ретрофит лампи 

Ива Петринска1, Камелия Николова1, Дилян Иванов1 

1Технически Университет – гр. София, България 

 
Критериите за качество на вътрешното осветление предполагат съблюдаването на някои параметри и характеристики 

на използваните светлинни източници. Настоящият доклад представлява детайлно изследване на цветовите параметри и 
характеристики на масово навлизащите светодиодни ретрофит лампи. Изследването е извършено за избрани на случаен 
принцип и налични на масовия пазар светодиодни лампи, като са заснети спектър на излъчването, цветопредаване, 

цветови координати, корелирана цветна температура, направена е и оценка на фотобиологичния ефект на изследваните 
образци.  

Ключови думи – цветови характеристики и параметри на светодиодни ретрофит лампи, фотобиологичен ефект. 

 

I. ВЪВЕДЕНИЕ 

Лъчистата енергия, излъчена от светлинен източник 
като функция на дължината на вълната се оценява 
посредством спектрална плътност на лъчистия поток. 
Монохроматичните светодиоди са светодиоди, които 
излъчват в тесен спектрален диапазон. Използваният за 
изработка на светодиод полупроводников материал 
определя при коя дължина на вълната излъчването му 
ще бъде максимално и съответно какъв ще бъде цвета 
на генерираната светлина. INGaN (индиево-галиев 
нитрид) и InGaAlP (индиево-галиев алуминиев фосфид) 
са двата основни полупроводникови материала, 
използвани за направа на светодиоди. Малки вариации 
в състава на тези две съединения води до излъчване с 
различен цвят. Енергията на фотон, излъчен от даден 
светодиод е еквивалентна на забранената зона на 
полупроводниковия материал, от който е изработен [1]. 

Освен светодиоди с монохроматично излъчване, 
съществуват и т. нар. бели светодиоди [2]. За 
получаването на бяла светлина има различни подходи: 
посредством комбинация на трите основни цвята: 
червен, зелен и син; посредством използване на син и 
жълт светодиод, излъчващи в определено съотношение; 

посредством използване на син светодиод и жълт 
луминофор; посредством използването на 
ултрaвиолeтов светодиод и комбинация от червен, 
зелен и син луминофор. Най-често прилагания подход 
за генериране на бяла светлина е посредством 
използване на син светодиод и жълт луминофор – фиг. 
1.  

 
Фиг. 1. Подходи за получаване на бяла светлина 

 

 Слоят луминофор абсорбира порция синя светлина 
и излъчва по-дълговълнова такава. Концентрацията на 
луминофора определя начина на преобразуване на 
синята светлина. Обемно преобразуване се осъществява 
при добавяне на луминофор в прозрачната обвивка на 
светодиода. Възможно е директно полагане на 
луминофорен слой върху светодиодния чип, който 
вариант има преимущества като по-хомогенен цвят на 
излъчването, по-висока яркост, по-малка промяна на 
цвета с промяна на ъгъла на наблюдение. 

Качествената страна на излъчването на даден 
светлинен източник може да се характеризира 
посредством общ индекс на цветопредаване (CRI) и той 
може да се определи като показател, даващ информация 
за това доколко добре се предава цвета на обектите, 
които източникът осветява, спрямо случая на 
осветяването им с естествена светлина. При индекс на 
цветопредаване 100 цветовете на обектите са същите, 
както ако те се наблюдават на дневна светлина или на 
светлина от нажежаема лампа със същата корелирана 
цветна температура. За определяне на индекса на 
цветопредаване се използват осем стандартни цветови 
образци. Шест допълнителни такива се използват за 
оценка на цветопредаването на наситени цветове, цвят 
на кожата и зелени растения – табл. 1 [3]. 
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Табл. 1. Цветни образци за определяне на общия индекс 
на цветопредаване на светлинни източници [3] 

No.  

Означение на образците в 
колори-метричната система 

на Мансел  

Цвят при 
осветяване с 

дневна светлина  
No.  

Означение на образците в 
колори-метричната система 

на Мансел  

Цвят при осветяване 
с дневна светлина  

1  
7,5 R 6/4  

Светло сиво-

червено 
R9  

4,5 R 4/13   
Ярко червено 

2 
5 Y 6/4  

Тъмно сиво-
жълто 

R10  
5 Y 8/10  

Ярко жълто 

3  
5 GY 6/8  

Ярко жълто-

зелено 
R11  

4,5 G 5/8  
Ярко зелено 

4  
2,5 G 6/6  

Умерено жълто-

зелено 
R12  

3 PB 3/11  
Ярко синьо 

5  
10 BG 6/4  

Светло синьо-

зелено 
R13  

5 YR 8/4  

Светло жълто-розово 
(цвят на човешката 

кожа) 

6  
5 PB 6/8  

Светло синьо R14  
5 GY 4/4  

Умерено 
масленозелено 

(зеленина) 

7  
2,5 P 6/8   

Светло 
виолетово 

R15 
1 YR 6/4   

Цвят на азиатската 
кожа 

8  
10 P 6/8   

Светло червено-

пурпурно 
   

Във връзка със спецификата на светодиодите като 
светлинни източници и неточната оценка на 
цветопредаването им посредством общия индекс на 
цветопредаване се налага въвеждане на нова мярка за 
по-точна оценка на качеството на цвета. Работата в тази 
насока е започната от Международната комисия по 
осветление (МКО) започва работа в тази посока като 
предлага мярката индекс на вярно възпроизвеждане на 
цвета RF [10] - този индекс представлява мярка за 
точността на цветопредаването. Основното предимство 
на този параметър спрямо общия индекс на 
цветопредаване е новият подход за определяне на 
цветовите разлики, в частност обектното цветово 
пространство и включването на 99 цветови проби, 
което позволява по-равномерно разпределение на 
стойностите на наклона и кривината като функция на 
дължината на вълната и което дава стойности на цвета, 
които са по-широко и равномерно разпределени в трите 
измерения на равномерното цветово пространство. 
Този индекс представлява обобщено до колко 
възприятието на референтните цветови проби при 
използване на тестов светлинен източник се различават 
от тези при използване на референтен такъв, т.е. той 
комбинира изчислените цветови разлики за всички 
цветови проби в една средна стойност. 

Този индекс не заменя общият индекс на 
цветопредаване, а представлява първата стъпка към 
създаването на нов подход за оценка на цвета. 

Светодиодите могат да бъдат класифицирани по 
различни начини, но що се отнася до цветовите им 
характеристики най-важни са координатите на цветност 
и светлинния поток.  

При определяне на цветовите координати на 
излъчваната от светодиодни осветители светлина най-

често се използват колориметричните системи CIE 1931 

(x, y) и CIE 1976 (u’, v’) [4, 5]. 

Препоръчваният метод за изчисляване на 
корелирана цветова температура на лъчение с известно 
спектрално разпределение се състои в определяне по 

цветовата диаграма на температура, съответсваща на 
точка на линията на абсолютно черното тяло, която се 
получава от пресичането й с изотерма/линия на Джад, 

съответствуваща на лъчение с даденото спектрално 
разпределение [6]. 

За оценка на фотобиологичното действие на 
светодиодни лампи е съблюдаван действащия стандарт 
БДС EN 62471:2008 “Фотобиологична безопасност на 
лампи и системи от лампи“, според който за оценяване 
на един източник на оптично лъчение, излъчващ в 
широк спектрален диапазон, е необходимо да се 
определят спектралното разпределение на оптичното 
лъчение в точки, които са пряко свързани с човешко 
присъствие, размера на проектирания образ на 
светлинния източник за спектралния диапазон, в който 
са възможни увреждания на ретината на окото и 
промяната на лъчението в конкретни геометрии на 
уредбите с промяната на разстоянието до източника [7]. 

II. ГЕОМЕТРИЯ НА ИЗМЕРВАНЕ И РЕЗУЛТАТИ 

Колориметричните измервания са проведени 
съгласно препоръките на CIE [8, 9] и изискванията на 
фирмата, производител на светлинните източници. 

Измерванията са проведени във фотометрична 
лаборатория (помещение, където подът, таванът и 
стените са боядисани с матирана черна боя, без достъп 
на външна светлина) на ТУ. 

Измерена е облъченост при перпендикулярно 
падане на светлината, съгласно CIE 127:2007 [8]. 

Оценката на фотобиологичното въздействие, 
съответстващите ефективни величини, техните 
гранични стойности и рискови групи за изследваните 
изделия, съгласно [7], се определят по различен начин в 
зависимост от техните ъглови размери.   

Ъгловият размер αeff в rad се определя от проекцията 
на габаритния размер на видимата част от източника на 
лъчение върху окото на наблюдател или в точката на 
измерване. Този размер се отнася за пълния ъгъл, а не 
за половината от него, фиг.2. 

 
Фиг. 2 Определяне на ъглов размер на източник на 

оптично лъчение 

За "голям" източник се счита източник, чиято 
проекция върху ретината е толкова голяма, че 
биологичното въздействие в радиална посока от 
центъра на образа по посока на заобикалящата 
биологична тъкан е незначително в сравнение с 
биологичното въздействие в направлението на 
централната ос фиг. 3. В този случай има значение 
каква е лъчистата светимост на източника и неговата 
лъчиста яркост Lе, (Wе/sr)/m2. 

 
Фиг. 3 Проекция върху ретината на човешкото око и 

биологично въздействие при "голям" източник  
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Таблица 2 Изследвани образци на ретрофит LED светлинни източници 

 
CCTД – декларирана от производителите цветна температура, К; CCTЕ – определена експериментално цветна температура, К; x,y – 

експериментално определени координати на цветност на лъчението, CIE 1931; Ф – деклариран от производителите светлинен поток, lm; Ra – 

деклариран от производителя индекс на цветопредаване; CRI – експериментално определен индекс на цветопредаване 

 

Измерването е направено с измервателен уред 
UPRtek, модел MK350S, с обхват, позволяващ 

заснемане на интензивност на лъчения с дължина на 
вълната от 380 nm до 780 nm. Изпитаните образци са 

A. Petrinska I et al.: Colorimetric characteristics of LED retrofit lamps 
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"ретрофит" светодиодни източници с различен 
диаметър на колбата. Обобщени сравнителни данни са 
дадени в Таблица 1. В Таблица 2 са дадени резултати за 

общия и частните индекси на цветопредаване на 
изследваните опитни образци. 

 

Таблица 2 Резултати за частните и общия индекс на цветопредаване  на изследваните проби
Образец № CRI R1  R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11 R12 R13 R14 R15 

1 85 85 94 95 80 84 88 87 71 19 83 79 62 88 98 79 

2 86 85 94 95 81 84 88 87 72 22 84 80 63 89 98 80 

3 84 83 94 94 76 82 89 84 67 12 84 75 61 87 97 77 

4 83 81 92 94 76 81 88 85 65 4 81 75 62 84 97 74 

5 85 83 90 94 82 83 85 88 71 15 76 81 62 85 98 79 

6 83 82 94 93 79 83 93 79 57 10 87 78 79 85 97 75 

7 83 82 93 95 79 82 92 81 59 14 84 77 77 84 98 75 

8 81 80 91 95 78 80 89 81 57 6 80 76 75 82 98 72 

9 81 79 90 96 77 79 89 81 55 1 79 76 72 81 98 71 

10 81 79 90 96 77 79 88 81 55 1 78 75 71 81 98 70 

11 81 79 90 96 77 79 89 81 55 4 79 75 73 81 98 71 

12 81 80 91 95 78 80 90 81 57 6 80 76 75 82 98 72 

13 82 82 93 93 78 83 93 80 58 11 86 77 80 84 97 74 

14 81 82 95 88 76 83 95 77 54 4 91 75 82 85 94 73 

15 83 82 95 91 78 84 95 79 57 10 89 78 81 85 95 74 

16 81 79 91 94 77 80 91 81 56 5 82 75 76 82 97 71 

17 81 79 89 97 78 79 87 82 57 6 76 76 72 81 99 72 

18 80 78 88 98 77 77 85 83 56 4 74 75 69 79 99 69 

19 81 79 91 94 77 80 91 81 55 5 82 75 76 82 97 71 

 

Детайлна информация за излъчването на 
изследваните ретрофит светодиодни лампи е дадена на 
фиг. 4, 5, 6, 7. 

 

Фиг. 4 Спектър на изследваните образци на светодиодни 
ретрофит лампи с Tcr ≥ 5800K 

 

Фиг. 5 Резултати за количеството лъчение в синята част на 
спектъра на светодиодни ретрофит лампи с Tcr ≥ 5800K 

 

Фиг. 6 Спектър на изследваните образци на светодиодни 
ретрофит лампи с Tcr ≥  2600  ≤ 3000K 

 

Фиг. 7 Резултати за количеството лъчение в синята част на 
спектъра на светодиодни ретрофит лампи с Tcr ≥  2600  ≤ 
3000K 
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III. ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

За всички изследвани образци на светодиони 
ретрофит лампи, посочените от фирмата производител 
стойности за корелираната цветна температура и общ 
индекс на цветопредаване са близки до измерените. За 
всички образци частният индекс на цветопредаване R9 

(ярко червено) има най-ниска стойност. 
При условия на измерване - „голям“ източник за 

всички изследвани образци, независимо от 
спектралното разпределение на лъчението им, 
определената лъчиста яркост има сравнително високи 
стойности, т.е. те попадат в рискова група 1 (low risk). 

Това означава, че на разстояние до десет пъти по-

голямо от габаритните размери на изследваните 
образци (т.е. при локално осветление) е допустимо 
наблюдение на открити части от източника на светлина 
за не повече от 10000 сек. 
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Осветяване на открити обществени пространства 

Lighting of Open Public Spaces 

Николай Бърдарски, Ива Бърдарска    

„ЕЛКО“ООД,  гр.Плевен, България 

НБУ, гр.София, България 
 

This paper is reviewing of key principles and ways to lit a large-scale open public spaces. Such spaces are promenades and 

pedestrian alleys, parking areas or spaces around stadiums. Key factor in it is reducing the glare and create ergonomic light 

enviroment. There are examples as well, for some of the best practices in lighting design industry and correctly planned spaces as 

well as for most common mistakes that should be avoided. 

В доклада се разглеждат принципите и начините за осветяване на големи открити пространства с обществен характер. 

Това са площади ,пешеходни пасажи ,паркинги и открити пространства около големи спортни обекти. Представени са 

възможности за ограничаване на заслепяването и създаване на ергономична светлинна среда. Приложени са примери за 

добре проектирани пространства ,както и лоши практики ,които трябва да се избягват. 

 
Keywords – Lighting, Parking, Promenade, Squares 

осветление, площади ,пешеходни пространства, паркинги 

ВЪВЕДЕНИЕ 

Архитектурата създава пространства за хората и това 

винаги е било така. Тя възниква на база на човешките 

нужди, които са много и разнообразни. Но през нощта, 

нашата представа за пространство е изцяло зависима от 

осветлението. Този факт обуславя голямата важност на 

светлинното проектиране за естетично оформяне на 

градската среда. 

 

1. Нормативни изисквания към осветлението 

на открити публични пространства 

Минималните изисквания към осветлението на 

открити публични пространства се разглеждат в 

стандарта БДС EN 13201-2:2016. В повечето случаи 

обектите могат да се причислят към Р класовете. 

Показани са в табл.1.  

Погледнато от друга страна ,така споменатите 

площади ,пешеходни пасажи и други са свързани с 

пребиваването на много хора на едно място. От тук 

следва и е логично да се повишат изискванията към 

минималната хоризонтална осветеност. С други думи 

може да приложим и таблицата с С класове. Те са 

показани в табл.2. 

 

 

На трето място трябва да се отбележи ,че е много 

важно за всички тези хора пребиваващи по едно и също 

време на тези места да се виждат добре и да се 

разпознават един друг. Това предполага завишени 

изисквания към средната полуцилиндрична осветеност. 

Това са светлинните класове З показани в табл.3. 

  

© 2017 Lighting’2017, Varna, Bulgaria 

Светлинен 

клас 

Норм. Хор. осв. 
Допустимо 

заслепяване 

Е
av

 

 [lx] 
U

o
  

TI 

[%] 

С0 50 0.4 15 

С1 30 0.4 15 

С2 20 0.4  15 

С3 15 0.4 20 

С4 10 0.4  20 

С5 7.5 0.4  20 

Св

етл

ин

ен 

кл

ас 

Хоризонтална  

осветеност  

Допълнителни 

изисквания 

Мин. 

Верт. 

О-ст 

Мин. 

Полу

цил. 

О-ст 

Допусти

мо 

заслепя

ване 

Е
h av

 

 [lx] 

E
min

 

[lx]  

Е
v min

 

 [lx] 

Е
sc min

 

 [lx] 

TI 

  [%]  

P1 15 3.0 5.0 5.0  20 

P2 10 2.0 3.0 2.0  25 

P3 7.5 1.5 2.5 1.5  25 

P4 5.0 1.0 1.5 1.0  30 

P5 3.0 0.6 1.0 0.6  30 

P6 2.0 0.4 0.6 0.2  35 
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За да обобщим казаното дотук можем да кажем ,че за 

да се постигне комфортна за обитаване светлинна среда 

трябва да осигурим следните минимални параметри 

средна хоризонтална  осветеност Е
h av

    20-30 lx , средна 

полуцилиндрична осветеност Е
sc

   5-7 lx и показател на 

заслепяване не по-голям от 15%. 

За да се постигне висока степен на ергономичност на 

средата трябва да добавим и някои изисквания към 

инсталацията ограничаващи директното заслепяване и 

дискомфорта. Тук може да се използват приложения А.1 

и А.2 на БДС EN 13201-2:2016 ,това са така наречените 

G и D класове. Използването на G класовете ограничава 

директното заслепяване. В повечето случаи на такива 

места осветителите са монтират на височини от 4 до 6 

метра. Ако се изполват ограниченията на клас G.6 това 

означава ,че интензитета при ъгли над 70°  е силно 

ограничен или осветителя трябва да има така наречената 

„full cut off“ СРК. При D класовете се ограничава 

максималния показател на дискомфортно заслепяване. 

Той зависи основно от интензитета и от площта в която 

виждаме излъчващото тяло. Използването на класове 

D.4 или D.5 ще ни гарантира ниско ниво на 

дискомфортно заслепяване. 

При осветяване на площадни пространства често се 

използват методите на прожекторното осветление. 

Монтират се няколко високи пилона и пространството се 

осветява с необходимото количество прецизно насочени 

прожектори. Прави впечатление ,че в добрите примери 

използва този похват. Тук имаме две ползи – първо при 

всички случаи ще имаме ниски нива на заслепяване и 

второ ще освободим пространството от ненужни 

метални конструкции. 

 

2. Осветяване на архитектурен ансамбъл в 

Леняно/Италия 

Италия: родината на “сладкият живот”. Леняно е 

среден по големина град, северозападно от модният и 

бизнес център Милано. Жителите на този исторически 

град се наслаждават на живота нощем на пощада San 

Magno. Площадът е обновен през 2007 и осветлението 

играе ключова роля в нощният образ на града. 

Резултатът е интригуваща и успешна комбинация от 

архитектурно осветление и някой подчертани със 

светлина елементи от площада. Съвършенството е в 

детайлите. 

Поектантите заели се с проекта, приветстват 

възможността за преустройство на градският център 

защото им позволява да влиаят на образа за града. 

Проучвания показват че професионалното светление на 

градските пространства набира популярност, поради 

добавената стойност която носи на историческите 

градове. Позитивният ефект не се свежда само до 

повишаване на посещаемостта. Анкета проведена в 

Ливерпул/Англия показва че има и много други 

позитиви... /PLD52/ 

Резултатите сочат че, инвестицията в осветление 

може да се възвърне многократно. Един убедителен 

нощен образ, привлича жителите на града както и 

туристите. Те остават за по-дълго и съответно харчат 

повече пари за ресторанти и забавления. Това са 

приходи, които в дългосрочен план компенсират 

разходите по осветлението. Още от самото начало на 

преустройството, архитектите заявили че осветлението 

ще играе ключова роля в проекта и че вече 

съществуващото е нелепо за тяхната идея, която била 

балансирано осветление на различни части от площада, 

които подчертават историческата му стойност. Както и 

ненатрапчиво подчертаване на пешеходната зона и 

новите места за почивка. Очакванията били високи и 

проектанти и електро инженери били включени към 

дизайнерският екип още от самото начало. През този 

период за Италия, сравнено с други страни, тази 

практика не е много типична. Липсвали знания за 

разликата между електро инженер и светлинен 

дизайнер. 

 

 
Сн.1 

Дизайнът на осветлението е дело на Jacopo Acciaro, а 

ландшафтният архитект е Ermanno Ranzani. 

Базиликата строена през 15ти век е определено 

акцентът в проекта. Архитектът, построил я бил силно 

впечатлен от Донатело Браманте. Непосредствено до 

базиликата, в историчеста сграда от 1910 се помещава 

кметството.  Ланшафтният архитект избира като 

материали суров необработен камък и дърво. Получава 

се силен контраст между ново и старо.Историческите 

сгради са осветени с топли нюанси докато модерната 

Светлинен клас 

Полуцилиндрична 

осветеност 

E
sc min

 

 
[lx] 

SC1 10.0 

SC2 7.50 

SC3 5.00 

SC4 3.00 

SC5 2.00 

SC6 1.50 

SC7 1.00 

SC8 0.75 

SC9 0.50 
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намеса със студени тонове. Интензитетът на светлината 

също е различен, по-тъмните зони създават визуален 

контраст и драматичност. Пейките са подсветнати 

отдолу и това подчертава използваният материал. На 

пешеходната зона се получава осветеност 100lx ,което е 

достатъчно за нощна разходка. Фонтаните са 

подсветнати с прожектори със 70/150W  металхалогенни 

лампи с асиметрично излъчване, за да не разпръсква 

твърде много светлина. Дърветата са подчертани с 35W 

вградени осветители с металхалогенни лампи, но 

площадното пространство е осветено предимно от 

архитектурното осветление на историческите фасади.  

За базиликата също са използвани вградени в земята 

осветители с металхалогенни лампи. Тяхната светлина е 

топла 3000K но прозорците, на които дизайнера е искал 

да акцентира са със студено бяла 5000 K светлина. 

Ефектът, който се получава е много интересен и 

прозорците ясно се открояват на фона на мазилката. 

Брабана на базиликата, което е централната и част, е 

осмостен и съответно е осветен равномерно с 8 броя 70W  

прожектори с МХЛ с цветна темп 3000К. Много хора се 

чудят защо покрива не е осветен. Не е ли част от 

архитектурата след като залезе слънцето? Всъщтност 

покрива е първият премахнат от проекта елемент когато 

бюджета бил орязан. Това което завършва сградата 

обаче, е малка кула, централно на барабана. Осветена е 

също с 8 броя прожектора с МХЛ 35W, 3000К. Ъгълът с 

който светят е 6 градусов, за да подчертаят колоните.  

