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Резюме: В последните години като алтернативен енергиен изочник все по-

широко приложение намират различни ветрогенераторни системи, като една такава 

е проектирана и разработена във ВТУ „Тодор Каблешков“. В доклада са представени 

основните технически параметри и характеристики на системата. За целта 

специално е пректиран и изработен трифазен синхронен генератор с постоянни 

неодимови магнити, както и пропелер с възможност за промяна ъгъла на атака на 

витлата в зависимост от скоростта на вятъра. Уточнени са периферните 

спомагателни устройства. Създадени са условия за провеждане на научни изследвания 

и експерименти от докторанти и преподаватели, както и на лабораторни 

упражнения със студенти от специалности „ЕЕЕО” и „Електромобили”.  

 

УВОД  

Използването на възобновяеми енергийни източници (ВЕИ) е средство за 

достигане на устойчиво развитие. Различни видове фотоволтаични системи са широко 

разпространени у нас за директно превръщане на слънчевата енергия в електричество 

[1-3]. В България, обаче, използването на вятърната енергия и производството на 

ветрогенератори не е достигнало индустриално ниво, което е добра причина да се 

развие нов отрасъл в Българската енергетика и индустрия. За тази цел, обаче, това перо 

на енергетиката трябва да бъде добре проучено, а технологията за производство трябва 

да бъде усвоена. В доклада е представена част от разработена методология за 

проектиране и изграждане на ветрогенераторна система с променлива геометрия на 

турбината и програмируемо микропроцесорно управление. 

 

ОБЩИ СВЕДЕНИЯ ЗА ЕЛЕКТРОЕНЕРГИЙНИ СИСТЕМИ ОТ ВЕИ ВЪВ ВТУ 

Във ВТУ „Тодор Каблешков“ са изградени няколко електроенергийни системи 

за използване на енергията от ВЕИ, като основното им предназначение е за 

експериментални и научни изследвания и обучение. През 2013 г. е изградена свързана с 

мрежата фотоволтаична централа [1-3]. През учебната 2015-2016 по одобрен проект бе 

проектирана и изградена ветрогенераторна система с 11 метрова кула и генератор с 

мощност 500 W. През учебната 2016-2017 бе одобрен проект за усъвършенстване и 
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разширяване възможностите на ветрогенераторна система. Кулата бе надградена до 

15,5 m, обтяжните въжета бяха заменени с 10 милиметрови плюс още един комплект 

фундаменти. В доклада е разработена и усъвършенствана ветрогенераторната система - 

генераторът е заменен с по-мощен - 2000 W с дискова спирачка. Пропелерът дава 

възможност за промяна ъгъла на атака на витлата. Гондолата е с активно насочване. 

Управлението на автоматиката и електрозадвижванията се реализира с програмируем 

логически контролер (PLC) Siemens Logo. 

 
1. Турбина  

Турбината е тривитлова (фиг.1) с диаметър 4,4 m, чиято работна площ е: 

(1)  𝑆 = 𝜋. 2,22 = 𝟏𝟓, 𝟐 𝒎²   

Фиг.1. Турбина      Фиг.2. Главина 

Пропелерът (фиг. 1) се състои от: 

- Главина, позволяваща промяна на ъгъла на витлата (фиг. 2); 

- апарат за промяна ъгъла на атака (фиг. 3); 

- гръбнаци, които поддържат и на които се закрепват витлата (фиг. 4); 

- витла, изработени от пластмаса PVC (фиг. 5).   

Фиг. 3. Апарат за промяна ъгъла на атака     Фиг. 4. Опори (Гръбнаци)   

 

2. Кула  

Към съществуващата 11 метрова кула бе добавено трето звено от „многопътна 

конзола“, познато още като „твърд напречник“. Сегашната височина на кулата е 15,5 m. 

По този начин ветрогенераторът се издига над короните на околните дървета (фиг.5). 

Както е известно, на по-голяма височина въздушният поток е по-ламинарен, а 

скоростта на вятъра малко по-висока. Пробно е установено, че витлото (фиг. 5) може да 

издържи разпределен натиск, упражняван от товар m=150кg. При по-голям натиск 

витлото ще се огъне прекомерно и ще удари носещата кула. Това подсказва, че 
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максималното страничното натоварване, което трябва да издържа кулата в точката на 

закрепване на ветрогенератора (фиг. 6 и 7), няма да надвишава изчислената стойност по 

формула (2), тъй като пропелера ще бъде с намалена площ поради нарушената цялост 

на витлата: 