При осветяване на кулата, дизайнерът се стреми да 

подчертае нейната височина.  Врадените в земята 

осветители с МХЛ, 70W ,3000К,  са монтирани така, че 

да не заслепяват минувачите. В горната си част кулата е 

осветена с 35W прожектори, с ъгъл на светене 18 

градуса. Поради големите размери на камбаните, 

интериорът е предизвикателство. За него е използван 

150W прожектор с натриева лампа високо налягане. Той 

придава контраст с останалите елементи от фасадата. 

Това е търсен ефект. Също търсен ефект е подчертаната 

долна и горна част от кулата, докато средната е оставена 

в полумрак. 

Фасадите на околните сгради са осветени с 

прожектори 70/150W , монтирани под покривите и 

светещи надолу. Така те служат и за фасадно и за алейно 

осветление. Това, което е проблем е че не винаги 

ефектът е желан и се подчертават второстепенни 

елементи, като цокълът на сградата, например. Докато 

някой прозорци остават , като тъмни дупки. На най-

важните фасади, прозорците са подчертани, 

допълнително. 

 

3. “A Hint of Light-landscape Niendorf” 

Органичен дизайн за естествената брегова ивица 

Почти не се намира по-предизвикателна задача за 

дизаин от морска градина и алеите за разходка в 

морските курорти. Дизайна трябва едновременно да 

апелира към местните жители и към туристите и скоро 

става ясно че, посредствен или преработен проект не е 

решението. Зад всеки изключителен проект стои 

изключителна идея. 

Немската част от бреговете на Балтийско море не са 

известни, както повечето курорти, с целогодишно добър 

климат и благоприятна за здравето влажност на въздуха. 

Посетителите идват да оценят повече, почти 

недокоснатата природа и бурното море. Те биха се 

насладили по-скоро на деня отколкото на нощният 

живот. Малкият град Niendorf, недалеч от популярният 

и посещаван Timmendorf Beach, е рай за любителите на 

природата. 

През 2011 местната управа и на двата града решава 

да инвестира в нова концепция за туристическите 

центрове, както и за обновяване на бреговата линия. 

Проектът за осветлението трябва да е иновативен, 

запомнящт се и eco-friendly. 

На сайта си Niendorf представят курорта като 

идеалното място за семейна почивка и релакс, за тези, 

които търсят комфорт и не обичат излишните 

украшения, както и за любителите на спорт на открито.  

Новата концепция със своя устойчив дизайн е дело на 

ландшафтните архитекти, Klapper&Niehardt. Те разделят 

новата променада на няколко участъка: алея за коли, 

следваща бреговата ивица,  зона за пешеходци, площад, 

като главно място за срещи и плажът, като главна 

атракция за туристите. Всяка от зоните е осветена със 

осветителни тела с цветна температура, съобразена с 

извършваните в зоната дейности. Продуктовият дизайн 

на тези осветителни тела повтаря извивките на 

ланшафтният дизайн на морската градина и създават 

усещане за порядък /подреденост, взаимосвързаност/. 

 

 
Сн.2 

Парковите осветители са разположени в защитената 

от приливи зона, където и самата настилка одвежда до 

площада “Beach Balcony”. 

Вдъхновението за дизайна идва от растящите в 

раьона, тръстики които се адаптират към резки промени 

в атмосверните условия / бурни вълни и вятър/. Именно 

поради формата си, въздушните потоци лесно ги 

заобикалят. На площада се намират 4 стълба с височина 

16м. Те са значително по високи от алейните. 

Изпълнителната фирма Studio DL ги определят като 

склуптори, но с утилитарно предназначение. 

Нито може да бъде определено като светлинна 

инсталация, нито светлинният ефект е вдъхновен от 

природата, това е просто един много добър проект, с 

впечатляваща реализация. 

И това е което опеделя високото качество в бранша. 

Важно е да се спомене че качество от такъв калибър би 

следвало да е норма, когато става дума за дизайн, а не 

просто защита на концептуално ниво, под претекста че е 

light art. 
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Използвани са LED модули и система за управление 

контролираща всички осветители. При залез лампите 

леко мъждукат и с напредването на нощта светлината се 

засилва. В полунощт на опеделени места осветлението 

се изключва на други, намалява, а на бреговата ивица и 

на детските прощадки остава да свети доста след 

полунощт. 

Стълбовете са изработени тръби, от поцинкована 

стомана които са извити при много високи температури 

и заострени в края. Всеки стълб върви в комплект с 

различни, в зависимост от височината оптични лещи. Те 

са поставени на върха на LED модула и правят 

светлината мека и равномерна, без да заслепяват или 

разпръскват светлина.Общият брой на стълбовете е 24: 

18 са на височина 6.5м, 2 на 10.5м и 4 на 16м.  

 

 
Сн.3 

LED технологията дава възможност за димиране. 

Осветителите работят най-често на 60% след полунощт 

на 40%, а за специални поводи, биха могли да светят и 

на 100%. Значително по-трудно забележими са двете 

различни цветни температури на ледовете вградени в 

една и съща матрица. Студено бяло 6000K, за да 

подчертае цвета на пясъка и топло бяло 3000K, за да 

създаде допълнително уют и да накара хората да останат. 

 

 
Сн.4 

Еврорейският съюз и организации като LUCI 

/Lighting Urban Community International/ насърчават 

устоичиви проекти за осветление. Изискванията им не са 

само икономически но и смислови, свързани с 

идентичноста на даден район. Проектът е  носител на 

награда German Lighting Design 

3. Паметници със скрито значение  

The Kelpies- две големи конски глави, проектирани за 

Helix, зона за почивка и рекреация в 

Фолкърк,Шотландия 

 

В днешно време всичко е бързо. Бърза информация, 

бърза комуникация, бърза обработка, бърза храна... Това 

което вечно не  ни достига е време. Време за релакс или 

хоби, но също и време за преосмисляне на цялата 

информация, която сме поели и складирали.  

Kelpies  са известни като водни духове от 

Шотланските митове и предания, но въпреки това идеята 

зад скулптурите е съвсем различна.  Те са впрегателни 

коне и отразяват историята на Шотландия по времето на 

първата индустриална революция. Конете са били 

широко използвани. 

 
Когато за пръв път видите тези скулптури, това което 

впечатлява е драматизма, който те излъчват. Не по малко 

впечатляващ е размерът на склупторите .Някой от тях 

достигат 30 м и конструкцията е доста сложно 

инженерно съоражение. За да се реализира склуптора с 

такива мащаби екипът бил доста голям. 

 
 

Когато приема задачата, склупторът внимателно 

анализира средата и аудиторията. Авторът Andy Scott е 

завършил Glasgow Scool of Art през 1986 и е реализирал 

около 70 проекта. 

Конските глави са осветени отвътре и отвън. 

Външното осветление подчертава тяхната пластичност 

докато това отвътре създава желан от свелтинният 

дизайнер ефект. Цветът на прожекторите във 

вътрешността бил тестван на място с RGB проектори! И 

въпреки че синьото напомня за вода и водни духове, 

конете са най-впечатляващи в червените си тонове. 

Стоманата изглежда, като нажежена. Това са 

работещите някога, в шотланските леярни, коне. 
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Изкуството понякога ни кара да спрем и да се 

замислим. А в комбинация с правилно за идеята 
осветление , изкуството разпалва въображението на 

хората. 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

За да се постигне комфортна за обитаване светлинна 

среда, трябва стриктно да се спазват изискванията за 

ограничаване на дискомфорта и директното 

заслепяване. Необходимо също така е, да се реализират 

по-високи от посочените в стандартите стойности на 

средната хоризонтална и полуцилиндрична осветеност. 

И не на последно място елементите на осветителната 

уредба, трябва да са в абсолютна хармония с 

архитектурната среда. 

БИБЛИОГРАФИЯ 

[1] Стандарт за осветление  БДС EN 13201-2:2016 

[2] Professional Lighting Design №58 Nov/Dec 2007 

[3] Professional Lighting Design №88 May/June 2013 

[4] Professional Lighting Design №96 Jan/Feb 2015 

 

 
инж. Николай Бърдарски 

e-mail elkopl@abv.bg 

Number: 0878200160 

 
 

к.арх. Ива Бърдарска            

e-mail iva.bardarska@outlook.com 

  

 

 

 

 

A. Author1 et al.: The title of the article 

 53



National Lighting Conference for Young Scientists, Lighting 2017, 19 – 21 October, Varna, Bulgaria 

 

СИНЕРГИЧЕСКИЯТ МОСТ.  

ЕНЕРГЕТИКА И ЕСТЕТИКА В ОСВЕТЛЕНИЕТО 

ТНЕ  SYNERGY BRIDGE. ENERGETICS AND AESTHETICS IN LIGHTING 
 

Teodor  Kyuchukov,  PhD 
“Angel Kanchev” University of Ruse  

 
  The publication represents the methodological lighting design system SATI (System Approach Towards Illumination). 

The following issues are considered: rational use of electrical energy for lighting as a visible cost; the democracy of light in energy 

and lighting design culture; professional ethics in lighting design; light organization; functional and artistic aspects of lighing 

systems; pyramidal model of lighting system requirements (Good Practices +); application classes and aesthetics of lighting 

systems; individualization of lighting in the "human-centric lighting" approach; every street with its own lighting appearance. 
 

ВЪВЕДЕНИЕ 

Светлинните системи са в процес на 

динамично развитие. Синергическият мост между 

енергетиката и естетиката на осветлението е в основата 

на системния светлинен дизайн. Методологичната 

система за проектиране на системен светлинен дизайн 

„SATI” (System Approach Towards Illumination) 
включва фундаментални подходи, необходими при 

изграждането на устойчиви светлинни системи (фиг. 1). 

Система “SATI”, в първоначалната си форма, съдържа 

12 подхода [1,2]. Енергийният и естетическият подходи 

са с факторно тегло, съответно 9.79 % и 10.04 % (т.е. 

около 10 %) [3]. В момента системата е във втори етап 

на развитие „SATI+”, която включва факторна оценка 

на светлината и осветлението с допълнителен фокус 

към технологичността, семантиката, етиката, 

светлинната сигурност и политиката.  

 

СВЕТЛИННАТА СРЕДА В БЪЛГАРИЯ. 

 ФАКТОРНА ОЦЕНКА 

     В табл. 1 (с допълваща графична 

интерпретация) е представена система фактори,  

характеризиращи  многостранно светлинната среда в 

България - по експертна оценка на  национални 

специалисти в осветителната техника [3]. 

 

 
 

Фиг.1.  Компоненти на система „SATI” и графичен знак 

 
    Таблица 1   

Факторна експертна оценка на светлинната среда в България 

 
 

„ВИДИМИЯТ” РАЗХОД НА 

ЕЛЕКТРИЧЕСКА ЕНЕРГИЯ 

Осветлението е „видим” разход на 

електрическа енергия. В редица случаи ограничаването 

на осветлението (при енергийни и други затруднения) e 

мярка с липса на рационална обоснованост, дори и от 

икономическа гледна точка.  ЕЕдин критичен поглед 

върху осветителните уредби показва резултати за ниска 

енергийна и икономическа ефективност, дължащи се на 

некачествено проектиране (в т.ч. остаряла и 

неадекватна елементна база), на незадоволителна 

експлоатация и на други фактори. В тази връзка 

понятието икономия на електрическата енергия за 

осветление не означава пълно изключване на 

осветлението. Не се асоциира с временните 

национални, регионални, общински и корпоративни 

мерки за ограничаване на осветлението предвид 

неголемия му относителен дял в националния баланс 

на електрическата енергия – ограничаването му не е 

обосновано. По резултати от представителна оценка на 

водещи национални специалисти в областта на 

светлинната техника, относителният дял на разхода за 

електрическа енергия за осветление в България от 

общото национално електропотребление (без износа) е 

14,03 %. В рамките на общия национален разход на 

електрическа енергия за осветление се формират 
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следните относителни дялове на външното осветление: 

уличното осветление – 11,57% (0.62% от общото 

електропотребление на страната); архитектурно-

художественото осветление – 1,9% [3].  

 

РАЦИОНАЛНОТО ИЗПОЛЗВАНЕ НА  

ЕЛЕКТРИЧЕСКАТА ЕНЕРГИЯ ЗА 

ОСВЕТЛЕНИЕ    

В ход са активни дискусии за състоянието и 

развитието на българската енергетика в т.ч. 

производството на ядрена енергия. Спестената енергия 

е най-евтината – в допълнение, тя не замърсява. Затова 

културата на индустриалното осветление започва от 

рационалното използване на електрическа енергия, с 

реализирането на адекватни мерки за енергийно 

спестяване. Eнергийно-икономическият подход 

разглежда възможностите за управление на 

светлинните системи. Изхожда се от реализацията и 

управлението на функционалното и художественото 

осветление спрямо техническите параметри 

(светлотехническа, електротехническа и конструктивна 

част). Не на последно място е оценката на енергийно-

икономическа ефективност на светлинните източници, 

на осветителите и на осветителните уредби като цяло.        

Рационално използване на електрическата енергия за 

осветление дава резултат тогава, когато се намалява 

количеството на използваната електрическа енергия, 

като в  резултат от въведените мерки за енергийно 

спестяване се постига: 

 запазване или подобряване на качеството на 

живота; 

 запазване или подобряване на светлинните 

условия; 

 запазване или подобряване на присъщи 

дейности (битови, производствени, обслужващи,  

други); 

 запазване или подобряване естетичността 

на светлинната среда (обществена, индустриална, 

публична, жилищна и т.н.); 

 осигуряване на здравословни и безопасни 
условия хората, 

като се реализира подобряване на крайните 

икономически резултати на съответната дейност (в т.ч. 

намаляване на разходите за заплащане на 

електрическата енергия за осветление) [2,5]. 

                    

ДЕМОКРАТИЧНОСТ НА СВЕТЛИНАТА.  

ЕНЕРГИЙНА И СВЕТЛОТЕХНИЧЕСКА 

КУЛТУРА 

 Светлината предполага преди всичко 

демократичност – с равен достъп без ограничения за 

всички индивиди, като осветлението по количество и 

качество има за цел да осигурява адекватно качество на 

живота. Етичният подход в системния светлинен 

дизайн е в основата на културата на осветлението. 

Налице е нeзадоволителна енергийна и 

светлотехническа култура в много структури, имащи 

отношение към управление на процесите в областта на 

осветлението. За момента, в редица случаи, 

философията се свежда до приемането, че 

електрическата енергия е продукт с общ свободен, 

неограничен и неконтролиран достъп. От своя страна 

осветителната техника се приема като средство за 

създаване на видим ефект, без да се обръща внимание 

на дозирането и на качеството на светлината с оглед  

въздействието върху хората (особено подрастващите) и 

съобразяването на осветлението като фактор, влияещ 

силно върху производителността, качеството и 

безопасността  на  човешките дейности. 

           

  ПРОФЕСИОНАЛНАТА ЕТИКА  

  В СИСТЕМНИЯ СВЕТЛИНЕН ДИЗАЙН  

Развитието на светлинните техника и 

технологии е  свързано с присъщия човешки стремеж 

към новото и красивото – към задоволяване на 

жизнените потребности от светлина. Това развитие,  

диктувано от масовия пазар, се отнася към 

хипотетичен индивид с определени характеристики на  

зрителния анализатор. В светлинната техника това е т. 

нар. „стандартен наблюдател”, чиито характеристики се 

прилагат при нормирането на осветлението. В същото 

време хората имат: индивидуални различия: аномално 

зрение; възрастови особености; различна пигментация 

на очната среда; нееднакви квалификация и 

професионален опит; етнически, религиозни, културни 

и други различия;  индивидуална  оценъчна система; 

несъвършенство на методите и средствата за контрол на 

светлинните  устройства и системи; други особености.  

Условно, а и не винаги еднозначно, е очертана  

границата между етичните норми, техническите норми 

и методики, както и естетическите изисквания. От една 

страна са нарушенията на светлотехническите норми, 

които се санкционират административно или 

наказателно – те са на практика грубо нарушаване на 

професионалната етика. По-деликатен е случаят, когато  

се предлагат  светлинни  продукти и решения, които са 

подвеждащи, несъответстващи на  индивидуалните и 

обществените очаквания. Още повече, че  незнанието и 

безразличието при формирането на светлинните 

условия също са неетични действия, защото са в разрез 

с общочовешките разбирания за полезност, красота и 

доброта.  

От друга страна професионализъмът не 

допуска технически нарушения. Не са малко случаите 

обаче, в които той (професионализмът) се свежда до 

изпълнението на минималните изисквания и до 

формално решаване на проектната задача. В тази връзка 

по-рядко се наблюдава проявата на креативност, на 

прилагането на творчески  решения, при които  

минималните изисквания могат да се  надминат при 

икономическа и етична логика.  

 
 

Фиг. 2. Етични норми в системния светлинен дизайн 

 55



 

 

Фиг. 3. Мотивиране на етични действия   

в системния светлинен  дизайн 

 

СВЕТЛИННАТА ОРГАНИЗАЦИЯ   

Човекът възприема формата на обектите чрез 

отразената или излъчената светлина от нейната 

повърхност. Светлината има неорганизирано 

въздействие. Организацията на светлината в 

йерархическите нива „Осветление – Осветителни 

уредби – Светлинна среда” (фиг. 4) позволява 

ефективно използване на вече организираната светлина 

като функция, естетическо и емоционално въздействие 

от една страна, а от друга рационално използване на 

електрическата енергия за осветление [8]. 

 

 
Фиг. 4. Йерархия на светлинната организация 

 

ФУНКЦИОНАЛЕН  И  ХУДОЖЕСТВЕН  

ЕЛЕМЕНТИ НА СВЕТЛИННИТЕ 

СИСТЕМИ 

Съвременните светлинни системи се развиват в 

две водещи направления на приложение (табл. 2): 

функционално (утилитарно) и художествено (с 

естетическо и емоционално въздействие).  
Таблица 2 

Предназначение и  специфика на  светлинните системи 

 

              

НИВА  НА СВЕТЛИННИТЕ СИСТЕМИ В 

ПРАКТИКАТА. ПИРАМИДАЛЕН МОДЕЛ 

Реализацията на осветлението обикновено се 

свежда до безусловно спазване на изисквания, нагледно 

представени в наредби, правилници, регламенти, 

методични ръководства, стандарти и други форми на 

нормиране. В общия случай това са минималните 

изисквания към светлинните системи, свързани с 

тяхната функционалност. Обикновено такива  

изисквания се задават и оценяват при обществените 

поръчки и представляват формални практики. 

Културата на осветлението  предполага прилагане на 

добри практики. Зрелостта на светлинните решения 

се отразява в културата на осветлението. Добрите 

практики предполагат усъвършенствана и разширена 

функционалност, качество, устойчивост, но все пак 

функционалност на проектното решение. Познаването 

на добрите практики позволява те да бъдат 

мултиплицирани, още повече, че осветителните уредби  

са с голям експлоатационен срок, в който те трябва да 

запазят актуалността си. В тази връзка се формулира 

пирамидална структура от три нива по отношение на 

практиките при реализация на осветлението (фиг. 5): 

 

 Ниво ІІ 

Добри  практики  + 

 

 Ниво І 

Д  о  б  р  и     п  р  а  к  т  и  к  и 

 

Ниво 0 

Ф  о   р   м   а   л   н   и      п   р   а   к   т   и   

к   и 

Фиг. 5. Пирамидален модел на практиките при 

реализиране на  осветлението 

 

           Разширението на понятието „добри 

практики +” обхваща естетическия фактор като 

надстройка върху класическата добра практика, защото 

„публиката“ не е безразлична към естетизацията на 

осветлението и на светлинната среда. Някои 

специалисти считат, че за различните видове 

осветление с функционален елемент не следва да се 

задава като изискване и да се оценява естетичността на 

светлотехническите изделия и решения [9].  

Немският подход в областта на уличното 

осветление предвижда теглото на естетическия 

фактор да бъде 10% в рамките на общата оценка по 

всички останали фактори (цена, енергийна 

ефективност, експлоатационна ефективност). 

Представително изследване чрез експертна оценка на 

светлинната среда в Република България показва, че  

относителното тегло на естетическия фактор от общо 

изследвани 12 фактора  на светлинната среда се оценява 

на 10.04% [3].  Следва да се отбележи, че през светлата 

част от денонощието осветителите се възприемат 

визуално само по отношение на външния им вид  - той 

също е от значение, независимо от мястото на 

приложение. 
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КЛАСОВЕ НА ПРИЛОЖЕНИЕ НА 

ИЗКУСТВЕНОТО  ОСВЕТЛЕНИЕ  

При реализацията на публичното външно 

осветление функционалният и художественият фактор 

имат вариативно поведение, в пряка зависимост са с 

типа на изпълняваните зрителни задачи и 

предназначението на съответната светлинна система.  

 

Таблица 3  

Класове на приложение на изкуственото осветление 

 
 

В табл. 3 са представени класовете на 

осветлението за оценяването на външни осветителни 

уредби, в съответствие с доминацията на тяхното 

функционално и естетическо предназначение, с 

пояснение спрямо тяхното практическо приложение 

(фиг. 6) [8]. 

 

 
Фиг. 6.  Класове на приложение на изкуственото осветление 

 

ТЕГЛОВА ОЦЕНКА НА КРИТЕРИИТЕ 

ЗА ОЦЕНКА НА ОБЩЕСТВЕНИТЕ 

ПОРЪЧКИ  

При реализацията на осветителните уредби е 

препоръчително да се изходи от критериите: цена, 

енергийна ефективност, технически показатели и 

изпълнение, естетичност [9,10].  

 
Таблица 4 

Относително тегло на критериите за оценяване 

наобществените поръчки в зависимост от класа на осветлението 

 
 

В табл. 4, с графична интерпретация на фиг. 7, 

е представена примерна теглова система за оценка за 

класовете на осветлението според доминацията на 

функционалния и художествения фактор съгласно 

табл. 6. 

 
Фиг. 7.  Сравнителна диаграма на критериалните тегла за 

класовете осветление 

 

ЕСТЕТИКА НА СВЕТЛИННИТЕ 

СИСТЕМИ                  

Методиката за оценка на естетичността е 

базирана на статуса на естетическа приемственост, 

която може да се приложи за оценка  на различните 

видове осветление, в т.ч на публично външно 

осветление. Оценъчната система за оценка на 

естетичността на  светлотехническите изделия е по 5-

степенна скала (табл. 5). За различните класове тази 

оценка се нормализира според теглото на критерия за 

естетичност на съответния клас. Самата оценка се 

препоръчва да се даде от  група от 5 независими 

експерти  в областта на  индустриалния дизайн (с опит 

в светлинния дизайн), които са включени в национална 

експертна листа и се избират на произволен принцип 

при оценяване на участниците в конкретна процедура 

за обществена поръчка [10].   
Таблица 5 

Пет степенна скала 

 
 

ИНДИВИДУАЛИЗАЦИЯ НА 

ОСВЕТЛЕНИЕТО.HUMAN-CENTRIC 

LIGHTING  

Развитието на светлинните техника и 

технологии създава условия за индивиализиране на 

осветлението. Индивидуалният подход към 

осветлението  позволява   реализиране на осветление, 

съобразено с характера на зрителната работа  и 

адаптирано към наблюдателя с неговата индивидуална 

специфика, в т.ч. възрастови особености. Сега фокусът 

на светлотехническото проектиране е към 

хипотетичен „средностатистически наблюдател”, със 

зрителни характеристики на наблюдател на възраст 

около 25 години. Индивидуализацията е  интригуваща 

перспектива в развитието на съвременното 

осветление, в контекста на  актуалния подход  Нuman-

centric lighting [7].  

Индивидуализацията на съвременното 

осветление е сложна задача – тя не е задължителна, 

по-скоро препоръчителна, там където обстоятелствата 

позволяват. Минималните нормативни изисквания, 

които следва да се спазват безусловно създават рамка 

(унификация) на светлинните условия. Предвид  
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индивидуалните различия на хората е целесъобразно 

да се реализират индивидуализирани светлинни 

решения, като в жилищата и на локализирани работни 

места това е по-лесно решима задача. В помещения с 

много работни места или с много обитаващи, също 

може да се постигне индивидуализация, макар и с 

различни ограничения, напр.  поради  техническа  

невъзможност или по икономически съображения. 

Индивидуализирането може да се постигне чрез 

внимателен анализ на доминиращи предпочитания,  

съобразност спрямо зрителна работа, режима на 

дневната естествена светлина, позиция на 

наблюдателя и работното място и др. [6,11 ]. 

Като примерни  подходи за  

индивидуализация на осветлението могат да се 

препоръчат: многофункционални и многокомпонентни 

светлинни системи; настройка на функционалното 

местно осветление; поддържане на необходимото ниво 

на осветеност през целия експлоатационен срок на 

осветителните уредби; биодинамично осветление;  

адекватно ориентиране  на работните места по 

отношение осветителите и осветителните отвори за 

естествено осветление; пълноценно използване на 

присъщите възможности на светодиодите н 

светодиодното осветление; други решения. Следва да 

се отбележи, че тези подходи, освен светлинната 

индивидуализация, работят в посока и на енергийната 

ефективност. 

               

ВСЯКА УЛИЦА  СЪС СОБСТВЕН 

СВЕТЛИНЕН ОБЛИК 

Уличното осветление е сериозна инвестиция и 

е със значителни експлоатационни разходи (както за 

електрическа енергия, така и за ремонт и поддържане).  

Това предполага  адекватни проектиране, реализация и 

експлоатация. Постигането на цитирания в заглавието  

принцип „ВСЯКА УЛИЦА СЪС СОБСТВЕН 

СВЕТЛИНЕН ОБЛИК” не означава, че по-главната  

улицата  трябва да е задължително по-ярко осветена. 

Философията тук е друга - улицата да се оценява 

многофакторно [12]. В актуалния БДС EN 13201 са 

формулирани: светлотехнически  изисквания;  избор на 

светлинна ситуация; избор на клас на  осветление; 

изисквания за ограничаване на светлинното 

замърсяване. Конкретно, изискванията  по отношение 

на светлинното замърсяване са:  минимизиране на 

излъчената светлина в посоки, където не е необходимо 

и  желателно;  регулиране на светлината, излъчена над 

хоризонталата чрез намаляване на излъчената светлина 

нагоре към небосвода; ограничаване на т. нар.  

нахлуваща, вмъкваща се светлина (Obstructive Light). 

Тази светлина е в най-общ смисъл попадаща върху 

частна собственост - напр. навлизаща не по 

предназначение през прозорците на домовете, 

работните места и в др. сгради, навлизаща в  открити 

пространства, отклоняваща вниманието  и т.н. 

Окончателното оформление на селищната светлинна 

среда следва да стане на базата на  цитираната по-горе 

многофакторна оценка чрез изграждане на рационална 

светлинна йерархична градация и диференциация от 

местните към централните части на селищата и  

особено на  големите градове. Архитектурно-

художественото осветление (вкл. фасади и покриви на 

сгради; паметници, пластики, скулптури; храмове; 

знамена, гербове и емблеми; инженерни конструкции; 

декоративни водни съоръжения; градини, паркове) се 

реализира по специализирани актове и препоръки с 

добри практики. Светлина въздейства на хората 

емоционално като това провокира и естетическа 

оценъчна реакция у наблюдателите. В контекста на това 

се търси цялостно светлинно художествено решение на 

средата за задоволяване на зрителни и естетически 

потребности. Естетическо въздействие на 

светлотехническите и конструктивните елементи на 

осветителните уредби  следва да се оценява в пасивно 

(изключено) състояние и в активно (включено) 

състояние на осветлението. Визуалната  култура се 

възпитава при реализация на адекватна светлинната 

среда, в т.ч. и тази, създавана от уличното осветление. 

              

ОЦЕНКА НА ОСВЕТИТЕЛНИ УРЕДБИ.  

СИСТЕМА  ELI  

Системата  ELI (Ergonomic Lighting Indicator) 

е широко приложима система от светлотехническите 

специалисти, като нейното предназначение е в посока 

оценка на изпълнението на осветителните уредби 

[www.zumtobel.com]. Системата включва пет основни 

критерии: изпълнение, визия, комфорт, емоция, 

индивидуалност (табл. 6). За всеки от критериите се 

дава оценка по петобална система (1÷5) на 

осветителната уредба в съответствие със 

стандартизацията, психо-физиологията, естетиката, 

индивидуализацията на осветителната уредба. Общата 

оценка на показателя ELI е сума от оценките по петте 

критерия. Визуализацията на резултатите от оценката е 

чрез радарна диаграма (фиг. 8). С показателя ELI се 

оценява и сравнява ергономичността на осветителните 

уредби, а чрез показателя LENI се оценява  и сравнява 

енергийната ефективност на осветителни уредби с 

определено ниво на ергономичност (т.е. LENI to ELI). 

    

 
Фиг. 8. Система ELI – радарна диаграма 
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Таблица 6   

Спецификация на критериите и  показателите към критериите на 

 система ELI 

ЕЕLILI

 
 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Електрическата енергия е рожба на 

техническия прогрес. Чрез нейното преобразуване в 

светлина се реализира изкуственото електрическо 

осветление. Утилитарното осветление е променило 

живота на хората чрез превръщането на  нощта в ден. В 

същото време светлината разкрива красотата и самата 

тя носи красота. Така енергетиката и естетиката 

изграждат синергическия мост в осветлението. 

 

ЛИТЕРАТУРА 

 [1] Kyuchukov T. Systematic And Methodical 

Approaches To Lighting Design. “SATI” System. 

Методични подходи на системния светлинен дизайн. 

Система “SATI”. 9th International Congress "Machines, 

Technolоgies, Materials" 19 - 21.09.2012, Varna, Bulgaria. 

Machines Technologies Materials. International virtual 

journal for science, technics and innovations for the 

industry. Year VI, Issue 10/2012 (ISSN 1313-0226), р. 3-4. 

[2] Kuchukov R., T. Kyuchukov. Rational Use Of 

Electrical Energy For Illumination Towards Multifunctional 

And Multiple  Domestic  Lighting Installations. 4th 

International Congress for South-East Europe. Energy 

Efficiency & Renewable Energy Sources. Panel:  Efficient 

Residential  Lighting, 2008. 

[3] Kyuchukov R., T. Kyuchukov. The Light 

Environment in Bulgaria (Invited paper). BalkanLight 

2012, Proceedings, Publisher: Academic mind, Belgrade, 

2012 (ISBN 978-86-7466-438-4), р. 165-171.  

[4] Кючуков Т. Международна година на 

светлината и светлинните технологии  (IYL 2015). Сп. 

Енергиен форум 2015, № 15/16.  

[5] Кючуков Т. Култура на индустриалното 

осветление. Енергетика, 2013, № 6 (ISSN 0324-1521). 

(http://www.nek.bg/cgi), 39-46. 

[6] Кючуков Т. Възрастовият фактор в 

системния светлинен дизайн. Енергетика, 2015, № 2  

(ISSN 0324-1521). (http://www.nek.bg/cgi), с. 53-66) 

(същата статия е отпечатана в Енергиен форум 2015. 

Сборник Част Втора 

[7] Boyce P.R. Human factors in Lighting.Third 

edition. CRC Press, Taylor & Francis Group, LLC, 2014 

(ISBN 978-1-4398-7488-2) 

[8] Кючуков Т. Светлинен дизайн 

(монография). Университетски издателски център, 

Русенски университет „Ангел Кънчев”; Медиатех – 

Плевен, 2015 (ISBN 978-619-207-001-4). Kyuchukov T. 

Light design (monography). Publishing center, “Angel 

Kanchev” University of Ruse, Mediatech, Pleven, 2015 

(ISBN 978-619-207-001-4). 

[9] Minnerup Jörg; Kilian Topp. Praktische 

Werkzeuge für den Beschaffungsprozess bei der 

Straßenbeleuchtung. Bewertungsmatrix für Energieeffizienz 

und Produktqualität & Auswahl geeigneter Kriterien. Trilux 

GmbH & Co. KG, Fachverband Licht im ZVEI, 2012.  

[10] Кючуков Р.  Методология на естетическата 

оценка на светлинни системи за обществените поръчки. 

Methodology of the Aesthetic Quality Assessment of 

Lighting Systems in Public Procurement. Eнергиен форум 

2014, Сборник доклади, Варна, 2014, 352-365. 

[11] Кючуков Т. Системата „Човек – светлинна 

среда” в светлинния дизайн. Енергиен форум 2016. 

Сборник част Втора, Варна, 2016, с. 23-25 

[12] Кючуков Т. Съвременно улично 

осветление. ТД Инсталации, 2012, № 3 (ISSN1314-3492), 

с. 24-27. 

 

 

ЗА АВТОРА 

Д-р Теодор Кючуков 

Русенски университет „Ангел Кънчев” 

Катедра „Промишлен дизайн” 

E-mail: tkyuchukov@uni-ruse.bg 

http://www.dorteo.com/  

 
 

 

  

 59

http://www.nek.bg/cgi
http://www.nek.bg/cgi


National Lighting Conference for Young Scientists, Lighting 2017, 19 – 21 October, Varna, Bulgaria 

Връзка между средна яркост и средна осветеност при симетрично и 

насрещно осветление в пътни тунели 

Dimitar Pavlov, Борислав Прегьов, Ангел Пачаманов 

Sofia Technical University, 8 Kl.Ohridski Blvd., Bulgaria 

 
Разгледани са резултати от прилагане на методика, разработена по БДС EN 13201-4:2005 за проверка на улични и 

тунелни осветителни уредби след реконструкция и полагане на нови настилки. Работи се с отношения на яркост на 

участъци от пътното платно и осветеността, която я поражда - за използваната в проекта пътна настилuа и осветители, 

при съответната геометрия на монтаж.  

Link between average brightness and average illumination in symmetrical and incoming lighting in road tunnels, Dimitar 

Pavlov. The results from the application of a methodology developed under BDS EN 13201-4:2005 for examination of street and 

tunnel lighting systems after reconstruction and laying of new pavements have been examined. It works with the luminance of the 

sections of the roadway and the illumination that gives rise to it - for the road surface used in the project and for the luminaires, 

with the corresponding geometry of installation. 

 

Keywords –street lighting systems, symmetrical and asymmetrical tunnel lighting 

 

 

I. ВЪВЕДЕНИЕ 

Според вида на използваните осветители в 

тунелното осветление се използват три вида системи за 

осветяване на пътното платно – симетрично, насрещно 

и попътно. Светлоразпределение на осветител от 

първия тип е дадено на фиг.1а, като потокът се излъчва 

симетрично срещу и по посоката на движение на водача 

на МПС. Такива напоследък са масово произвеждани в 

Китай улични и тунелни осветители с вторична оптика 

“peanut” на “LEDIL”, комплектувани с светлодиоди 

“CREE”. Асиметричните осветители излъчват потока 

срещу водача - насрещно осветление – фиг.1б, или по 

посока на движението на водача . фиг.1в. 

В доклада е показана връзката между средна яркост 

и средна осветеност при симетрично и насрещно 

осветяване на пътни тунели.. Използването на 

асиметрично или симетрично светлоразпределение за 

осветяването на пътни тунели е дискусионно. В западна 

Европа са предпочета симетрично, в Швейцария 

Австрия и Източна Европа – насрещно, в САЩ – 

попътно. Всичко зависи от начина на нормиране на 

тунелното осветление. Оказват влияние и 

отговорността на тунела, адаптационната яркост, 

допустимата скорост и интензивността на трафика.  

II. НАСРЕЩНО, ПОПЪТНО И СИМЕТРИЧНО 

ОСВЕТЯВАНЕ НА ПЪТНИ ТУНЕЛИ 

A. Насрещно асиметрично  осветяване 

При насрещното асиметрично излъчване (фиг.2)  

(counterbeam lighting) се създава висок отрицателен 

контраст, а допустимото заслепяване е такова, че 

позволява на водача ясно да вижда контурите на 

превозното средство пред него „силуетно виждане). 

Яркостта на пътното платно е по-висока от тази на 

обекта пред водача, тъй като вертикалната осветеност 

на страната откъм водача е ниска. Този начин на 

осветяване не е подходящ при трафик на големи 

товарни автомобили, защото се получава засенчване на 

пътя от големите им габарити. Независимо от това, 

поради икономичността си, се използва се при 

проектирането на пътни тунели в повечето европейски 

страни. 

 

 
а) 

 
                        б)                                         в) 

 

Фиг.1.  Осветители със симетрично и асиметрично излъчване 

на светлинния поток [1] 
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Фиг.2.  Асиметрично насрещно двуредово осветяване на 

пътен тунел [1] 

 

 

 
Фиг.3.  Асиметрично попътно двуредово осветяване на пътен 

тунел [1] 

 
 

Фиг.4.  Асиметрично насочено светлоразпределение на 

тунелен осветител с НЛВН 

 

Б. Попътно асиметрично  осветяване 

Асиметричното насочено излъчване по  посока на 

трафика (фиг.3) създава положителен контраст,  висока 

яркост на обекта  и  ниска яркост на  пътното платно. 

Използва се в САЩ при проектиране по видимост [3]. 

Видимостта се използва за количествена оценка на 

условията за виждане и показва колко пъти 

действителният контраст е по-голям от праговия, при 

зададена яркост на фона Lф  и вероятност на 

различаване p. 

В. Симетрично  осветяване  

Осветителите са с еднакво светлоразпределение 

(фиг.5) в полуравнини С0 и С180 и с различни - в 

полуравнини С90 и С270. Към пътя се излъчва по-

голяма част от светлинния поток (полуравнина С90), 

отколкото към стената (полуравнина С270). 

Наклонът, под който оста на осветителят се допуска 

да се “повдигне” в посока на платното е не-повече от 5 

градуса, за да се спазят изискванията за заслепяване. 

Ориентацията на осветителите при монтажа към 

монтажната скара е следната: 

- равнина С0-С180 е по протежение на пътя; 

- полуравнината C90 е в посока осевата линия на 

пътя; 

- полуравнина С270 е към стената (по-малкото 

излъчване). 

Постига се много добра равномерност. 
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Фиг.5.  Симетрично двуредово осветяване на пътен тунел с 

LED осветител с вторична оптика “peanut” [2] 

 

III. СЪЩИНСКА ЧАСТ 

Връзката между средна яркост и средна осветеност 

при симетрично и насрещно осветление в пътни тунели 

се определя по (1): 

 

          К=Еср/Lср, [lx/(cd/m
2
)]   (1) 

където: 

Еср и Lср са съответно изчислените с програмен 

продукт средна осветеност и средна яркост на платното 

за зададена геометрия на осветителната уредба; K е 

коефициент отчитащ връзката между осветеност и 

яркост в зависимост от типа на настилката, 

светлоразпределението на използвания осветител и 

геометрията на уредбата. 
 

А. Изчисляване на стойностите на К за насрещно, 

попътно и симетрично осветяване на пътен тунел 

чрез програмен продукт Dialux Evo 
 

 При задаване на симетрично (фиг.5) и насочено 

светлоразпределение (фиг.2 и 3) на тунелни осветители 

с еднакъв светлинен поток и геометрия на осветителна 

уредба за пътен тунел (широчина на платното W=10 м, 

височина на монтажа на светлинния източник H=4м и 

разстояние между осветителите S=10 м) за трите типа 

осветление са получени коефициенти К (табл.1). 
 

 
Таблица1. Коефициент К за трите типа осветяване при 

двуредово разположение и един и същи светлинен поток на 

тунелните осветители (Ф = 38 400 lm)   
      

ТИП 

осветление 

Oсветител 

със СИ 

Осветеност, 

lx 

Яркост, 

cd/m2 

K  

lx/(cd/m2) 

Насрещно НЛВН 548 36,90 14,85 

Попътно НЛВН 548 18,07 29,3 

Симетрично LED 592 39,01 15,18 

 

IV. ИЗВОДИ 

Получените константи К са полезни за оценяване 

пригодността на осветителите за тунелно осветление. 

От резултатите се вижда, че единица яркост на пътното 

платно се създава с най-малка осветеност при 

използване на насрещно осветление. При попътното 

осветление яркостта е много по-малка при една и съща 

осветеност (18 срещу 37 cd/m2) и това се дължи на 

насочено-дифузното отражение на използваната 

настилка клас RІІІ. При дефузно отразяваща настилка 

разликата намалява.  

Поради по-добрият коефициент на използване, за 

LED осветителите със симетрично светлоразпределение 

се получава съизмерима стойност на яркостта (39 cd/m2 

срещу 37 cd/m2 за насрещното), което оправдава 

използването им вместо клесически осветители с 

насрещно осветление, а и в момента в нормите за двата 

вида тунелно осветление са равнопоставени по 

отношение поддържано отношение между яркост на 

входна зона и яркост на адаптация в 20-градусовото 

поле на приближаващ се към тунела водач на МПС. 
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Димируеми улични LED осветители с автономно управление 

Ангел Пачаманов,  Константин Христов 

Sofia Technical University, 8 Kl.Ohridski Blvd., EF-12325, Bulgaria 

 
Разглеждат се гама LED осветители за улично осветление с индивидуални фоторелетата в микропроцесорно изпълнение. 

Последните осигуряват индивидуално димиране на осветителите по график 100/50/25% за обслужващи улици, 100/75/50% - 

за събирателни улици, 100/50% - за градски артерии. Изчислени са сроковете на откупуване на вградените фоторелета при 

осветители с различни мощности и различен режим на димиране.  

Dimed street LED luminaires with autonomous control. Angel Pachamanov, Konstantin Hristov. A range of LED street lighting 

luminaires with individual microprocessor-based photorelay are being explored. The latter provide individual dimming of the 

luminaires according to a schedule of 100/50/25% for service streets, 100/75/50% for collecting streets, 100/50% for city arteries. The 

redeeming times of the built-in photorelay are calculated for luminaires with different capacities and different dimming modes. 

 

Keywords – dimed street LED luminaires, street lighting systems 

 

 
I. ВЪВЕДЕНИЕ 

 

Масова практика зад океана е в обслужващите улици 

и малките населени места да се използват осветители със 

сменяемо фотореле, закрепено под прозрачна капачка на 

горния капак на осветителя. С поевтиняването на 

компонентната база на електрониката голяма част от 

класическите фоторелетата се изработват в 

микропроцесорно изпълнение. Ако в такова фотореле се 

вгради брояч за отчитане продължителността на 

включване на осветителя през нощта е възможно да се 

осигури индивидуално димиране по график, 

съответстващ на деня от годината. Чрез подходящ 

алгоритъм такова фотореле може да намали двукратно 

разхода на енергия при използването му в конкретен 

LED осветител - чрез управление на драйвера му в 

режим 100/50/25% той отговаря на изискванията за 

осветяване на обслужващи улици и малки населени 

места, чиято клас през нощта преминава от S5 към S6 

към S7 по БДС EN 13201-2:2013 [1], съответстващи на 

класове Р5, Р6, Р7 в новата редакция на стандарта от 

2016 година. В резултат разходът на електроенергия 

намалява двукратно. Опция на разработката е вграждане 

във фоторелето на zig bi модул, с което става възможно 

водене на статистика и предаване на обобщена 

информация  към център за контрол на публичното 

осветление чрез контролер с  IP адрес във всяка касета. 

Димиране 100/75/50% е подходящо за събирателни 

улици, а 100/50% - за градски артерии от клас . 

 

 
Таблица 1. Норми по БДС EN13201-2 за улици с моторизиран трафик 

Клас 

Яркост на повърхността на пътното платно при 

суха пътна повърхност 

Смущаващо 

заслепяване 

Осветление на 

обкръжението 

Lav, cd/m2 

[мин. поддържана] 

Uo 

[минимална] 

Ul 

[минимална] 

Tl в % a 

[максимално] 

SR 2b 

[минимално] 

МЕ5 0,5 0,35 0,4 15 0,5 

МЕ6 0,3 0,35 0,4 15 Няма 
изискване 

а  Нарастване от 5 процента на Tl  може да бъде позволено там, където са използвани светлинни 
източници с ниска яркост. (виж забележка 6) 

b  Този критерий може да бъде приложен, само когато няма пътен транспортен участък със собствени 

изисквания, съседен на пътното платно. 

Таблица 2. Норми по БДС EN13201-2 за улици с бавно-движещи се превозни средства 

Клас Хоризонтална осветеност 

Ē, lx а  [минимална поддържана] Еmin,  lx [поддържана] 

S4 5 1 

S5 3 0,6 

S6 2 0,6 

S7 няма изисквания няма изисквания 

а За обезпечаване на равномерност действителната стойност на поддържаната средна осветеност не 

трябва да надвишава 1,5 пъти минималната стойност на Ē, определена за класа. 
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II. СЪЩИНСКА ЧАСТ 

 

Преди година разработката бе експериментирана за 

управлението на улични осветителни уредби с LED-

осветители за обслужващи улици и малки населени 

места с три нива на излъчвания светлинен поток [2]. Те 

се превключват от ниво 100% на нива 50%, 25% 

посредством вграден в драйвера микропроцесорен 

модул, работещ като таймер. Микропроцесорният модул 

отброява минутите след включване на осветителя от 

собственото му фотореле и управлява с изход 5V PWM 

драйвера на LED-осветителя в съответствие с избрания 

режим на димиране по време - до 22 ч. 100%, до 24 ч. 

50%, след 24 ч. 25%, половин час преди разсъмване – 

100% (запомнена продължителност на предната нощ), 

0% - при сигнал от фоторелето за разсъмване.  

На фиг.1 е показана принципната схема на 

микропроцесорното фотореле, разработено на база 

експерименталния образец, а на фиг.2 – печатната 

платка, която е пригодена да се монтира към драйвера на 

LED-осветителя. Предвизена е възможност и за 

централно управление на осветителя от часовника на 

уличната касета, като със захранването на осветителя 

таймерът се стартира и работи като от сигнала от 

собствения му фотосензор. Предвиден е и ключ за 

тестване на модула, като цикълът вместо за 24 часа се 

изпълнява за 24 секунди.  

 

 
   

Фиг.1. Схема на микропроцесорно фотореле  

 

    

 

Фиг.2. Платка в реален размер с разположение на елементите 

 

 

 

 

 

III. ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Индивидуално димиране на LED осветители по 

график 100/50/25% за обслужващи улици, 100/75/50% - 

за събирателни улици, 100/50% - за градски артерии 

представлява сериозен резерв за намаляване на 

разходите на обшините за публично осветление. 

Изчислените са сроковете на откупуване на вградените 

фоторелета при осветители с различни мощности и 

различен режим на димиране позволяват  резултатите от 

разработката да се използват при оценяване на 

възможностите за реконструкция на улични осветителни 

уредби чрез прилагане на ЕСКО договори. Опция на 

разработката е вграждане във фоторелето на zig bi 

модул, с който става възможно предаване на обобщена 

информация към център за контрол на публичното 

осветление чрез контролера с IP адрес в захранващата 

касета. 
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В доклада е представено изследването на електрическите параметри (cos φ, PF, Harmonic Distortion и др.) на 

осветителната уредба на характерно жилище. Осветителната уредба е изпълнена с различни видове светлинни източници 

(халогенни нажежаеми лампи, компактни луминесцентни лампи, светодиодни лампи). Направено е сравнение на 

параметрите при различни режими на работа на осветителната уредба. Получените резултати са представени в обобщен 

вид, като е направен и съответния анализ и изводи. 
Keywords – LED Lighting, Harmonic distortion, Retrofit LEDs. 

 

I. ВЪВЕДЕНИЕ 

Развитието на светлинните технологии доведе до 

бурно развитие и използване на различни светлинни 

източници в бита. В повечето жилища се наблюдава 

използването на смесени видове светлинни източници, 

най-често компактни луминесцентни лампи, 

светодиодни лампи и все още нажежаеми лампи. 

За практиката представлява интерес изследването на 

такава смесена осветителна уредба и влиянието и върху 

електрическите параметри на захранващата мрежа. 

 

Целта на настоящата работа е изследването на 

електрическите параметри на битова осветителна 

уредба с конвенционални светлинни източници и със 

светодиодни ретрофит аналози. 

 

II. ИЗЛОЖЕНИЕ 

В доклада е представено изследване на 

електрическите параметри (активна електрическа 

мощност Р, реактивна електрическа мощност Q, пълна 

електрическа мощност S, фактор на мощността cos φ и 

PF, както и хармоничните замърсявания на 

електрическата мрежа THDI THDU) на битова 

осветителна уредба на характерно жилище. 

Изследването на параметрите е извършено за различни 

режими на работа на уредбата. 

 

За характерно жилище е избрана еднофамилна къща 

с разгъната площ 100 m2. Къщата е обитавана от четири 

членно семейство (2 възрастни и 2 деца). 

 

Осветителната уредба в жилището включва:  

- 6 компактни луминесцентни лампи (CFL);  

- 4 халогенни нажежаеми лампи (HL); 

- 8 светодиодни ретрофит лампи (LED). 

 

 

Изследването е проведено за различни режими на 

работа на осветителната уредба: 

- Работа само на халогенните нажежаеми лампи; 

- Работа само на компактните луминесцентни 

лампи; 

- Работа само на светодиодните лампи; 

- Съвместна работа на светодиодните лампи и 

халогенните нажежаеми лампи; 

- Съвместна работа на светодиодните лампи и 

компактните луминесцентни лампи; 

- Съвместна работа на всички видове светлинни 

източници. 

 

За да бъдат получените резултати достоверни, 

непосредствено преди измерването е спазено условието 

за минимално време на работа на осветителната уредба 

– 30 мин., за да се избегнат влиянията на преходните 

процеси при включване на светлинните източници. 

 

За провеждане на изследването е използван 

анализатор на параметрите на електрическата мрежа от 

реномиран производител, с много добра точност на 

измерваните параметри. 

 

В доклада е представена само една част от 

получените данни, вследствие на измерването. 

 

В таблица 1 са представени получените резултати 

за различните режими на работа на осветителната 

уредба на жилището. 
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Таблица 1 

 

Стойности на електрическите параметри, за различни режими на работа на битова осветителна уредба  

 

Тип на 

светлинния 

източник 

P, 

kW  

S, 

kVA  

cos φ 

 

PF 

 

Q, 

kVAR 

THD U, 

%  

URMS, 

V  

THD I, 

% 

IRMS, 

A 

Светодиодни 

(LED) 
0,036 0,069 0,939 0,526 -0,013 1,1 239,2 99,6 0,3 

Халогенни 

нажежаеми лампи 

(HL) 0,123 0,133 0,92 0,921 -0,051 1 239,6 4,8 0,56 

Компактни 

луминесцентни 

лампи (CFL) 0,107 0,116 0,922 0,924 -0,044 0,9 242 5,7 0,48 

Комбинация  

LED + CFL 
0,112 0,142 0,868 0,791 -0,063 1 239 44,1 0,62 

Комбинация  

LED + HL 
0,146 0,176 0,894 0,830 -0,072 1 238,1 40,0 0,74 

Комбинация 

LED + CFL + HL 
0,232 0,271 0,876 0,855 -0,126 1 230,2 22,8 1,19 

 

 

 

При провеждането на изследването са спазени 

изискванията на стандартите БДС EN 50160 и БДС EN 

61000.  

Използван е анализатор на качеството на 

електрическата енергия ANALYST 3Q, даващ 

възможност за измерване на всички параметри 

свързани с качеството на електрическата енергия. 

Измерването на хармоничните съставки на тока и 

напрежението стават до 41 хармоник.  

От получените резултати се вижда, че параметъра 

cos φ се движи в приемливи граници (от 0,87 до 0,94), 

докато параметъра PF има сериозен спад при 

светодиодните светлинни източници. За всички 

светлинни източници и работни режими на 

осветителната уредба показателя THD U (хармонично 

изкривяване по напрежение) има стойности близки до  

1 %, което отговаря на изискванията на стандарта. 

Полученият резултат е логичен, тъй като при малката 

мощност на осветителната уредба тя не може да окаже 

съществено влияние върху захранващото напрежение. 

За съжаление не така стоят нещата с показателя THD I 

(хармонично изкривяване по ток). Прави впечатление, 

че при светодиодните лампи хармоничните 

замърсявания достигат до 99 %. При халогенните 

нажежаеми и компактните луминесцентни лампи, 

показателят има стойности, отговарящи на стандарта. 

При смесените режими на работа показателят THD I 

има по-добри стойности (съответно 44%, 40 % и 23%). 

Независимо от подобрението обаче, все още 

стойностите са по-високи от изискваните в стандарта. 

 

 

 
 

III. ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

След проведените изследвания и анализиране на 

получените резултати, могат да се направят следните 

изводи: 

1. При работа на осветителната уредба само с  

нискобюджетни светодиодни лампи се наблюдава 

хармонично замърсяване, което се дължи на по-

нискокачествени захранващи модули. Общият 

показател THDI е с много високи стойности. 

2. Хармоничните замърсявания за напрежението са 

пренебрежимо малки за всички изследвани 

режими. 

3. Параметърът cos φ има много добри стойности за 

всички режими на работа на уредбата.   

4. При смесена работа на различни светлинни 

източници параметъра THDI има по-добри 

стойности, но все още сравнително високи, спрямо 

изискването на стандарта. 
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This article discusses the possibility of using standard dry power transformers MV / LH as variable shunt reactors. A proposal 

has been made to regulate reactive power by using the principle of induction of chokes, together with a digital control system. In 

this way, the reactive power consumed by the plant can be adjusted smoothly. 

 
Keywords – Reactive power management, induction, harmonic distortion, spectral analysis. 

I. INTRODUCTION 

Given the low cost of dry power transformers 

(compared to shunt reactors), this report proposes and 

explores the possibility of using standard power 

transformers as variable shunt reactors. This can be 

achieved by connecting the low-voltage coil of the 

transformer to the power system and the medium voltage 

winding being coupled to an open triangle circuit and 

providing an adjustable upright tension. 

II. MANUFACTURED SHUTTLE REACTORS 

TRANSFORMER TYPE  

In order to compensate for the capacitive power 

generated by medium voltage cable networks, unmanaged 

WPs with a slightly larger power than the wiring line are 

generally used [3]. Given the different lengths of the power 

lines to be compensated, the shunt reactors are 

manufactured on demand for each particular object, from 

standard dimensions of the electrical sheet and different 

windings. It should be noted that in other countries 

production of standard power ranges of medium voltage 

SR, but for large single capacities, which are not applicable 

in our conditions at this stage. In addition to the medium 

voltage cable lines, "new joints in the last few years of 

renewable sources" have a major share in the production of 

reactive energy in the medium voltage distribution 

networks, they create additional problems in the 

distribution of reactive power [1, 2, 3]. 

 

A non-standard but technically efficient and cost-

effective solution for regulating the power consumption to 

compensate for medium voltage cable lines is the use of dry 

power transformers. The target is the reactive power output 

of the machine (kVAr) to be approximately equal to the 

nominal full power (kVA) of the equipment, with other 

words the transformer plugged into the power system to 

draw as much reactive energy as needed at the time. 

This can be achieved by using the non-linear nature of 

the electrostatic sheet magnetization curve. If by the 

transformer shown in Figure 1, the medium voltage 

windings are connected in an open triangle and a straight 

current is drawn, then by magnetizing the magnet, the 

"constant" magnetic field changes the value of the magnetic 

flux Φ. Given that the section of the magnetic system is 

constant, the magnetic induction B is changed as a result of 

which the intensity of the magnetic field H and the 

magnetic permeability μ of the sheet metal change as well. 

In this way, by adjusting the supply current in the 

medium voltage windings, the inductive resistance of the 

HV coil connected to the grid, respectively, its power is 

also regulated. 

 
Fig.1. Dry Power Transformer with two coils of each core. 

 

Fig.2. The Transformer in research 6/0,4kV, 30kVA. 
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III. PHYSICAL MEASUREMENTS 

In order to validate the above statement, studies have 

been carried out on the available in the Laboratory of 

Power Systems Automation at TU-Sofia dry power 

transformer shown in Fig. 2 - 30kVA, 6 / 0,4kV. The low 

voltage winding is connected to the grid. The medium 

voltage winding is connected in an open triangle circuit, 

thus the induced voltage at both ends of the HV winding is 

approximately zero. 

 

 
Fig.3. Current and voltage recordings of the three 

phases. 

 

For measuring the compensator parameters, a Satec PM 

135EH digital meter is used with a current measuring 

transformer. 

Figure 2 shows a record of currents and voltages in 

maximum operating mode. On the basis of the captured 

recordings and the calculations made, we have the greatest 

harmonic distortion of the voltage, in the absence of a load 

in the supply grid (THD = 5.24%, no graph display) and at 

least with compensator at maximum power (THD = 4 %). 

As can be expected in all modes of operation, the odd 

harmonics in the stress curve predominate, with the fifth 

most pronounced, followed by the third, and so on. 

 
Fig.4. Spectral voltage density at the connection point 

when the compensator is on. 

 

At both ends of the open triangle, an upright voltage is 

provided from a controlled three-phase symmetrical bridge 

rectifier supplied via an adjustable autotransformer. 

 

Fig.5. Spectral current density of the machine. 

 

Current in maximum load mode has a very high THDI 

distortion = 74.7%. This is generally due to DC immersion. 

This mode of operation produces both even and odd 

harmonic components. The 2nd and 4th harmonics are the 

most pronounced, the signal has certainly a DC component, 

but the meter used does not show how much it is. High 

values of harmonic distortions are a drawback of the 

proposed option. 

For comparison in [5], an experimental study of the 

energetic parameters of the modernized 46-200 series of 

locomotives has been made, with the THDI area fluctuating 

around 40 ÷ 50%. 

 
1 

Fig.4. Spectral voltage density at the connection point 

when the compensator is on. 

 

At both ends of the open triangle, an upright voltage is 

provided from a controlled three-phase symmetrical bridge 

rectifier supplied via an adjustable autotransformer. 

 
Fig.5. Spectral current density of the machine. 

 

Current in maximum load mode has a very high THDI 

distortion = 74.7%. This is generally due to DC immersion. 

This mode of operation produces both even and odd 

harmonic components. The 2nd and 4th harmonics are the 

most pronounced, the signal has certainly a DC component, 

but the meter used does not show how much it is. High 

values of harmonic distortions are a drawback of the 

proposed option. 

For comparison in [5], an experimental study of the 

energetic parameters of the modernized 46-200 series of 
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locomotives has been made, with the THDI area fluctuating 

around 40 ÷ 50%. 

Fig.6. Change of reactive power depending on control. 

Figure 6 shows a change in reactive power depending 

on the control, as the dependence can be expected to be 

linear. The ratio of control power to controlled power is 

below 3%, which is entirely acceptable. 

IV. CONCLUSION 

The main advantages of the UPS transformer type are as 

follows: 

 Possibility to adjust to a wide range of consumed 

inductive power. 

 Lower cost compared to STATCOM and managed 

shunt reactors. 

 Relatively "simple" construction and management 

system. 

 High reliability due to the lack of rotating parts or 

the need for large capacity switching for control 

purposes. 

The proposed and researched reactive power 

compensator enables the use of standard power 

transformers in the quality of controlled shunt reactors. 
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Токова защита на кабелни електропроводи средно напрежение 

захранващи тунелно осветление изпълнена чрез цифрово устройство 

тип ELK 8000NG  

Даниел Добрилов1 
1Технически Университет-София, бул. св. Климент Охридски 8, България 

 

Целта на настоящата публикация е да се покаже как може индикатор за повреди тип ELK 8000NG да бъде 

използван като МТЗ, ТЗЗ, НСТО, СТО в разпределителни уредби средно напрежение. 

 

Ключови думи – максималнотокова защита, земна защита, индикатор за повреди. 

Current protection of medium voltage cable lines power tunnel lighting 

executed by a digital device type ELK 8000NG 

Daniel Dobrilov1 
1Technical University-Sofia, 8 Kliment Ohridski Blvd., Bulgaria 

 

The purpose of this publication is to show how a ELK 8000NG fault indicator can be used as AC time overcurrent relay, 

neutral time overcurrent, instantaneous/time-delay overcurrent relay in medium voltage distribution systems. 

 

Keywords - overcurrent protection, neutral time overcurrent, fault indicator. 

I. ВЪВЕДЕНИЕ 

Токова релейна защита се нарича защита, която 

реагира на големината на тока в защитавания елемент 

[1]. Защитата влиза в действие, когато токът превиши 

някава зададена стойност. 

Токовите защити имат измервателен орган (токово 

реле), закъснителен орган (реле за време) и 

изпълнителен орган (изходно реле) [1]. За изпълнението 

на защитата са необходими и токови измервателни 

трансформатори. 

Токовите защити обикновенно се настройват на база 

на насерещно стъпалния принцип. 

Във възловите станции, където не е необходимо 

търговско измерване на електроенергията или РУ СрН 

захранващи тунелно осветление, при рехабилирация на 

разпределителната уредба, вместо да се монтират нови 

измервателни трансформатори и цифрова релейна 

защита, за да се осъществява селективно изключване на 

даден електропровод, може да бъде монтиран 

комплектен индикатор за електрически повреди, фиг. 1. 

Към индикатора има четири броя първични 

измервателни сензора (фиг. 2), по един за всяка фаза, за 

защита от къси съединения и един общ (тип Феранти), 

за откриване на земни съединения. 

II. ТЕХНИЧСКИ ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА 

РЕАЛИЗАЦИЯ 

Първичните токови сензори са с клас на точност 

10%, което напълно се припокрива с изискванията на 

чл. 858. ал. 1 на [4] за токови измервателни 

трансформатори за релейна защита. Първичния ток 

може да бъде настроен стъпално, през 200А (първични), 

при защита от къси съединения или претоварване, а 

сензора за земни съединения - през 10А, (първични). 

Посредством фабричен оптичен кабел всеки сензор се 

свързва с индикатора. 

 
Фиг. 1. Външен вид на разглеждания индикатор. 

Индикаторът дава възможност за стандартна 

настройка на закъснение по време стъпално, през 40ms, 

като при необходимост може да бъдат зададени и други 

стойности [3]. Цифрово устройство тип ELK 8000NG 

може да бъде захранено от външно оперативно 

напрежение или да се използва вграденото батерийно 

захранване.  

Когато токът през първичен сензор превиши 

зададената стойност, заработва релеен изход със сух 

контакт (със зададеното времезакъснение), който 

подава команда изключване на съответния прекъсвач. 

Изложеното до тук показва, че този индикатор 
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притежава всички органи, необходими на токовата 

релейна защита. Поради това цифрово устройство тип 

ELK 8000NG спокойно може да бъде използвано като: 

максималнотокова защита; токова земна защита; 

неселективна или селективна токова отсечка в кабелни 

разпределителни мрежи средно напрежение. 

Предвид факта, че електроенергетиката е доста 

консервативна област, всяко различно нещо от 

използваното се приема изключително трудно. Затова 

ако се предположи, че дадено устройство няма да 

изключи при повреда, класическата релейна защита в 

разпределителната подстанция ще изключи 

съответното присъединение. При тази постановка, 

оборудването е изцяло защитено, единствения проблем, 

е че ще се получи неселективно изключване, ако 

индикаторът не заработи. Това разбира се е много 

малко вероятно. 

 
Фиг.2. Първични токови сензори. 

 

III. ФИЗЧЕСКИ ИЗМЕРВАНИЯ 

В лабораторията по „Автоматизация на ЕЕС“, при 

ТУ-София, бяха направени изследвания на 10 броя, 

различни индикатора в продължение на една година [2].  

 
Фиг. 3. Запис на изключванията от ЗЗ изпълнена с цифрово 

устройство тип ELK 8000NG. 

При средно по три повреди на ден, не се получи 

нито един отказ и/или грешно заработване. Това дава 

основание да се препоръча използването на 

индикаторите, за защита от еднофазни или многофазни 

повреди в разпределителните мрежи. 

На фиг. 3 e показан запис от изпитванията на земна 

защита, изпълнена с цифрово устройство тип ELK 

8000NG. Изпитванията са направени с товарно 

устройство Sverker 760. Настройката на земния сензор е 

50А и времезадръжка 40ms. При подаван ток 57А, 

времето за изключване се изменя в интервала 63÷75ms. 

На база многобройните опити направени с този тип 

устройства се установи, че собственото време за 

заработване винаги се движи в интервала 20÷40ms, в 

зависимост от тока на повредата. Това обстоятелство 

трябва да бъде отчетено при настройката на 

устройството, когато се използва за релейна защита. 

IV. ИЗВОДИ 

Предимствата на предложения подход за защита 

насъоръженията са следните: 

 

 Възможеност за монтаж и настройка от ниско 

квалифициран персонал. 

 Липса на вторични токови вериги и 

възможност за грешни манипулации с тях; 

 Необходимост от много по малко място за 

монтаж; 

 В пъти по ниска цена, спрямо комплект от 

цифрова релейна защита с токови 

трансформатори; 

 Много висока надежност. 
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Софтуер на АВР за тунелно осветление  

Даниел Добрилов
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Целта на настоящата публикация е да се разгледа разработен софтуер за управление на автоматиката за 

включване на резерва, на захранването пътен тунел. Програмата е раработена в среда VisiLogic. 

 

Ключови думи – софтуер, автоматика за включване на резерва, пътен тунел. 

 

The purpose of this publication is to consider developed software for automatic transfer switchof the power tunnel. The 

program has been developed in VisiLogic environment. 

 
Keywords – software, automatic transfer switch, road tunnel. 

I. ВЪВЕДЕНИЕ 

Основна задача на автоматизацията е да обезпечи 

постоянният пренос на електроенергия от източниците 

към консуматорите в електроенергийната система на 

страната. Изключването на отговорни електрически 

товари, като тунелно осветление на автомагистали, 

може сериозно да повлияе на сигурността на 

движението. Непрекъснато повишаващите се 

изисквания към надежността на електроснабдяването 

изискват захранването на отговорните консуматори да 

се осъществява от два или повече захранващи 

източника [1, 4].  

Статията ралежда създаването на софтуер за 

управление на АВР в софтуерна среда VisiLogic [3], 

специално разработена от компания производител на 

програмируеми логически контролери (PLC) за работа с 

различните модели контролери. Захранването на 

осветлението, вентилацията и т.н. на разглеждания 

тунел се осъществява от две разпределителни уредби 

20/0,4kV, по една в два края на тунела. Всяка 

разпределителна уредба е свързана с подстанция 

110/20kV, и в уредбата има монтирани по два 

трансформатора 20/0,4kV. По изискване на 

разпределителното дружество отговарящо за района, 

АВР се осъществява на страна 0,4kV, посредством 

силови прекъсвачи управлявани от разработения 

софтуер чрез PLC.  

Системите за резервиране на захранването в двете 

уредби са напълно идентични, затова по надолу ще 

бъде разгледана само едната от тях. 

II. АЛГОРИТЪМ НА РАБОТА  

При работа в автоматичен режим (А1) се разглежда 

фигура 1 – през П1 и П2 се осъществаява захранването 

от основните източници, които са постоянно под 

напрежение и захранват две шинни системи 0,4kV.  

 

 

 Фиг.1. Еднолинейна схема на разглежданата уредба. 
 

На два цифрови входа на контролера се подават 

сухи контакти от напреженови релета, за контрол 

наличието на напрежение на шини. При наличие на 

напрежение на ОИ1 и ОИ2, секционика е изключен. 

При отпадане на напрежението в кой и да е от 

източниците, се подава команда за изключване на 

въводния прекъсвач. След изтичане на определеното 

време секционика П3 се включва. Това се осъщестява 

при: 

- изключено положение на прекъсвача на 

отпадналия източник;  

- наличие на напрежение на другия източник;  

- отсъствие на сигнал за блокиране на АВР;  

Ако необходимото напрежение на основния въвод 

се възстанови за време t1, то командата за изключване 

на прекъсвача на отпадналия източник не се подава. 

Захранванията на страна 110kV са снабдени с АПВ, 

уместно е АВР да изчака, евентуалното възстановяване 

на захранването [2]. Изчакването е изчислено по 

следната формула: 

tttttt ARCCBOCBRP 1  (1) 
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На база опита на автора са приети следните времена: 

 tRP – максимално време на релейната защита, 

която ще изключи к.с. 0,7s; 

 tOCB – време за изключване на съответния 

прекъсвач 34ms; 

 tOCB – време за включване на съответния 

прекъсвач 62ms; 

 tAR – времезакъснение на включване от АПВ 

0,8s;  

 ∆t – запас от време 0,4s;  

На фигура 2 е показан алгоритъма на работа 

заложен в контролера. 

 
Фиг.2. Алгоритъм на работа заложен в контролера 

III. ОПИСАНИЕ НА БЛОКА ЗА УПРАВЛЕНИЕ 

НА АВР 

Логическия елемент на хардуерната част е контролерът, 

който е вграден в шкаф с изпълняващата командите му 

апаратура. Тя се състои от 3 броя прекъвачи, които 

включват и изключват захранването според заданието 

от режимния ключ – автоматично и ръчно управление. 

 

Фиг.3 Входове и изходи на PLC Samba 4.3 

 

Контролерът работи с външно захранване от 

постоянно напрежение с големина 24V. Използвания 

PLC Samba 4 разполага с 12 входа (могат да обработват 

цифрови, аналогови, високоскоростни – да се използват 

като броячи, оборотомери, честотомери - сигнали) и 8 

транзисторни изхода (също могат да бъдат цифрови и 

аналогови величини или да се ползват като широчинно-

импулсен модулатор) с настройка на прехода (npn или 

pnp). 

От изходите на контролера, през помощни 

релета командите се подават, комндите се поват на 

съответните включвателни и изклювателни 

електромагнити. През изход на PLC се захранва и 

моторната задвижка на всеки прекъсвач. За да не се 

подават „излишни“ команди за включване на 

прекъсвач, на вход на контролера се подава сигнал 

„готовност“  на прекъсвача. 

IV. СОФТУЕР ЗА УПРАВЛЕНИЕ 

Главна програма. 

Софтуерът се състои от главната програма (Main 

Routine) и подпрограма за неявно резервиране (ATS1) и 

HMI екрани. За следене на режима от режимен ключ се 

подават сигнали на два входа. Входовете получават 

захранване, ако операторът избере съответстващият им 

режим чрез ключа. 

 
Фиг.4 Ладер редактор на VisiLogic. 

 

За всеки режим има съответстващ екран, който също 

бива извикван в главната програма, използвайки 

моментен контакт, на който отново се присвоява 

двоична променлива. Тук се използва този тип контакт, 

за да може да се преминава в различните екрани. Ако се 

използва нормален контакт, веднъж подадена команда 

за затваряне на контактите му, той остава в това 

състояние, докато условието, което го е накарало да 

заработи, не стане грешно. При моментните контакти се 

подава еднократен импулс и след това се възстановява 

изходното им положение.  

Освен за сензорните екрани импулсни команди се 

подават и за командите за включване и изключване 

прекъсвачите. Времетраенето на импулсите е 50ms, 

това се прави тъй като изключвателната и 

включвателната бобина на всеки прекъсвач не е 

свързана през нормално отворен и нормално затворен 

контакт на всеки прекъсвач. 

Подпрограмата за неявно резервиране започва с 

проверка за напрежение на съответстващия му вход – 
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I10 във всяка мрежа. При въвеждането му, заработва 

сигнална лампа, известяваща оператора, че е в 

автоматичен режим. На входовете на контролера се 

присвоят променливи (I), които следят тяхното 

състояние – дали са под напрежие или не. Към тях се 

свързват бобини на булеви променливи, с чиито 

контакти се работи по-нататък в подпрограмата.  

Фиг.8 Дисплей на PLC в режим ATS1. 

На фигура е 5 е показан дисплея на PLC в режим 

ATS1, а на фигура 6 дисплея за настройка на времената. 

Основната задача е да се провери кой от източниците е 

захранен и ако се установи липса на напрежение при 

единия – се подава команда на виртуално реле за време. 

То затваря своите контакти след изтичане на 

зададеното му време, прави се проверка дали загубата 

на напрежение не е била временна и ако не е – чрез 

контактите на следящите двоични променливи се 

подава команда към изходите на контролера, 

електрически свързани към контакторите за 

изключване на контактора на загубилия напрежение 

източник и включване на резервния (секционника) П3. 

 

Следващата част от подпрограмата е в случай, че 

захранването се възстанови. Отново се прави проверка 

за наличие на напрежение на свързаните към 

напреженово реле входове. В случай, че и двата са 

захранени, се подават команди за изключване на 

секционника и след изтичане на необходимото време за 

избягване на обратно захранване или спаралелване на 

двата източника, с проверка се включва прекъсвача на 

отпадналия източник.  

Последната част от подпрограмата е в случай на 

авария – заработване на защитата от к.с. или 

претоварване, неизправности в блока за управление на 

АВР или други. 

V. ИЗВОДИ 

Разработения софтуер работи отлично. Пусково-

наладъчните работи и 72 часовите проби минават 

успешно. 
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В доклада са разгледани различните средства за защита от възможни повреди във фотоволтаичните електроцентрали 

(ФвЕЦ). Разгледани са основни принципи за защита както на технологичните елементи на инсталациите, така и основи 

принцип свързани със защитата на хора, сгради и други съоръжения. Възможностите за монтаж ФвЕЦ върху покривни 

конструкции, фасади, декоративни архитектурни елементи и др., налага съобразяване на общото технологично решение, и 

по-конкретно на електрическата схема с особеностите на всеки конкретен обект. 

In the report are presented various measures for protection of photovoltaic power plants (PVPPs) of possible faults. Basic 

principles for protection, related to the technological elements of the installation, and related principles for protection of people, 

buildings and other facilities. The options to install PVPPs on rooftops, facades, decorative architectural elements, etc., impose the 

necessity for coordination of the general technical design, and in particular the electrical scheme and location of electrical 

equipment. 
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I. ВЪВЕДЕНИЕ 

През последните 10 години инсталациите за 

търговско производство на електрическа енергия от 

слънчева енергия придобиха голяма популярност. Най-

голямата ФвЕЦ на Балканите се намира в с. 

Караджалово, област Пловдив, България и е с 

инсталирана мощност 60.4 MW. Енергията, която 

централата произвежда на годишна база е над 75 000 

MWh. Натрупаните данни от експлоатация на ФвЕЦ 

показват, че те са с добра степен на прогнозируемост по 

отношение на производството на електрическа енергия. 

Метеорологичните явления влияят на 

производителността, но като цяло ФвЕЦ в България се 

вписват добре в покриването на дневните товари и по-

конкретно на завишените товари за климатизация през 

лятото [1,2,3]. Понижаването в цените на 

електрическото.електронното оборудване за ФвЕЦ 

намали инвестиционната тежест за масовия потребител 

на електрическа енергия, който планира да изгради 

малка инсталация. Особено добри резултати за 

разпределена генерация могат да бъдат постигнати в 

райони застроени с ниско строителство – еднофамилни 

къщи, или апартаментни сгради с ограничен брой 

собственици, поради улесняване на процеса на 

договаряне и разпределяне на дяловете между 

участниците в инвестиционното намерение. При високи 

жилищни сгради има възможност за използване на 

покривните площи, но затрудненията са предимно от 

субективен характер – необходимост от съгласие / 

дялово участие на много лица или сключване на 

договор за наемане на покривна площ. В България на 

този етап има изградени ограничен брой покривни 

инсталации на еднофамилни сгради и единични 

примери за използвани покриви на високи сгради. 

Нормативната база по отношение на ФвЕЦ в 

България ползва предимно хармонизирани Европейски 

(BDS-EN) и международни (IEC) стандарти. 

 

Повишаването на мощността на ФвЕЦ, на делът им 

в общото производство на електрическа енергия и 

търсенето на фотоволтаични системи увеличава 

необходимостта от ефективна защита на съоръженията 

от повреди и недопустими режими. Фотоволтаичните 

(ФВ) системи, както и всички електрически захранващи 

системи, трябва да имат подходяща защита от 

свръхтокове, пренапрежения и недопустими режими на 

работа. С оглед на това, че в доклада ще бъдат 

разглеждани особености свързани със защитата на 

малки ФвЕЦ представляващи относително компактни 

системи, ще бъде използвана абревиатура ФВС. 

II. СТРУКТУРА НА ФВС 

2.1. Фактори и събития налагащи защита на 

ФВС 

ФВС (с малка мощност) се разполагат типично на 

покриви (плоски, скатни), фасади на сгради, върху 

архитектурни елементи (подходящи неизползваеми 

тераси, козирки, покрити коридори и алеи, навеси на 

зони за паркиране и др.). В определени случаи те могат 

да бъдат в зоната на защита от мълниезащитната 

инсталация на съответната сграда, в други случаи да 

нямат осигурена защита от „чужди“ системи. 

 

 
 

Фиг.1. Схема на ФвЕЦ с малка мощност  

(до около 30 kWp) 
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Това обуславя проверка на условията за всеки 

конкретен обект. Попадение от мълния може да доведе 

до тежки поражения, включително опасност от внасяне 

на опасни потенциали във сградата, върху която са 

разположени. Рисковете са свързани с повреда на 

оборудване, пожар и застрашаване на здравето и 

живота на хора. 

 

 
 

Фиг.2. Схема на ФвЕЦ с малка мощност  

(до около 100 kWp) 

 

Мълниезащитата е първи ключов елемент за 

безпроблемната работа на ФВС. Тя трябва да бъде 

проектирана да осигурява отвеждане на токът на 

мълнията, като не се създава възможност от 

индуктирането на токове в елементите на ФВС. 

Спусъците от мълниезащитната инсталация следва да 

бъдат с подходящо сечение и отдалечени от кабелите за 

ФВС. Групиращите кутии за стрингове да са 

разположени максимално близо до точката на преход от 

открито пространство (над покрив) към подпокривното 

пространство или помещението за разполагане на 

инвертор. 

 

 
 

Фиг.3. Защита на ФВС от атмосферни 

пренапрежения (препоръчително изпълнение) 

 

На фиг. 1 е представена опростена схема на малка 

ФВС. При инсталирана мощност до 30kWp 

инсталацията има ограничен брой стрингове, групирани 

обикновено на едно ниво в кутия или присъединени 

към стрингови инвертори. При по-големи мощности 

(фиг. 2) има 2 междинни нива на групиране или 

групиране в специални шкафове. 

 

 
Фиг.4. Защита на ФВС от атмосферни пренапрежения 

(компромисно / рисково изпълнение) 

 

Друга основна необходимост от защита на 

елементите на ФВС са земните съединения (з.с.) и 

късите съединения (к.с.), които могат да възникнат в 

DC и AC частта. Частта обхващаща панелите (DC) 

обикновено е изолирана спрямо земя. За защита се 

използват системи за контрол на изолацията, които 

може да бъдат вградени в инверторна, или да бъдат в 

отлени модули. При изборът на инвертор / модул за 

защита следва да бъде проверено дали има „мъртва 

зона“, при възникване на повреда в която, системата 

може да не разпознае повреда в изолацията. Втора 

точка на повреда на изолацията ще доведе о късо 

съединение. 

Типично токът на к.с. (ISC) на фотоволтаичните 

панели не надхвърля с 10% нормалния работен ток. 

Това води до някои особености, свързани с 

проектирането и експлоатацията на системите за 

защита на ФвЕЦ и тяхното управление. Токът може да 

не нанесе повреди, но при възникване на искра може да 

създаде условия за запалване. 

По отношение на токовете на к.с., които могат да 

възникнат във връзката към мрежа 0.4kV – те следва да 

бъдат изчислени на база на параметрите на 

трансформатора 0.4kV/20(10)kV и кабелните линии. 

 

Опасност от пожар 

Причини: Попадение на мълнии върху 

фотоволтаичните инсталации, съседни съоръжения – 

антени, вентилационни системи, комуникационни 

модули и др. При покривни конструкции, има опасност 

от натрупване на листа, които да представляват лесно 

запалима маса. Има опасност от запалване на елементи 

от ФВС, елементи от покривната конструкция и др. 
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На фиг. 4 е представена примерната конструкция на 

кутия за групиране на стрингове с монтирана защита от 

пренапрежения. За малки инсталации контролът на тока 

следва да се извършва от контролера към инвертора. 

Защитата от свръхток на стринговете е изпълнена със 

стопяеми предпазители, защитата на събирателни шини 

(+) и (-) и изхода – с автоматичен прекъсвач, или с 

прекъсвач за обезопасяване на изходния кабел. В 

представения тип кутия (Фиг. 4) за групиране защитата 

от повишени напрежения на събирателни шини (+) и (-) 

е разположена в средата. Изводът за заземяване на този 

блок трябва да бъде с подходящо сечение и да е с 

минимална дължина в кутията, за да се избегнат 

индуцирани пренапрежения в други елементи, 

максимално отдалечен от изводите (+) и (-) на кутията. 

За добро решение се счита представеното на фиг. 3. 

 

 
Фиг.5. Попадение върху антена, разположена в 

непосредствена близост до ФВС 

 

 
Фиг.6. Поражения от дъга и „шрапнелен“ ефект на ФВ 

панели от попадение върху антена, разположена в 

непосредствена близост до ФВС 

 

Неправилно разполагане на ФВС, отсъствие на 

адекватна мълниезащита и отсъствие на защита от 

внасяне на потенциали в сгради може да доведе до 

тежки повреди – фиг.5, 6. Като перспектива за 

правилно развитие на приложение на технологията за 

изграждане на „разпределена“ генерация от малки по 

мощност ФВС (до 5 и до 30kWp) следва да се върви 

към създаване на лицензи за извършване на тази 

дейност, обвързани условия за гаранция и застраховане 

на обектите. В противен случай инвестиционните 

намерения може да бъдат компрометирани по 

субективни причини. 

Особен случай представляват ФВС разположени на 

голяма надморска височина. Следва да се вземат 

предвид всички параметри на оборудването и 

надморската височина, за която е проектирани. По 

отношение на мълниезащитата трябва да бъдат взети 

специфични мерки за мрежова защита от попадения 

както от височина, така и от стримери „без дистанция“. 

Конвенционални „прътови“ мълниеприемници са 

напълно непригодни за хижи, метеорологични станции, 

високопланински спортни бази и др. Разполагане на 

ФВС върху типично покривите обшити с метални 

следва внимателно да бъде оценено за целесъобразност. 

По-удачно е разполагане на панелите на терен, 

носещите конструкции следва да бъдат с достатъчна 

височина за да се избегне затрупване от снежна маса. 

Инверторите може да се разположат в защитени навеси 

под панелите и да се трасира кабел за променливо 

напрежение към сградата с защита от повишени 

напрежения в точката на преход в нея. Всички 

контролни / сигнални кабели също следва да бъдат 

екранирани и със защита от повишени напрежения в 

точката на преход в сградата. 

2.2. Общ преглед на структурата на ФВС и 

съпътстващи, но не второстепенни като 

значение елементи 

Типичната структура на ФвЕЦ е следната: 

- Определен брой отделни ФВ клетки са 

комбинирани в един панел; 

- Определен брой последователно свързани ФВ 

панели образуват стринг; 

- Определен брой паралелно свързани стрингове 

образуват масив; 

- Стринговете от един масив се свързват към 

стрингов / централен инвертор; 

- Допълнителни контролери и елементи за 

автоматизация + контролер за зареждане на батерия, 

ако е предвидена такава; 

- Допълнителни сензори; 

- Комуникационни модул(и) /ако са предадени/; 

- Мълниезащитна инсталация на ФВС; 

- Елементи за защита на постояннотоковата (DC) 

част, елементи за защита на променливотоковата (AC) 

част от електрическата инсталация. 

 

III. ЗАЩИТА НА ФВС 

 

Приложение на системите за защита по зони от 

ФВС: 

- Ниво зона ФВ модули – защити на стринговете, 

кабелните връзки за постоянно напрежение (DC), 

контрол на изолацията на DC системата; 

- Инвертор(и) (защити на електронните 

преобразуватели и блокове); 
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- Повишаващи трансформатори (ако има такива за 

изходно променливо напрежение на инвертора); 

- Системи за защита свързани с отделяне от ЕЕС, 

към която е присъединена ФвЕЦ, при необходимост от 

разпознаване на режим на „остров“. 

 

III. ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

1. Системите за защита на ФВС са относително 

малка част в общия инвестиционния обем, но като роля 

с много важно значение за цялостното функциониране 

на съответния обект. От съществено значение при 

обекти изградени на база на оборудване от различни 

производители е да се провери пълното съответствие на 

съвместимостта на устройствата и системите, за да 

може устройствата за защита селективно, сигурно и с 

голямо бързодействие да подават съответните сигнали 

за изключване при възникване на смущения и повреди. 

 

2. Поради спецификата на ФВС и по-конкретно 

особеностите на инверторните системи е целесъобразно 

да бъде изградена единна комуникационна система (от 

типа на локална микро SCADA с дистанционен достъп) 

обхващаща всички елементи на инсталацията. Една 

такава система в комбинация с договаряне на 

съответните услуги от фирмата доставчик на 

оборудване и/или фирмата извършваща монтаж и 

обслужване може да спомогне за оптимална 

експлоатация на ФВС.  

 

3. Опитът в България показва, че някои инвеститори 

направили „икономии“ по отношение на качеството на 

оборудването имат проблеми с управлението и 

проследимостта на производството на електрическа 

енергия, както и повишена интензивност на откази в 

системата. 
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Захранване на осветителната уредба на тунел Витиня от 

фотоволтаични системи от двете страни на тунела 

Ангел Пачаманов1, Стоян Желев2, Димитър Павлов3, Дилян Иванов4  

1,3,4Sofia Technical University, 8 Kl.Ohridski Blvd., EF-12325, Bulgaria  
2Jelev Commerce EOOD (Ltd.), 12 Skobelev Str., 6100 Kazanlak, Bulgaria 

 
В доклада е направено проучване на възможностите част от адаптационното и дежурното осветление на тунелните 

тръби да се захрани от фотоволтаични системи (ФВС), неизискващи разрешителен режим (30 kWp). В пространствата 

между двете платна ФВС ще се изпълнят с нормални фотоволтаични панели, а в зоната на адаптация на двата входа – с 

панели с потъмнена повърхост с цел намаляване на адаптационната яркост, съответно разходът на енергия за 

адаптационно осветление. 

Powering the Vittinja tunnel lighting systems from photovoltaic systems on both sides of the tunnel. Angel Pachamanov, Stoyan 

Zhelev, Dimitar Pavlov, Dilyan Ivanov. The report explores the possibility that part of the adaptation and interior lighting of the 

tunnel tubes should be fed by the photovoltaic systems without requiring authorization mode (30 kWp). In the spaces between the 

two lines PVSs will be filled with normal photovoltaic panels, and in the area of adaptation of the two entrances - with panels with 

darkened surface in order to reduce the adaptation luminance, respectively the energy consumption for adaptation lighting. 

 

Keywords – tunnel lighting photovoltaic systems, photovoltaic systems without requiring 

 

 
I. ВЪВЕДЕНИЕ 

Идеята за изграждане на фотоволтаични системи 

(ФВС) за захранване на тунелно осветление не е нова. 

Дневното тунелно осветление е благоприятен 

консуматор, тъй като има съгласувано производство с 

потребление на електрическа енергия – когато е много 

слънчево ФВС произвежда при максимална 

ефективност, а дневното адаптационно осветление 

работи на висока степен; когато е мрачно 

консумираната енергия от осветлението намалява и 

ФВС успява да го захрани без проблеми.  

Електрическата енергия, произвеждана от 

фотоволтаични централи става все по-евтина, а в 

средносрочен план себестойността й ще спадне под 

тази на въглищните централи. През 2016 г. в Чили и 

Саудитска Арабия соларните централи достигнаха цена 

за 1 kWh под 4 цента. За осемте години след 2009 г. 

цената на 1 kWh електроенергия, произведена от 

слънчеви панели е паднала със 62%. Очаква се, до 2025 

г. тя да спадне под цената на  досегашния лидер по най-

евтина енергия – въглищата.  

За съжаление в България нещата не се случват 

толкова бързо. В таблица 1 е дадено как са се 

променили цените на компонентите за ФВС за 

последните 3 години, а на фиг.1 – в света. 

Таблица 1. Показатели на ФВС за 2014 и 2017 г. в България 

Показател Мярка 2014 2017 Разпреде- 

Гаранция модули години 25 25 ление в % 

Ср. цена ФВС EUR/W 0.90 0.71 100/100 

PV-модул EUR/W 0.62 0.45 68 / 64 

Инвертори EUR/W 0.14 0.13 16 / 18 

Конструкция EUR/W 0.14 0.13 16 / 18 

 

 
Фиг.1. Цена на отделните компоненти на ФВЦ 
 

Независимо от това, тенденциите са ясни и сега е 

благоприятно да се направи пилотна ФВС на пътен 

тунел в България. Удобството е в това, че цялата 

консумация на електроенергия от ФВС ще бъде за 

тунелното осветление, без да се налага продаване на 

енергия на електроразпределителното предприятие 

(ЕРП), съответно разрешителен режим за строеж. 

Поради ниският трафик в момента дневното осветление 

работи на една трета от инсталираната мощност, т.е. 

общо за дневното и дежурното осветление на една 

тунелна тръба ще бъде достатъчна 30-40 kWp ФВС.  

 

   
 

Фиг.2. Южна страна на тунел Витиня 
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Фиг.3. Северна страна на тунел Витиня 

 

II. СЪЩИНСКА ЧАСТ  

За монтаж на тунелните ФВС могат да се използват 

пространствата между двете платна, както и в 

околността на самите портали – първият случай е за 

северния вход, а вторият е приложим на южната страна 

на тунела. На фиг.4 е показана възможността за 

монтиране на тъмни PV-панели около южните портали 

на тунел „Витиня“, а на фиг.5  - вляво от северните 

портали на тунела или между двете платна, 

непосредствено между порталите. 

 

 
 

Фиг.4. Възможности за разполагане на тъмни PV-панели на 

южна страна (450 м2) 

 

       

Фиг.5. Възможности за разполагане на нормални PV-панели 

на северна страна (320 м2) 

 

Има известни затруднения от монтажен аспект и 

цената на този тип ФВС няма да бъде под €1,30/Wp, 

дори на места ще мине и €1,50/Wp, което е границата 

на пригодност на мрежови ФВС в България. 

В таблица 1 са показани пресмятания за цена на 30 

kWp ФВС при €1,30/Wp. В таблица 2 – за 30 kWp ФВС 

при €1,70/Wp,  а в таблица 4 – граничната цена за 30 

kWp ФВС при €1,88/Wp, за която ФВС все още се 

възстановява за срока на експлоатация. 

 
 

 

 

 

 

 

Таблица 1. ФВС 30 kWp при цена €1,30/Wp  

 

 
 

 

Таблица 2. ФВС 30 kWp при цена €1,7/Wp 

 
 

Inputs 11.10.2017
MaxPowerInstall 30000 W Инстал. мощност на минимум 210 m2
Cost1WpPVС 2.60 BGN / Wp Цена на 1Wp ФвЕЦ Трайност 25 years
SoldEnPWpPY 1342 kWh / kWp Изкупувана енергия за година за 1kWp
ProdusedEnPWpPY 1250 kWh / kWp Произведена енергия за година за 1kWp
SoldEnPricePMWh 213.92 BGN / MWh Преф.цена за изкупуване на енергията 
SaveEnPricePMWh 198.32 BGN / MWh Цена на спестената енергия от ЕРП
SoldEnergy 37.500 MWh / year =IF((B6-B7)>0,B4*B7/1000000,B4*B6/1000000)
SaveEnergy 0.000 MWh / year =IF((B7-B6)>0,B4*(B7-B6)/1000000,0)
TotalEnergy 37.500 MWh / year total energy per year=B11+B10
При купуване от ЕРП 7437.00 BGN / year за същото количество енергия
IncomeSoldEn 8022.00 BGN / year приход от продадена енергия
IncomeSaveEn 0.00 BGN / year приход от некупена от ЕРП енергия
IncomeTotal 8022.00 BGN / year приход общо от енергия
Такса присъед.ЕРП 312.00 BGN / year 130 BGN / kWp 30 3900 BGN
Цена за достъп нб.п. 191.08 BGN 17.45 BGN / MWh / day
Такса зад.към общ. 401.10 BGN 5% =D19*B14
Цена небаланс 750.00 BGN 20 BGN / MWh=D20*B10
Год.счетов.обсл. 150 BGN / year 1804.18 BGN / year общо такси и разходи
Приход след такси 6217.82 BGN / year =B16-D21
Облагане с данък 621.78 BGN / year 10%
Постъпления 5596.04 BGN / year  от наличието на ФвЕЦ 
Печалба -1840.96 BGN / year =B24-B13
Variables
RecoveryTime 13.94 Years получава се от решението на задачата
IncomeRecTime 78000.00 BGN Приход за получения T_rec =B24*F32
Заложени диапазони за промяна дела на всеки участник в реализирането на ФвЕЦ

10% - 4% 30% - 60% 20% - 10% 40% - 26%
Variables p1 p2 p3 p4 RecTime
получени от реш. 6.00 50.00 13.33 30.67 13.94
Objective Min RecoveryTime= 13.94

ИЗХОДНИ ДАННИ BGN 78,000
Цена придобиване на 1Wp ФвЕЦ 2.60 BGN / Wp
Инстал. мощност на минимум 30.00 kW
Изкупувана енергия за година за 1kWp 1250 kWh/kWp
Произведена енергия за година за 1kWp 1250 kWh/kWp
Преф.цена за изкупуване на енергията 213.92 BGN / MWh
Цена на спестената енергия от ЕРП 198.32 BGN / MWh
РЕЗУЛТАТИ ОТ РАБОТАТА НА ФвЕЦ
Общо произведена енергия за година 37.50 MWh / year
Продадена енергия на ЕРП за година 37.50 MWh / year
Спестена енергия от закупуване от ЕРП 0.00 MWh / year
Общи приходи от произведена енергия 8022.00 BGN / year
Годишен приход от продадена енергия 8022.00 BGN / year
Годишен приход от некупена енергия 0.00 BGN / year
Такси и разходи 1804.18 BGN / year
Годишен приход след платени такси 6217.82 BGN / year
Нетен приход след облагане с 10% 5596.04 BGN / year
При купуване от ЕРП 7437.00 BGN / year
Печалба -1840.96 BGN / year
Приход за получения T_rec 78000.00 BGN

% от К Минимално време Т_rec за връщане на K 13.94 Years BGN/Wp
6.00% - при цена за проучване и проект 4680 BGN 0.16
50.00% - при цена за доставка съоръжения 39000 BGN 1.30
13.33% - при цена за монтаж съоръжения 10400 BGN 0.35
30.67% - при цена поддържане за времето Т_rec 23920 BGN 0.80

100.00% Цена на придобиване на ФвЕЦ,  K= 78000 BGN 2.60
2.20% Годишна сума за поддържане до Т_rec 1716 BGN

Дневно за поддържане, BGN 6.65 BGN

Inputs 11.10.2017
MaxPowerInstall 30000 W Инстал. мощност на минимум 210 m2
Cost1WpPVС 3.40 BGN / Wp Цена на 1Wp ФвЕЦ Трайност 25 years
SoldEnPWpPY 1342 kWh / kWp Изкупувана енергия за година за 1kWp
ProdusedEnPWpPY 1250 kWh / kWp Произведена енергия за година за 1kWp
SoldEnPricePMWh 213.92 BGN / MWh Преф.цена за изкупуване на енергията 
SaveEnPricePMWh 198.32 BGN / MWh Цена на спестената енергия от ЕРП
SoldEnergy 37.500 MWh / year =IF((B6-B7)>0,B4*B7/1000000,B4*B6/1000000)
SaveEnergy 0.000 MWh / year =IF((B7-B6)>0,B4*(B7-B6)/1000000,0)
TotalEnergy 37.500 MWh / year total energy per year=B11+B10
При купуване от ЕРП 7437.00 BGN / year за същото количество енергия
IncomeSoldEn 8022.00 BGN / year приход от продадена енергия
IncomeSaveEn 0.00 BGN / year приход от некупена от ЕРП енергия
IncomeTotal 8022.00 BGN / year приход общо от енергия
Такса присъед.ЕРП 312.00 BGN / year 130 BGN / kWp 30 3900 BGN
Цена за достъп нб.п. 191.08 BGN 17.45 BGN / MWh / day
Такса зад.към общ. 401.10 BGN 5% =D19*B14
Цена небаланс 750.00 BGN 20 BGN / MWh=D20*B10
Год.счетов.обсл. 150 BGN / year 1804.18 BGN / year общо такси и разходи
Приход след такси 6217.82 BGN / year =B16-D21
Облагане с данък 621.78 BGN / year 10%
Постъпления 5596.04 BGN / year  от наличието на ФвЕЦ 
Печалба -1840.96 BGN / year =B24-B13
Variables
RecoveryTime 18.23 Years получава се от решението на задачата
IncomeRecTime 102000.00 BGN Приход за получения T_rec =B24*F32
Заложени диапазони за промяна дела на всеки участник в реализирането на ФвЕЦ

10% - 4% 30% - 60% 20% - 10% 40% - 26%
Variables p1 p2 p3 p4 RecTime
получени от реш. 6.00 50.00 13.33 30.67 18.23
Objective Min RecoveryTime= 18.23
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Таблица 3. ФВС 30 kWp при цена €1,88/Wp  

 

 
 

 

 

 

 

III. ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Използването на свободните площи около входовете 

на пътните тунели за строеж на ФВС е съществен 

резерв за подобряване на ефективността при 

производство на енергия от най-чистия и незамърсяващ 

обкръжаващата среда енергиен източник - слънцето. 

Чрез ФВС се намаляват разходите за пренос и 

трансформация на електроенергия, а при някои тунели 

може да се гарантира и автономност на захранването  - 

с използване на т.н. хибридни системи - по-скъпи от 

мрежовите, но с принос за подобряване на сигурността 

на електрозахранването чрез малка акумулаторна 

батерия и самостартираща се мотор-генераторна група 

при отпадане на външната електрическа мрежа. 

Предлаганите решения позволяват да се избере 

конкретен вариант на ФВС, съответстващ на нуждите 

на тунела и разполагаемата площ около входовете. 

Срокът на възстановяване на инвестицията зависи 

основно от цената на 1Wp инсталирана мощност, тъй 

като цената на спестената електроенергия е фиксирана. 

Предимство на получените решения е, че в цената 

на придобиване е включена и цената на сервиза до 

времето на възстановяване на вложените средства за 

ФВС. 
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ИЗХОДНИ ДАННИ BGN 102,000
Цена придобиване на 1Wp ФвЕЦ 3.40 BGN / Wp
Инстал. мощност на минимум 30.00 kW
Изкупувана енергия за година за 1kWp 1250 kWh/kWp
Произведена енергия за година за 1kWp 1250 kWh/kWp
Преф.цена за изкупуване на енергията 213.92 BGN / MWh
Цена на спестената енергия от ЕРП 198.32 BGN / MWh
РЕЗУЛТАТИ ОТ РАБОТАТА НА ФвЕЦ
Общо произведена енергия за година 37.50 MWh / year
Продадена енергия на ЕРП за година 37.50 MWh / year
Спестена енергия от закупуване от ЕРП 0.00 MWh / year
Общи приходи от произведена енергия 8022.00 BGN / year
Годишен приход от продадена енергия 8022.00 BGN / year
Годишен приход от некупена енергия 0.00 BGN / year
Такси и разходи 1804.18 BGN / year
Годишен приход след платени такси 6217.82 BGN / year
Нетен приход след облагане с 10% 5596.04 BGN / year
При купуване от ЕРП 7437.00 BGN / year
Печалба -1840.96 BGN / year
Приход за получения T_rec 102000.00 BGN

% от К Минимално време Т_rec за връщане на K 18.23 Years BGN/Wp
6.00% - при цена за проучване и проект 6120 BGN 0.20
50.00% - при цена за доставка съоръжения 51000 BGN 1.70
13.33% - при цена за монтаж съоръжения 13600 BGN 0.45
30.67% - при цена поддържане за времето Т_rec 31280 BGN 1.04

100.00% Цена на придобиване на ФвЕЦ,  K= 102000 BGN 3.40
1.68% Годишна сума за поддържане до Т_rec 1716 BGN

Дневно за поддържане, BGN 6.65 BGN

Inputs 11.10.2017
MaxPowerInstall 30000 W Инстал. мощност на минимум 210 m2
Cost1WpPVС 3.75 BGN / Wp Цена на 1Wp ФвЕЦ Трайност 25 years
SoldEnPWpPY 1342 kWh / kWp Изкупувана енергия за година за 1kWp
ProdusedEnPWpPY 1250 kWh / kWp Произведена енергия за година за 1kWp
SoldEnPricePMWh 213.92 BGN / MWh Преф.цена за изкупуване на енергията 
SaveEnPricePMWh 198.32 BGN / MWh Цена на спестената енергия от ЕРП
SoldEnergy 37.500 MWh / year =IF((B6-B7)>0,B4*B7/1000000,B4*B6/1000000)
SaveEnergy 0.000 MWh / year =IF((B7-B6)>0,B4*(B7-B6)/1000000,0)
TotalEnergy 37.500 MWh / year total energy per year=B11+B10
При купуване от ЕРП 7437.00 BGN / year за същото количество енергия
IncomeSoldEn 8022.00 BGN / year приход от продадена енергия
IncomeSaveEn 0.00 BGN / year приход от некупена от ЕРП енергия
IncomeTotal 8022.00 BGN / year приход общо от енергия
Такса присъед.ЕРП 312.00 BGN / year 130 BGN / kWp 30 3900 BGN
Цена за достъп нб.п. 191.08 BGN 17.45 BGN / MWh / day
Такса зад.към общ. 401.10 BGN 5% =D19*B14
Цена небаланс 750.00 BGN 20 BGN / MWh=D20*B10
Год.счетов.обсл. 150 BGN / year 1804.18 BGN / year общо такси и разходи
Приход след такси 6217.82 BGN / year =B16-D21
Облагане с данък 621.78 BGN / year 10%
Постъпления 5596.04 BGN / year  от наличието на ФвЕЦ 
Печалба -1840.96 BGN / year =B24-B13
Variables
RecoveryTime 20.10 Years получава се от решението на задачата
IncomeRecTime 112500.00 BGN Приход за получения T_rec =B24*F32
Заложени диапазони за промяна дела на всеки участник в реализирането на ФвЕЦ

10% - 4% 30% - 60% 20% - 10% 40% - 26%
Variables p1 p2 p3 p4 RecTime
получени от реш. 6.00 50.00 13.33 30.67 20.10
Objective Min RecoveryTime= 20.10

ИЗХОДНИ ДАННИ BGN 112,500
Цена придобиване на 1Wp ФвЕЦ 3.75 BGN / Wp
Инстал. мощност на минимум 30.00 kW
Изкупувана енергия за година за 1kWp 1250 kWh/kWp
Произведена енергия за година за 1kWp 1250 kWh/kWp
Преф.цена за изкупуване на енергията 213.92 BGN / MWh
Цена на спестената енергия от ЕРП 198.32 BGN / MWh
РЕЗУЛТАТИ ОТ РАБОТАТА НА ФвЕЦ
Общо произведена енергия за година 37.50 MWh / year
Продадена енергия на ЕРП за година 37.50 MWh / year
Спестена енергия от закупуване от ЕРП 0.00 MWh / year
Общи приходи от произведена енергия 8022.00 BGN / year
Годишен приход от продадена енергия 8022.00 BGN / year
Годишен приход от некупена енергия 0.00 BGN / year
Такси и разходи 1804.18 BGN / year
Годишен приход след платени такси 6217.82 BGN / year
Нетен приход след облагане с 10% 5596.04 BGN / year
При купуване от ЕРП 7437.00 BGN / year
Печалба -1840.96 BGN / year
Приход за получения T_rec 112500.00 BGN

% от К Минимално време Т_rec за връщане на K 20.10 Years BGN/Wp
6.00% - при цена за проучване и проект 6750 BGN 0.23
50.00% - при цена за доставка съоръжения 56250 BGN 1.88
13.33% - при цена за монтаж съоръжения 15000 BGN 0.50
30.67% - при цена поддържане за времето Т_rec 34500 BGN 1.15

100.00% Цена на придобиване на ФвЕЦ,  K= 112500 BGN 3.75
1.53% Годишна сума за поддържане до Т_rec 1716 BGN

Дневно за поддържане, BGN 6.65 BGN

Ангел Пачаманов, Стоян Желев, Димитър Павлов, Дилян Иванов. Захранване на осветителната 

уредба на тунел Витиня от фотоволтаични системи от двете страни на тунела 
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Формулирана и решена е оптимизационна задача за разпределение на средствата при изграждане и експлоатация на 

покривни PV-системи 5-30 kWp. През деня се продава енергия на енергийната система, а през нощта се купува енергия за 

нуждите на уличното осветление. Така отпада необходимостта от акумулиране на енергия в скъпи съоръжения. 

Optimization of the activities in the construction and operation of small roof photovoltaic power plants in the municipalities, 

Angel Pachamanov, Dessislava Pachamanova. Abstract: The problem of optimal allocation of resources in the construction and 

operation of roof photovoltaic power plants of 5-30 kWp is formulated and solved. Energy is sold throughout the day, and energy is 

purchased at night for street lighting. This eliminates the need to accumulate energy in expensive facilities. 

 

Keywords – optimization models for activity management, small roof photovoltaic power plants 

 

 
I. ВЪВЕДЕНИЕ 

При изграждане на фотоволтаични системи (ФВС) в 

момента масово се използват поликристални слънчеви 

панели с максимален коефициент на полезно действие 

21,9%. На базата на технология Фраунхофер* и 

програма “Top Runner’2017” Китай започва масово 

производство на монокристални панели, които сега се 

използват предимно в космическата индустрия. 

Достигнатият максимален коефициент на полезно 

действие 26,7%, е 1,22 пъти по-голям от този на 

поликристалните, а с тази програма ще се намалят 

цените на този тип панели, което ще доведе до все по-

масовото им използване. Това означава повече 

произведена електроенергия от единица площ, 

съответно по-бързо възстановяване на вложените 

средства - основна инвестиция за ФВС е за панели, като 

разпределението приблизително е 60% модули, 20% за 

инвертори, 20% за конструкция. Новите монокристални 

слънчеви модули почти ще се изравняват по цена с 

поликристалните - $0,319/Wp срещу $0,225/Wp. Така 

Китай ще увеличи още повече пазарния си дял в 

слънчевите панели – сега делът му е 80% [1].  

При сегашните пазарни цени на съоръженията 

(модули, инвертори, конструкция и др.) разчетите за 

възстановяване на инвестициите за покривни ФВС на 

битови/обществени сгради (5/30 kWp) у нас показват, 

че без да се отчита цената на предварителните 

проучвания, проектирането и монтажните работи, 

преференциалната цена на изкупуване на енергия от 

покривни ФВС [3] позволява възстановяване на 

инвестициите за около половината ресурс на модулите 

(25/2=12,5 години). 

------- 
Дружество "Фраунхофер" е организация, обединяваща 60 

научноизследователски института на територията на Германия и в 

чужбина - 7 в САЩ, 3 в Азия и 1 в Южна Америка. Търсенето на 
непосредствена приложимост на резултатите от изследванията 

отличава това дружество от Дружеството „Макс Планк”, което от 

своя страна обединява институтите, посветени на фундаменталната 
наука. Общо около 18000 сътрудници са ангажирани в дейността на 

институтите Фраунхофер. Седалището на организацията е в Мюнхен. 

 

На фиг.1 е показана карта на слънчевата радиация в 

България - средногодишното количество на слънчево 

греене е около 2150 часа, а средногодишния ресурс 

слънчева радиация - 1517 kWh/m
2
 [2]. 

 

 
 

Фиг.1. Карта на слънчевата радиация в България [2] 

 

Осреднено за България нетните пълни ефективни 

часове за 2015 г. са 1342 часа, което се равнява на 1342 

kWh/kWp нетно специфично производство [3]. 

Съответните стойности за страната са: Югоизточен 

район – 1316 часа; Югозападен район – 1369 часа; 

Южен централен район – 1396 часа; Североизточен 

район – 1252 часа; Северозападен район – 1325 часа; 

Северен централен район – 1374 часа.  

С решение № Ц-17 от 30.06.2016 г. на КЕВР е 

определена цена на годишно изкупуване до 1342 

kWh/kWp на стойност 255,39 лв/MWh за ФВС до 5 kWp 

и 213,92 лв/MWh за ФВС до 30 kWp. Техническите и 

икономическите параметри, по които са определени 

тези цени са следните [3]: 

1. Инвестиционни разходи на kWp в размер на:  

- 2836 лв/kWp за ФВС с обща инсталирана 

мощност до 5 kWр включително, които се 

изграждат върху покривни и фасадни 
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конструкции (ПФК) на присъединени към 

електроразпределителната мрежа (ЕРМ) сгради и 

върху недвижими имоти (НИ) към тях в 

урбанизирани територии (УТ); 

- 2445 лв/kWp за ФВС с обща инсталирана 

мощност от 5 kWр до 30 kWp включително, 

които се изграждат върху ПФК на присъединени 

към ЕРМ сгради и върху НИ към тях в УТ; 

2. Експлоатационни разходи (в т. ч разходи за 

опазване на околна среда, за работни заплати, 

материали и др. експлоатационни разходи 

свързани с производствения процес) в размер на: 

- 71,12 лв/MWh за ФВС с обща инсталирана 

мощност до 5 kWр включително, които се 

изграждат върху ПФК на присъединени към 

ЕРМ сгради и върху НИ към тях в УТ;  

- 55,12 лв/MWh с обща инсталирана мощност от 5 

kWр до 30 kWp включително, които се изграждат 

върху ПФК на присъединени към ЕРМ сгради и 

върху НИ към тях в урбанизирани територии; 

3. Полезен живот на активите: 20 години; 

4. Инфлация на експлоатационните разходи: 2%; 

5. Нетно специфично производство: 1342 kWh/kWp; 

6. Норма на възвръщаемост 7%, включително при 

30% собствен и 70% привлечен капитал. 
 

Разходите за поддръжка в действащите цени на 

електрическата енергия от фотоволтаични ЕЦ (разходи 

за ремонти, материали, разходи за опазване на околната 

среда и др.), представляват в годишен план 3 % от 

инвестиционните разходи до 5-та година от 

експлоатацията включително. От 5-та до 20-та година 

експлоатационните разходи за поддръжка нарастват на 

3,5%. Експлоатационните разходи за инсталирани 

мощности от 5 kWp до 30 kWp представляват 3% от 

инвестиционните разходи за целия двадесет годишен 

период на преференциални цени [3]. 

Разчетите в настоящия доклад са направени по цени 

на придобиване на съоръженията от неголеми 

инженерингови фирми - те закупуват съоръженията от 

големи доставчици, монтират ги и ги поддържат в 

рамките на гаранционния сервиз (1-2 години). Практика 

е в цената на придобиване, плащана от собственика, да 

не се включва следгаранционният сервиз, който е 

нормално да продължи поне до срока на изплащане на 

ФВС. В противен случай извънплановите престои на 

съоръженията, заради непрофесионална експлоатация 

ще доведат до увеличен срок за възстановяване на 

вложените в строежа средства. 

Как да се съчетаят предимствата на големите 

търговски фирми за доставка на съоръжения на ниски 

цени и на инженеринговите фирми за проектиране, 

монтаж и експлоатация с гарантиран сервиз, така че 

при наличната нормативна база за изкупуване на 

енергия от малки покривни и фасадни ФВС, 

оползотворяването на налични площи на битови и 

общински сгради да стане ефективно? Очевидно има 

причини това да не се случва в България, при 

положение, че в страни като Англия, Германия и 

Италия подобни програми на правителствата успешно 

се изпълняват.  

В САЩ построяването на малки ФВС се счита за 

инвестиция и собствениците на покривни и фасадни 

ФВС не плащат данъци за вложените средства, до 

определен срок. Неполучените данъци се събират чрез 

облагане на приходите от продадената електроенергия 

и електроразпределителното предприятие (ЕРП) не 

може да откаже свързване на ФВС към мрежата си. За 

неполучените средства от ФВС, при платени данъци 

към държавата, собственикът може да осъди ЕРП – 

негово задължение е да произвежда, а изкупуването на 

излишната електроенергия е грижа на ЕРП.  

Възможни ли са взаимно-приемливи условия на 

договаряне за страните в инвестиционния процес, така 

че и в България да се създадат предпоставки за масово 

използване на покривни ФВС?  

Първи стъпки са създаване на интерес на ЕРД от 

изкупуване на енергия, ниски разрешителни такси за 

присъединяване към мрежата, бързо и качествено 

строителство на база добра окомплектовка, намаляване 

на цените на база обем продажби, компетентност на 

екипите за монтаж на съоръженията и следгаранционен 

сервиз, включен в цената на придобиване на ФВС. 

 
II. СЪЩИНСКА ЧАСТ  

 

2.1. Формулиране на проблема  

Като резултат от формулиране и решаване на 

оптимизационна задача се очаква да се намерят 

оптималните съотношения между цена на съоръжения 

и цена на вложен труд, при които срокът на 

възстановяване на цената за придобиване на ФВС и 

минимален, т.е. целева функция е времето за 

възстановяване Trec на инвестицията K да бъде 

минимално. Инвестицията К (цена на придобиване на 

ФВС) включва проектантски хонорар за проучване и 

проектиране, доставна цена на съоръженията (слънчеви 

панели, управляваща и преобразувателна техника, 

кабели, табла и монтажни компоненти), разходи за 

монтаж на съоръженията и разходи за сервиз на ФВС за 

периода на възстановяване на инвестицията К.  

 
Таблица 1. Изчисляване параметрите на ФВС 30 kWp 

 
 

Изходните параметри за задачата са описани в 

табл.1 (в червено). За зададената мощност на ФВЦ като 

параметър се избира цената на 1Wp инсталирана 

мощност и трайността на PV-панелите. На тяхна база се 

Inputs 27.09.2017
MaxPowerInstall 30000 W Инстал. мощност на минимум 210 m2
Cost1WpPVС 1.50 BGN / Wp Цена на 1Wp ФвЕЦ Трайност 25 years
SoldEnPWpPY 1342 kWh / kWp Изкупувана енергия за година за 1kWp
ProdusedEnPWpPY 1350 kWh / kWp Произведена енергия за година за 1kWp
SoldEnPricePMWh 213.92 BGN / MWh Преф.цена за изкупуване на енергията 
SaveEnPricePMWh 198.32 BGN / MWh Цена на спестената енергия от ЕРП
SoldEnergy 40.260 MWh / year =IF((B6-B7)>0,B4*B7/1000000,B4*B6/1000000)
SaveEnergy 0.240 MWh / year =IF((B7-B6)>0,B4*(B7-B6)/1000000,0)
TotalEnergy 40.500 MWh / year total energy per year=B11+B10
При купуване от ЕРП 8031.96 BGN / year за същото количество енергия
IncomeSoldEn 8612.42 BGN / year приход от продадена енергия
IncomeSaveEn 47.60 BGN / year приход от некупена от ЕРП енергия
IncomeTotal 8660.02 BGN / year приход общо от енергия
Такса присъед.ЕРП 312.00 BGN / year 130 BGN / kWp 30 3900 BGN
Цена за достъп нб.п. 191.08 BGN 17.45 BGN / MWh / day
Такса зад.към общ. 430.62 BGN 5% =D19*B14
Цена небаланс 805.20 BGN 20 BGN / MWh=D20*B10
Год.счетов.обсл. 150 BGN / year 1888.90 BGN / year общо такси и разходи
Приход след такси 6771.12 BGN / year =B16-D21
Облагане с данък 677.11 BGN / year 10%
Постъпления 6094.01 BGN / year  от наличието на ФвЕЦ 
Печалба -1937.95 BGN / year =B24-B13
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изчисляват всички параметри на ФВЦ – произведена и 

изкупена енергия, приходи от продажба на енергия, 

облагане с данък печалба на приходите, такси и други 

разходи.  

 

2.2. Решаване на оптимизационната задача 

Променливи в задачата са коефициентите за дялово 

разпределение  p1, p2, p3, p4  на инвестицията К и времето 

за възстановяване Trec.  

Ограничителните условия за всеки участник са в 

широки граници (табл.2), съобразно прилаганата 

практика за разпределяне на предоставени средства К 

за етапите от инвестиционния процес (средства, които 

собственикът е готов да инвестира с цел печалба). 
 

Таблица 2. Диапазони на изменение на променливите 

10% - 4% 30% - 60% 20% - 10% 40% - 26% 0-25 

p1=? p2=? p3=? p4=? T_RecTime 

 

 
 

 
 

Фиг.2. Изменение на процентните дялове на проучването и 

проектирането p1, монтажни работи p3 и сервиза p4 като 

функция на процентния дял p2 на цената на фотоволтаичните 

панели спрямо общата цена на придобиване К на ФВС 

 
Таблица 3. Математическа формулировка на задачата 

Minimize       Trec 

Subject to      0 <= T_rec <=25 

                       p1 + 0.2*p2 = 16 

                       30 <= p2 <= 50 

                       0.467*p2 + p4 = 54 

              0.333*p2 + p3 = 30 

                       p1 + p2 + p3 + p4 =100 

 

Базисен е процентният дял на съоръженията:  

p2=30-60% от цената на придобиване K на ФВС.  

Останалите дейности са линейни функции на цената на 

придобиване, преизчислени чрез p2 (фиг.2):  

p1=f(p2) - процентен дял на проучването, 

проектирането и административното обслужване;  

p3=f(p2) - процентен дял на монтажните работи;  

p4=f(p2) - процентен дял на средствата, отделяни за 

сервиз за периода на възстановяване на инвестицията 

(от 4% до 2% от К за година - средствата за сервиз са 

функция на времето на възстановяване Trec).  

Задачата може да се реши с различни софтуерни 

продукти за оптимизация, включително и Excel Solver. 

Моделът е приложен при определяне условията за 

изграждане на покривни ФВС на общински сгради, 

решаващи проблемите на публичното осветление на 

общините - през деня ФВС продават енергия на 

енергийната система, а през нощта общината купува 

енергия от нея за нуждите на уличното осветление.  

Получените резултати за покривни за 5 и 30 kWp за 

две фиксирани цени на 1Wp съоръжения (слънчеви 

панели, инвертори, монтажна конструкция и др.), 1.5 

BGN/Wp (прогнозна цена) и 2.5 BGN/Wp (настояща 

цена) са дадени в табл.4 и 5, съответно табл.6 и 7. 

 
Таблица 4. Обобщени резултати за ФВС 5kWp за цена на 

придобиване 12500 BGN (2.5 BGN/Wp) 

 
 
Таблица 5. Обобщени резултати за ФВС 5kWp за цена на 

придобиване 7500 BGN (1.5 BGN/Wp) 

 
 

На фиг.3 и в табл.9 е дадено времето на 

възстановяване на инвестицията К за същите два класа 

ФВС при разширен обхват на цена единична мощност 

X = p2 p1 p2 p3 p4
16 - 0,2 * X = p1  30 10.00 30 20.01 39.99

X = p2  40 8.00 40 16.68 35.32
30 - 0,333 * X = p3  50 6.00 50 13.35 30.65

54 - 0,467 * X = p4  60 4.00 60 10.02 25.98

ИЗХОДНИ ДАННИ BGN 12,500
Цена придобиване на 1Wp ФвЕЦ 2.50 BGN / Wp
Инстал. мощност на минимум 5.00 kW
Изкупувана енергия за година за 1kWp 1342 kWh/kWp
Произведена енергия за година за 1kWp 1350 kWh/kWp
Преф.цена за изкупуване на енергията 255.39 BGN / MWh
Цена на спестената енергия от ЕРП 198.32 BGN / MWh
РЕЗУЛТАТИ ОТ РАБОТАТА НА ФвЕЦ
Общо произведена енергия за година 6.75 MWh / year
Продадена енергия на ЕРП за година 6.71 MWh / year
Спестена енергия от закупуване от ЕРП 0.04 MWh / year
Общи приходи от произведена енергия 1721.60 BGN / year
Годишен приход от продадена енергия 1713.67 BGN / year
Годишен приход от некупена енергия 7.93 BGN / year
Такси и разходи 455.77 BGN / year
Годишен приход след платени такси 1265.83 BGN / year
Нетен приход след облагане с 10% 1139.25 BGN / year
При купуване от ЕРП 1338.66 BGN / year
Печалба -199.41 BGN / year
Приход за получения T_rec 12500.00 BGN

% от К Минимално време Т_rec за връщане на K 10.97 Years BGN/Wp
6.00% - при цена за проучване и проект 750 BGN 0.15

50.00% - при цена за доставка съоръжения 6250 BGN 1.25
13.33% - при цена за монтаж съоръжения 1667 BGN 0.33
30.67% - при цена поддържане за времето Т_rec 3833 BGN 0.77
100.00% Цена на придобиване на ФвЕЦ,  K= 12500 BGN 2.50

2.79% Годишна сума за поддържане до Т_rec 349 BGN
Дневно за поддържане, BGN 1.35 BGN

ИЗХОДНИ ДАННИ BGN 7,500
Цена придобиване на 1Wp ФвЕЦ 1.50 BGN / Wp
Инстал. мощност на минимум 5.00 kW
Изкупувана енергия за година за 1kWp 1342 kWh/kWp
Произведена енергия за година за 1kWp 1350 kWh/kWp
Преф.цена за изкупуване на енергията 255.39 BGN / MWh
Цена на спестената енергия от ЕРП 198.32 BGN / MWh
РЕЗУЛТАТИ ОТ РАБОТАТА НА ФвЕЦ
Общо произведена енергия за година 6.75 MWh / year
Продадена енергия на ЕРП за година 6.71 MWh / year
Спестена енергия от закупуване от ЕРП 0.04 MWh / year
Общи приходи от произведена енергия 1721.60 BGN / year
Годишен приход от продадена енергия 1713.67 BGN / year
Годишен приход от некупена енергия 7.93 BGN / year
Такси и разходи 455.77 BGN / year
Годишен приход след платени такси 1265.83 BGN / year
Нетен приход след облагане с 10% 1139.25 BGN / year
При купуване от ЕРП 1338.66 BGN / year
Печалба -199.41 BGN / year
Приход за получения T_rec 7500.00 BGN

% от К Минимално време Т_rec за връщане на K 6.58 Years BGN/Wp
6.00% - при цена за проучване и проект 450 BGN 0.09

50.00% - при цена за доставка съоръжения 3750 BGN 0.75
13.33% - при цена за монтаж съоръжения 1000 BGN 0.20
30.67% - при цена поддържане за времето Т_rec 2300 BGN 0.46
100.00% Цена на придобиване на ФвЕЦ,  K= 7500 BGN 1.50

4.66% Годишна сума за поддържане до Т_rec 349 BGN
Дневно за поддържане, BGN 1.35 BGN
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на съоръженията - от 1.5 BGN/Wp  до 4 BGN/Wp. 

Различното време на възстановяване за двата вида ФВС 

се дължи на разликата в изкупната цена на енергията  - 

255.39 лв/MWh до 5 kWp и 213.92 лв/MWh за ФВС от 5 

до 30Wp инсталирани мощности. 
 

Таблица 6. Обобщени резултати за ФВС 30kWp за цена на 

придобиване 75000 BGN (2.5 BGN/Wp) 
 

 
 

Таблица 7. Обобщени резултати за ФВС 30 kWp за цена на 

придобиване 45000 BGN (1.5 BGN/Wp) 
 

 
 

 
 

Фиг. 3. Време на възстановяване на К на ФВС 

 

 

Таблица 9. Време на възстановяване на К на ФВС 

BGN/Wp 1,5 2,0 2,5 3,0 3,5 4,0 

Trec_5kWp 6,58 8,78 10,97 13,17 15,36 17,56 

Trec_30kWp 7,38 9,85 12,31 14,77 17,23 19,69 

 

 

III. ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

При инсталиране на ФВС с мощност 30 kWp и 

инвестиция K=75000 лв (2.5 лв/Wp), периодът на 

възстановяване на К е Trec=12,31 години, ако 

участниците в инвестиционния процес се споразумеят 

за следното разпределение на инвестицията K:  6% за 

проучване, проектиране и административни разходи; 

50% за доставката на съоръженията, 13,33% за 

инсталиране на ФВС; 30,67% за сервиз на ФВС за 

периода на възстановяване на инвестицията Trec. При 

ФВС с инсталирана мощност 5 kWp периодът на 

възстановяване Trec е по-малък заради по-високата 

преференциална изкупна цена на енергията. 

Единична цена 1.25 лв/Wp за доставка на 

съоръжения e постижима, тъй като за големи 

количества слънчевите панели са стигнали цена 

$0,32/Wp с тенденция цената да се намали до 

$0,225/Wp. За целта на големите търговски фирми 

трябва да се осигури обем на доставки, при което 

цената на предоставяне на съоръженията за 

инженеринговите фирми ще спадне по конкурентни 

съображения. Срещу това инженеринговите фирми ще 

осигуряват извънгаранционен сервиз на ФВС срещу 

30,67% от цената на придобиване К, т.е. за периода на 

възстановяване на инвестицията те ще получат 

допълнително 13800 лв от общите 75000 лв. С това се 

гарантират сигурни приходи на собственика (до 

изплащане на К), а след този период собственикът може 

да увеличи разходите за поддържане, поради изплатена 

инвестиция. 
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ИЗХОДНИ ДАННИ BGN 75,000
Цена придобиване на 1Wp ФвЕЦ 2.50 BGN / Wp
Инстал. мощност на минимум 30.00 kW
Изкупувана енергия за година за 1kWp 1342 kWh/kWp
Произведена енергия за година за 1kWp 1350 kWh/kWp
Преф.цена за изкупуване на енергията 213.92 BGN / MWh
Цена на спестената енергия от ЕРП 198.32 BGN / MWh
РЕЗУЛТАТИ ОТ РАБОТАТА НА ФвЕЦ
Общо произведена енергия за година 40.50 MWh / year
Продадена енергия на ЕРП за година 40.26 MWh / year
Спестена енергия от закупуване от ЕРП 0.24 MWh / year
Общи приходи от произведена енергия 8660.02 BGN / year
Годишен приход от продадена енергия 8612.42 BGN / year
Годишен приход от некупена енергия 47.60 BGN / year
Такси и разходи 1888.90 BGN / year
Годишен приход след платени такси 6771.12 BGN / year
Нетен приход след облагане с 10% 6094.01 BGN / year
При купуване от ЕРП 8031.96 BGN / year
Печалба -1937.95 BGN / year
Приход за получения T_rec 75000.00 BGN

% от К Минимално време Т_rec за връщане на K 12.31 Years BGN/Wp
6.00% - при цена за проучване и проект 4500 BGN 0.15

50.00% - при цена за доставка съоръжения 37500 BGN 1.25
13.33% - при цена за монтаж съоръжения 10000 BGN 0.33
30.67% - при цена поддържане за времето Т_rec 23000 BGN 0.77
100.00% Цена на придобиване на ФвЕЦ,  K= 75000 BGN 2.50

2.49% Годишна сума за поддържане до Т_rec 1869 BGN
Дневно за поддържане, BGN 7.24 BGN

ИЗХОДНИ ДАННИ BGN 45,000
Цена придобиване на 1Wp ФвЕЦ 1.50 BGN / Wp
Инстал. мощност на минимум 30.00 kW
Изкупувана енергия за година за 1kWp 1342 kWh/kWp
Произведена енергия за година за 1kWp 1350 kWh/kWp
Преф.цена за изкупуване на енергията 213.92 BGN / MWh
Цена на спестената енергия от ЕРП 198.32 BGN / MWh
РЕЗУЛТАТИ ОТ РАБОТАТА НА ФвЕЦ
Общо произведена енергия за година 40.50 MWh / year
Продадена енергия на ЕРП за година 40.26 MWh / year
Спестена енергия от закупуване от ЕРП 0.24 MWh / year
Общи приходи от произведена енергия 8660.02 BGN / year
Годишен приход от продадена енергия 8612.42 BGN / year
Годишен приход от некупена енергия 47.60 BGN / year
Такси и разходи 1888.90 BGN / year
Годишен приход след платени такси 6771.12 BGN / year
Нетен приход след облагане с 10% 6094.01 BGN / year
При купуване от ЕРП 8031.96 BGN / year
Печалба -1937.95 BGN / year
Приход за получения T_rec 45000.00 BGN

% от К Минимално време Т_rec за връщане на K 7.38 Years BGN/Wp
6.00% - при цена за проучване и проект 2700 BGN 0.09

50.00% - при цена за доставка съоръжения 22500 BGN 0.75
13.33% - при цена за монтаж съоръжения 6000 BGN 0.20
30.67% - при цена поддържане за времето Т_rec 13800 BGN 0.46
100.00% Цена на придобиване на ФвЕЦ,  K= 45000 BGN 1.50

4.15% Годишна сума за поддържане до Т_rec 1869 BGN
Дневно за поддържане, BGN 7.24 BGN
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малки покривни фотоволтаични централи в общините 
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Разпределение на инвестициите при строеж на покривни 

фотоволтаични системи в бита, обществения сектор и индустрията 

Ангел Пачаманов, Борислав Бойчев, Кирил Късев, Рад Станев  

Sofia Technical University, 8 Kl.Ohridski Blvd., EF-12325, Bulgaria 

 
В доклада са предложени типови решения за разпределение на инвестициите в процеса "проектиране-доставка-

инсталиране-експлоатация“ на покривни фотоволтаични системи 5-30 kWp. Разпределението на цената на придобиване на 

съоръжението между участниците в инвестиционния процес е по критерий минимален срок на възстановяване на 

вложените средства за съоръжения и труд, резултат от решаване на оптимизационна задача. 

Distribution of investments in the construction of roof photovoltaic systems in households, the public sector and the industry. 

Angel Pachamanov, Borislav Boychev, Kiril Kasev, Rad Stanev. The report proposes typical solutions for the distribution of 

investment in the process "design-delivery-installation-operation" of roof photovoltaic systems of 5-30 kWp. The distribution of the 

cost of acquisition of the facility between the participants in the investment process is based on the criterion minimum reimbursement 

of the invested means for equipment and labor resulting from solving an optimization task. 

 

Keywords – optimization models for activity management, small roof photovoltaic power plants 

 

 
I. ВЪВЕДЕНИЕ 

Покривните мрежови фотоволтаични системи (ФВС) 

се състоят от фотоволтаични (PV) панели, свързани в 

стрингове към инвертор (фиг.1). Като основни 

компоненти те определят цената на ФВС, заедно с 

монтажната конструкция, изпълнена с алуминиеви 

профили върху поцикована стоманена рамка, 

ненарушаваща цялостта на покрива, но допълнително 

натоварваща го с 15 до 25 kg/m2. В таблица 1 е дадена 

средната цена на ФВС за годините 2014 и 2017. При 

типичния коефициент на полезно действие на PV-

панелите 15-19% себестойността на произведената от 

ФВС електроенергия се определя основно от 

инвестиционните разходи (проектиране, доставка на 

съоръжения, монтажни работи) и експлоатационните 

разходи след построяването й. Най-голям дял в 

последните има сервизното обслужване, възлизащо 

годишно на около 3% от инвестицията [1].  

 

Фиг.1. Фотоволтаични панели, свързани към стрингов 

инвертор 

Таблица 1. Показатели на ФВС за 2014 и 2017 г. в Европа 

Показател Мярка 2014 2017 Разпреде- 

Гаранция модули години 25 25 ление в % 

Ср. цена ФВС EUR/W 0.90 0.71 100/100 

PV-модул EUR/W 0.62 0.45 68 / 64 

Инвертори EUR/W 0.14 0.13 16 / 18 

Конструкция EUR/W 0.14 0.13 16 / 18 

На фиг.2 е показан потенциалът на слънчевата 

радиация в Европа - чрез избор на конкретно населено 

място и мощност на инсталираната ФВС се получава 

директно годишното производство на електроенергия: 

http://re.jrc.ec.europa.eu/pvgis/apps4/pvest.php# [2]. 

а) б)  

в) г)   

Фиг.2. Потенциал на слънчевата радиация в Европа (а), избор 

на населеното място (б), мощност на ФВС (в),  получаване на 

годишното производство но електроенергия (г) по [2] 

 

Програми за използване на покривни и фасадни ФВС 

понастоящем има в почти всички европейски страни. 

Лидери са Германия и Великобритания. 

През следващите пет години британската Solarplicity 

планира да инсталира по 4-5 kWp слънчеви 

фотоволтаични панели на покривите на 800000 жилища 

на социално слаби като част от програма на стойност 1 

милиард лири за подпомагане на най-бедните 

домакинства в Англия и Уелс. Схемата, подкрепена с 
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инвестиции от 192 млн. лири от холандската фирма Maas 

Capital, предвижда Solarplicity да си партнира с фирмите, 

изграждащи т.нар. социални жилища в Англия и Уелс. В 

рамките на това сътрудничество ще се инсталират 

фотоволтаични панели по къщите без каквито и да е 

разходи за обитателите им. Solarplicity твърди, че 

достъпът до по-евтино зелено електричество ще 

спестява на наемателите средно по 240 лири на година 

от разходи за енергия – в сравнение с цената на 

стандартната променлива тарифа, от която и да е от 

енергийните компании в региона. Като цяло програмата 

ще спести общо 192 милиона лири. Наред с това схемата 

има за цел да създаде повече от 1000 нови работни места. 

Много от тях ще са за ветерани от въоръжените сили, 

които Solarplicity възнамерява да преквалифицира за 

инсталатори на системи за зелена енергия. Първите 

100000 домакинства ще получат своите слънчеви панели 

през следващите 18 месеца, а останалите до 700000 

домакинства - до пет години.  

 

 

Как стои въпросът в България? 

 

Разчетите за строеж на покривни фотоволтаични 

системи в настоящия доклад са направени по цени на 

придобиване на съоръженията от неголеми 

инженерингови фирми. При тях принципът "купуваш 

евтино, продаваш скъпо" не важи в такава степен като 

при големите търговските фирми и работа по социални 

програми. Инженеринговите фирми предлагат 

интелигентни и работещи решения, гарантиращи на 

собственика на покривната площ бързо изграждане и 

пускане, съответно надежден следгаранционен сервиз. 

Резерв за намаляване на инвестицията се състои в 

използване на предимствата на двата вида фирми – 

доставка на съоръжения от големите търговските 

фирми, монтаж и следващ сервиз от инженерингови 

фирми. Така при нормативната база в Република 

България процесът оползотворяване на свободни 

покривни площи на частни, обществнти и индустриални 

сгради би се ускорил - с решение № Ц-17 от 30.06.2016 

г. на КЕВР е определена цена на годишно изкупуване до 

1342 kWh/kWp на стойност 255,39 лв/MWh за ФВС до 5 

kWp и 213,92 лв/MWh за ФВС до 30 kWp [1]. 

 
II. СЪЩИНСКА ЧАСТ  

 

Условията за оптимално разпределение на 

инвестицията във ФВС се получават като решение на 

оптимизационна задача с целева функция минимален 

срок на възстановяване на инвестицията [3]. 

Ограничителни условия  на задачата са допустимите за 

участниците цени за проучване и проектиране, доставна 

цена на съоръженията (слънчеви панели, управляваща и 

преобразувателна техника, кабели, табла и монтажни 

компоненти), разходи за монтаж на съоръженията и 

разходи за сервиз на ФВС за периода на възстановяване 

Trec на инвестицията К.  

Изходните параметри за задачата са описани в 

табл.2 (в червено). За зададената мощност на ФВЦ като 

параметри се избират цената на 1Wp инсталирана 

мощност и трайността на PV-панелите. На тяхна база се 

изчисляват всички производни параметри на ФВЦ – 

произведена и изкупена енергия, приходи от продажба 

на енергия, облагане с данък печалба на приходите, 

такси и други разходи.  

 
Таблица 2. Изчисляване параметрите на ФВС 5 kWp 

 

 

Променливи в задачата са коефициентите за дялово 

разпределение  p1, p2, p3, p4  на инвестицията К и времето 

за възстановяване Trec.  

Ограничителните условия за всеки участник са в 

широки граници (табл.3), съобразно прилаганата 

практика за разпределяне на предоставени средства К за 

етапите от инвестиционния процес (средства, които 

собственикът е готов да инвестира с цел печалба). 
 

 

Таблица 3. Диапазони на изменение на променливите 

10% - 4% 30% - 60% 20% - 10% 40% - 26% 0-25 

p1=? p2=? p3=? p4=? T_RecTime 

 

 

Базисен е процентният дял на съоръженията:  

p2=30-60% от цената на придобиване K на ФВС.  

Останалите дейности са линейни функции на цената 

на придобиване, преизчислени чрез p2 (табл.4):  

p1=f(p2) - процентен дял на проучването, 

проектирането и административното обслужване;  

p3=f(p2) - процентен дял на монтажните работи;  

p4=f(p2) - процентен дял на средствата, отделяни за 

сервиз за периода на възстановяване на инвестицията (от 

4% до 2% от К за година - средствата за сервиз са 

функция на времето на възстановяване Trec). 

 

 

 

Inputs 09.10.2017
MaxPowerInstall 5000 W Инстал. мощност на минимум 35 m2
Cost1WpPVС 3.00 BGN / Wp Цена на 1Wp ФвЕЦ Трайност 25 years
SoldEnPWpPY 1342 kWh / kWp Изкупувана енергия за година за 1kWp
ProdusedEnPWpPY 1350 kWh / kWp Произведена енергия за година за 1kWp
SoldEnPricePMWh 255.39 BGN / MWh Преф.цена за изкупуване на енергията 
SaveEnPricePMWh 198.32 BGN / MWh Цена на спестената енергия от ЕРП
SoldEnergy 6.710 MWh / year =IF((B6-B7)>0,B4*B7/1000000,B4*B6/1000000)
SaveEnergy 0.040 MWh / year =IF((B7-B6)>0,B4*(B7-B6)/1000000,0)
TotalEnergy 6.750 MWh / year total energy per year=B11+B10
При купуване от ЕРП 1338.66 BGN / year за същото количество енергия
IncomeSoldEn 1713.67 BGN / year приход от продадена енергия
IncomeSaveEn 7.93 BGN / year приход от некупена от ЕРП енергия
IncomeTotal 1721.60 BGN / year приход общо от енергия
Такса присъед.ЕРП 52.00 BGN / year 130 BGN / kWp 5 650 BGN
Цена за достъп б.п. 33.89 BGN 5.05 BGN / MWh
Такса зад.към общ. 85.68 BGN 5%
Цена небаланс 134.20 BGN 20 BGN / MWh
Год.счетов.обсл. 150 BGN / year 455.77 BGN / year общо такси и разходи
Приход след такси 1265.83 BGN / year =B16-D21
Облагане с данък 126.58 BGN / year 10%
Постъпления 1139.25 BGN / year  от наличието на ФвЕЦ 
Печалба -199.41 BGN / year
Variables
RecoveryTime 13.17 Years получава се от решението на задачата
IncomeRecTime 15000.00 BGN Приход за получения T_rec
Заложени диапазони за промяна дела на всеки участник в реализирането на ФвЕЦ

10% - 4% 30% - 60% 20% - 10% 40% - 26%
Variables p1 p2 p3 p4 RecTime
получени от реш. 6.00 50.00 13.33 30.67 13.17
Objective Min RecoveryTime= 13.17
Constraints
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Таблица 4. Математическа формулировка на задачата 

Minimize       Trec 

Subject to      0 <= T_rec <=25 

                      p1 + 0.2*p2 = 16 

                      30 <= p2 <= 50 

                      0.467*p2 + p4 = 54 

            0.333*p2 + p3 = 30 

                       p1 + p2 + p3 + p4 =100 

 

Резултатите от използването на програмния продукт 

за намиране на минималния срок на възстановяване на 

инвестициите, включвайки средствата за сервиз за 

различни по мощност ФВС (5, 10, 20, 30 kWp) са дадени 

в табл. 5 - 8. Всяка таблица съдържа 2 стойности на 

цената на 1Wp мощност (2.5 и 3 BGN/Wp), съответно 

цени на придобиване К на ФВС. 

 

Таблица 5. Обобщени резултати за ФВС 5 kWp при цена на 

1Wp мощност 2.5 и 3 BGN/Wp, съответно цени на придобиване 

К на ФВС 12500 и 15000 BGN. 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Таблица 6. Обобщени резултати за ФВС 10 kWp при цена на 

1Wp мощност 2.5 и 3 BGN/Wp, съответно цени на придобиване 

К на ФВС 25000 и 30000 BGN. 

 

 

 

 

 

 

 

Таблица 7. Обобщени резултати за ФВС 20 kWp при цена на 

1Wp мощност 2.5 и 3 BGN/Wp, съответно цени на придобиване 

К на ФВС 50000 и 60000 BGN. 

ИЗХОДНИ ДАННИ BGN 12 500
Цена придобиване на 1Wp ФвЕЦ 2,50 BGN / Wp
Инстал. мощност на минимум 5,00 kW
Изкупувана енергия за година за 1kWp 1342 kWh/kWp
Произведена енергия за година за 1kWp 1350 kWh/kWp
Преф.цена за изкупуване на енергията 255,39 BGN / MWh
Цена на спестената енергия от ЕРП 198,32 BGN / MWh
РЕЗУЛТАТИ ОТ РАБОТАТА НА ФвЕЦ
Общо произведена енергия за година 6,75 MWh / year
Продадена енергия на ЕРП за година 6,71 MWh / year
Спестена енергия от закупуване от ЕРП 0,04 MWh / year
Общи приходи от произведена енергия 1721,60 BGN / year
Годишен приход от продадена енергия 1713,67 BGN / year
Годишен приход от некупена енергия 7,93 BGN / year
Такси и разходи 455,77 BGN / year
Годишен приход след платени такси 1265,83 BGN / year
Нетен приход след облагане с 10% 1139,25 BGN / year
При купуване от ЕРП 1338,66 BGN / year
Печалба -199,41 BGN / year
Приход за получения T_rec 12500,00 BGN

% от К Минимално време Т_rec за връщане на K 10,97 Years BGN/Wp
6,00% - при цена за проучване и проект 750 BGN 0,15
50,00% - при цена за доставка съоръжения 6250 BGN 1,25
13,33% - при цена за монтаж съоръжения 1667 BGN 0,33
30,67% - при цена поддържане за времето Т_rec 3833 BGN 0,77

100,00% Цена на придобиване на ФвЕЦ,  K= 12500 BGN 2,50
2,79% Годишна сума за поддържане до Т_rec 349 BGN

Дневно за поддържане, BGN 1,35 BGN

ИЗХОДНИ ДАННИ BGN 15 000
Цена придобиване на 1Wp ФвЕЦ 3,00 BGN / Wp
Инстал. мощност на минимум 5,00 kW
Изкупувана енергия за година за 1kWp 1342 kWh/kWp
Произведена енергия за година за 1kWp 1350 kWh/kWp
Преф.цена за изкупуване на енергията 255,39 BGN / MWh
Цена на спестената енергия от ЕРП 198,32 BGN / MWh
РЕЗУЛТАТИ ОТ РАБОТАТА НА ФвЕЦ
Общо произведена енергия за година 6,75 MWh / year
Продадена енергия на ЕРП за година 6,71 MWh / year
Спестена енергия от закупуване от ЕРП 0,04 MWh / year
Общи приходи от произведена енергия 1721,60 BGN / year
Годишен приход от продадена енергия 1713,67 BGN / year
Годишен приход от некупена енергия 7,93 BGN / year
Такси и разходи 455,77 BGN / year
Годишен приход след платени такси 1265,83 BGN / year
Нетен приход след облагане с 10% 1139,25 BGN / year
При купуване от ЕРП 1338,66 BGN / year
Печалба -199,41 BGN / year
Приход за получения T_rec 15000,00 BGN

% от К Минимално време Т_rec за връщане на K 13,17 Years BGN/Wp
6,00% - при цена за проучване и проект 900 BGN 0,18
50,00% - при цена за доставка съоръжения 7500 BGN 1,50
13,33% - при цена за монтаж съоръжения 2000 BGN 0,40
30,67% - при цена поддържане за времето Т_rec 4600 BGN 0,92

100,00% Цена на придобиване на ФвЕЦ,  K= 15000 BGN 3,00
2,33% Годишна сума за поддържане до Т_rec 349 BGN

Дневно за поддържане, BGN 1,35 BGN

ИЗХОДНИ ДАННИ BGN 25 000
Цена придобиване на 1Wp ФвЕЦ 2,50 BGN / Wp
Инстал. мощност на минимум 10,00 kW
Изкупувана енергия за година за 1kWp 1342 kWh/kWp
Произведена енергия за година за 1kWp 1350 kWh/kWp
Преф.цена за изкупуване на енергията 213,92 BGN / MWh
Цена на спестената енергия от ЕРП 198,32 BGN / MWh
РЕЗУЛТАТИ ОТ РАБОТАТА НА ФвЕЦ
Общо произведена енергия за година 13,50 MWh / year
Продадена енергия на ЕРП за година 13,42 MWh / year
Спестена енергия от закупуване от ЕРП 0,08 MWh / year
Общи приходи от произведена енергия 2886,67 BGN / year
Годишен приход от продадена енергия 2870,81 BGN / year
Годишен приход от некупена енергия 15,87 BGN / year
Такси и разходи 729,63 BGN / year
Годишен приход след платени такси 2157,04 BGN / year
Нетен приход след облагане с 10% 1941,34 BGN / year
При купуване от ЕРП 2677,32 BGN / year
Печалба -735,98 BGN / year
Приход за получения T_rec 25000,00 BGN

% от К Минимално време Т_rec за връщане на K 12,88 Years BGN/Wp
6,00% - при цена за проучване и проект 1500 BGN 0,15
50,00% - при цена за доставка съоръжения 12500 BGN 1,25
13,33% - при цена за монтаж съоръжения 3333 BGN 0,33
30,67% - при цена поддържане за времето Т_rec 7667 BGN 0,77

100,00% Цена на придобиване на ФвЕЦ,  K= 25000 BGN 2,50
2,38% Годишна сума за поддържане до Т_rec 595 BGN

Дневно за поддържане, BGN 2,31 BGN

ИЗХОДНИ ДАННИ BGN 30 000
Цена придобиване на 1Wp ФвЕЦ 3,00 BGN / Wp
Инстал. мощност на минимум 10,00 kW
Изкупувана енергия за година за 1kWp 1342 kWh/kWp
Произведена енергия за година за 1kWp 1350 kWh/kWp
Преф.цена за изкупуване на енергията 213,92 BGN / MWh
Цена на спестената енергия от ЕРП 198,32 BGN / MWh
РЕЗУЛТАТИ ОТ РАБОТАТА НА ФвЕЦ
Общо произведена енергия за година 13,50 MWh / year
Продадена енергия на ЕРП за година 13,42 MWh / year
Спестена енергия от закупуване от ЕРП 0,08 MWh / year
Общи приходи от произведена енергия 2886,67 BGN / year
Годишен приход от продадена енергия 2870,81 BGN / year
Годишен приход от некупена енергия 15,87 BGN / year
Такси и разходи 729,63 BGN / year
Годишен приход след платени такси 2157,04 BGN / year
Нетен приход след облагане с 10% 1941,34 BGN / year
При купуване от ЕРП 2677,32 BGN / year
Печалба -735,98 BGN / year
Приход за получения T_rec 30000,00 BGN

% от К Минимално време Т_rec за връщане на K 15,45 Years BGN/Wp
6,00% - при цена за проучване и проект 1800 BGN 0,18
50,00% - при цена за доставка съоръжения 15000 BGN 1,50
13,33% - при цена за монтаж съоръжения 4000 BGN 0,40
30,67% - при цена поддържане за времето Т_rec 9200 BGN 0,92

100,00% Цена на придобиване на ФвЕЦ,  K= 30000 BGN 3,00
1,98% Годишна сума за поддържане до Т_rec 595 BGN

Дневно за поддържане, BGN 2,31 BGN
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Таблица 8. Обобщени резултати за ФВС 30 kWp при цена на 

1Wp мощност 2.5 и 3 BGN/Wp, съответно цени на придобиване 

К на ФВС 75000 и 90000 BGN. 

 
 

 

III. ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Използването на покривните пространства за строеж 

на ФВС е съществен резерв за подобряване на 

ефективността при производство на енергия от най-

чистия и незамърсяващ обкръжаващата среда енергиен 

източник – Слънцето. Чрез покривни и фасадни ФВС се 

намаляват разходите за пренос и трансформация на 

електроенергията, като се гарантира и автономност на 

захранването  - при т.н. хибридни системи - по-скъпи от 

мрежовите, но с принос за подобряване на сигурността 

на електрозахранването чрез малка акумулаторна 

батерия и самостартираща се мотор-генераторна група 

при отпадане на външната електрическа мрежа. 

Направените типови решения позволяват да се 

избере конкретен вариант на ФВС, съответстващ на 

платежоспособността на клиента и разполагаемата 

покривна или фасадна площ. Срокът на възстановяване 

на инвестицията зависи основно от цената на 1Wp 

инсталирана мощност, тъй като цената на изкупуване на 

електроенергията е фиксирана. 

Предимство на получените решения е, че в цената на 

придобиване е включена и цената на сервиза до времето 

на възстановяване на вложените средства за ФВС. Така 

на собственика се гарантира устойчивост на приходи от 

продавана енергия към мрежата на ЕРП. 
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ИЗХОДНИ ДАННИ BGN 50 000
Цена придобиване на 1Wp ФвЕЦ 2,50 BGN / Wp
Инстал. мощност на минимум 20,00 kW
Изкупувана енергия за година за 1kWp 1342 kWh/kWp
Произведена енергия за година за 1kWp 1350 kWh/kWp
Преф.цена за изкупуване на енергията 213,92 BGN / MWh
Цена на спестената енергия от ЕРП 198,32 BGN / MWh
РЕЗУЛТАТИ ОТ РАБОТАТА НА ФвЕЦ
Общо произведена енергия за година 27,00 MWh / year
Продадена енергия на ЕРП за година 26,84 MWh / year
Спестена енергия от закупуване от ЕРП 0,16 MWh / year
Общи приходи от произведена енергия 5773,34 BGN / year
Годишен приход от продадена енергия 5741,61 BGN / year
Годишен приход от некупена енергия 31,73 BGN / year
Такси и разходи 1309,27 BGN / year
Годишен приход след платени такси 4464,08 BGN / year
Нетен приход след облагане с 10% 4017,67 BGN / year
При купуване от ЕРП 5354,64 BGN / year
Печалба -1336,97 BGN / year
Приход за получения T_rec 50000,00 BGN

% от К Минимално време Т_rec за връщане на K 12,45 Years BGN/Wp
6,00% - при цена за проучване и проект 3000 BGN 0,15
50,00% - при цена за доставка съоръжения 25000 BGN 1,25
13,33% - при цена за монтаж съоръжения 6667 BGN 0,33
30,67% - при цена поддържане за времето Т_rec 15333 BGN 0,77

100,00% Цена на придобиване на ФвЕЦ,  K= 50000 BGN 2,50
2,46% Годишна сума за поддържане до Т_rec 1232 BGN

Дневно за поддържане, BGN 4,78 BGN

ИЗХОДНИ ДАННИ BGN 60 000
Цена придобиване на 1Wp ФвЕЦ 3,00 BGN / Wp
Инстал. мощност на минимум 20,00 kW
Изкупувана енергия за година за 1kWp 1342 kWh/kWp
Произведена енергия за година за 1kWp 1350 kWh/kWp
Преф.цена за изкупуване на енергията 213,92 BGN / MWh
Цена на спестената енергия от ЕРП 198,32 BGN / MWh
РЕЗУЛТАТИ ОТ РАБОТАТА НА ФвЕЦ
Общо произведена енергия за година 27,00 MWh / year
Продадена енергия на ЕРП за година 26,84 MWh / year
Спестена енергия от закупуване от ЕРП 0,16 MWh / year
Общи приходи от произведена енергия 5773,34 BGN / year
Годишен приход от продадена енергия 5741,61 BGN / year
Годишен приход от некупена енергия 31,73 BGN / year
Такси и разходи 1309,27 BGN / year
Годишен приход след платени такси 4464,08 BGN / year
Нетен приход след облагане с 10% 4017,67 BGN / year
При купуване от ЕРП 5354,64 BGN / year
Печалба -1336,97 BGN / year
Приход за получения T_rec 62086,19 BGN

% от К Минимално време Т_rec за връщане на K 15,45 Years BGN/Wp
6,00% - при цена за проучване и проект 3600 BGN 0,18
50,00% - при цена за доставка съоръжения 30000 BGN 1,50
13,33% - при цена за монтаж съоръжения 8000 BGN 0,40
30,67% - при цена поддържане за времето Т_rec 18400 BGN 0,92

100,00% Цена на придобиване на ФвЕЦ,  K= 60000 BGN 3,00
1,98% Годишна сума за поддържане до Т_rec 1191 BGN

Дневно за поддържане, BGN 4,62 BGN

ИЗХОДНИ ДАННИ BGN 75 000
Цена придобиване на 1Wp ФвЕЦ 2,50 BGN / Wp
Инстал. мощност на минимум 30,00 kW
Изкупувана енергия за година за 1kWp 1342 kWh/kWp
Произведена енергия за година за 1kWp 1350 kWh/kWp
Преф.цена за изкупуване на енергията 213,92 BGN / MWh
Цена на спестената енергия от ЕРП 198,32 BGN / MWh
РЕЗУЛТАТИ ОТ РАБОТАТА НА ФвЕЦ
Общо произведена енергия за година 40,50 MWh / year
Продадена енергия на ЕРП за година 40,26 MWh / year
Спестена енергия от закупуване от ЕРП 0,24 MWh / year
Общи приходи от произведена енергия 8660,02 BGN / year
Годишен приход от продадена енергия 8612,42 BGN / year
Годишен приход от некупена енергия 47,60 BGN / year
Такси и разходи 1888,90 BGN / year
Годишен приход след платени такси 6771,12 BGN / year
Нетен приход след облагане с 10% 6094,01 BGN / year
При купуване от ЕРП 8031,96 BGN / year
Печалба -1937,95 BGN / year
Приход за получения T_rec 75000,00 BGN

% от К Минимално време Т_rec за връщане на K 12,31 Years BGN/Wp
6,00% - при цена за проучване и проект 4500 BGN 0,15
50,00% - при цена за доставка съоръжения 37500 BGN 1,25
13,33% - при цена за монтаж съоръжения 10000 BGN 0,33
30,67% - при цена поддържане за времето Т_rec 23000 BGN 0,77

100,00% Цена на придобиване на ФвЕЦ,  K= 75000 BGN 2,50
2,49% Годишна сума за поддържане до Т_rec 1869 BGN

Дневно за поддържане, BGN 7,24 BGN

ИЗХОДНИ ДАННИ BGN 90 000
Цена придобиване на 1Wp ФвЕЦ 3,00 BGN / Wp
Инстал. мощност на минимум 30,00 kW
Изкупувана енергия за година за 1kWp 1342 kWh/kWp
Произведена енергия за година за 1kWp 1350 kWh/kWp
Преф.цена за изкупуване на енергията 213,92 BGN / MWh
Цена на спестената енергия от ЕРП 198,32 BGN / MWh
РЕЗУЛТАТИ ОТ РАБОТАТА НА ФвЕЦ
Общо произведена енергия за година 40,50 MWh / year
Продадена енергия на ЕРП за година 40,26 MWh / year
Спестена енергия от закупуване от ЕРП 0,24 MWh / year
Общи приходи от произведена енергия 8660,02 BGN / year
Годишен приход от продадена енергия 8612,42 BGN / year
Годишен приход от некупена енергия 47,60 BGN / year
Такси и разходи 1888,90 BGN / year
Годишен приход след платени такси 6771,12 BGN / year
Нетен приход след облагане с 10% 6094,01 BGN / year
При купуване от ЕРП 8031,96 BGN / year
Печалба -1937,95 BGN / year
Приход за получения T_rec 90000,00 BGN

% от К Минимално време Т_rec за връщане на K 14,77 Years BGN/Wp
6,00% - при цена за проучване и проект 5400 BGN 0,18
50,00% - при цена за доставка съоръжения 45000 BGN 1,50
13,33% - при цена за монтаж съоръжения 12000 BGN 0,40
30,67% - при цена поддържане за времето Т_rec 27600 BGN 0,92

100,00% Цена на придобиване на ФвЕЦ,  K= 90000 BGN 3,00
2,08% Годишна сума за поддържане до Т_rec 1869 BGN

Дневно за поддържане, BGN 7,24 BGN

А. Пачаманов, Б. Бойчев: Разпределение на инвестициите при строеж на покривни фотоволтаични 

системи в бита, обществения сектор и индустрията 

 92




	Session 1
	1_1_MATEV_VG_RK_SN (1)
	1_2_MATEV_VG_RK_SN (CityTouch)
	1_3_Diga S. M.et al.English
	1_4_Jelev_PVS(v5)
	Session 2
	2_1_APachamanov_KH_NM_IA(4)
	2_2_AleksandrinaLighting-2017_AS
	2_4_BBoychev_AP(3)
	Session 3
	3_1_Tsankov_Yovchev
	3_2_IPetrinska_KN_DI
	Таблица 2 Резултати за частните и общия индекс на цветопредаване  на изследваните проби

	Session 4
	4_1_NBardarski_IB_SPACES (4)
	4_2_TKiuchukov
	4_3_DPavlov(2)
	4_4_APachamanov_KH(1)
	Session 5
	5_1_OPetrov_PP
	5_2_Dobrilov_Dаnchev
	5_3_Dobrilov_МТЗ
	5_4_Dobrilov_ATS_Lighting-2017
	Session 6
	6_1_DBogdanovPVPP_Protection_2017
	6_2_APachamanov_SJ_DP_DI(2)
	6_3_APachamanov_DP (6)
	6_4_APachamanov_BB_KK_RS (3)