(2) 𝐹 = 𝑛. 𝑚. 𝑔 = 3.150.9,81 = 4415𝑁  

 Където: 

 n=3 – брой витла 

 m=150 kg – максималната тежест която едно витло може да издържи  

 g=9,81 – земно ускорение  

Фиг. 5. Витло      Фиг. 6. Кула 

 

Ако се предположи, че и четирите 

 системи за защита от силен вятър 

откажат и пропелерът се развърти 

свободно, витлата ще се окажат 

максимално натоварени, тъй като при 

коефициент на бързоходност 

многократно надвищаващ номиналния 

пропелерът се държи се като плътен 

диск и силата, действаща върху него, 

може да се изчисли по формулата [4, 5]: 

(3) 𝐹 = 0,5. 𝐶𝑥. 𝜌. 𝑆. 𝑣2, 𝑁  

където: 

v - скорост на обекта спрямо флуида; 

Cx = 1,0 - коефициент на челно 

аеродинамично съпротивление; 

S = 15,2 m
2
 - площ на диска; 

ρ = 1,29 - плътност на въздуха при 0⁰С.  

След преобразуване на формула (3) 

може да се изчисли максималната 

скорост на вятъра, при която в случай 

на отказ на всички защитни системи 

няма да се стигне до механична повреда 

на пропелера: 

(4) 𝑣𝑚𝑎𝑥 = √
𝐹

0,5.𝐶𝑥.𝜌.𝑆
= √

4415

0,5.1,0.1,29.15,2
=

21,2 𝑚 𝑠2⁄   

Фиг. 7. Схема на кулата 7,5 m 60⁰ 
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3. Въжета и фундаменти      

Увеличената маса на кулата и генератора и по-голямата площ на пропелера 

наложиха подмяна на 6 милиметровите въжета с по здрави (фиг. 8). Приведеното 

странично усилие в точката на закрепване на горния край на въжето ще бъде: 

(5) 𝐹пр =
𝐹.𝐻

ℎ
=

4415.15,5

13,0
= 5264 𝑁, 

 Където: 

H=15,5 m - височина на кулата от точката на закрепване към повърхността на 

 земята до точката на закрепване на ветрогенератора;  

 h=13,0 m - височина на кулата от точката на закрепване към повърхността на 

 земята до точката на закрепване на носещите въжета. 

Тъй като въжето се намира под ъгъл 60° спрямо действащата върху кулата сила 

на вятъра, силата на опън върху въжето се изчислява по формулата: 

(6) 𝐹въже =
𝐹пр

cos 𝜙
=

5264

cos 60
=

5264

0,5
= 10528 𝑁, 

Тази стойност е значително по-малка от максимално допустимата 76000 N [4, 5].   

Фиг. 8. Въжета на обтяжна кула    Фиг. 9. Корпус на генератора 
 

Дупките за фундаментите бяха пробити с ръчен свредел на дълбочина 1,6 m. 

Всеки от тях съдържа по 0,4 mᶟ бетон. Бетонирана е арматура с „ухо“, на което се 

закрепва обтяжното въже.  

 

4. Генератор 
Корпусът на 5,5 kW асинхронен двигател е използван за направата на трифазен 

синхронен генератор (Фиг. 9) с дискова спирачка (фиг. 10). Изработен е ротор със 112 

постоянни неодимови магнити (фиг. 11).  

  
Фиг. 10 Дискова спирачка на генератора                        Фиг. 11. Ротор с неодимови магнити 
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Върху гондолата (фиг. 12) на гумени тампони, през които минават шпилки, чрез 

които може да се регулира положението на гондолата, стъпват лапите на генератора, 

който носи върхе себе си цялото оборудване. На гондолата е закрепено 

електрозадвижването, което насочва генератора срещу вятъра (фиг. 13). 
 

    
Фиг.12. Гондола с генератор          Фиг. 13. Електрозадвижване за насочването 

 
  

5. Контролер за управление   
PLC “Siemens Logo” (фиг. 14) [6] е 

поместен в пулт за управление, намиращ 

се в лабораторията по „Електрически 

машини и апарати“ на ВТУ „Тодор 

Каблешков“. PLC сканира своите входове, 

прави съпоставка на получените сигнали и 

по определен от програмата алгоритъм 

генирира управляващи сигнали, които да 

задействат автоматиката така, че да 

осигури максимално ефективна и 

безопасна работата на ветрогенератора [7].  
Фиг. 14. PLC “Siemens Logo”  

 

6. Електрозадвижвания и автоматика 

Релейната автоматика е  поместена в херметично затворена кутия, намираща се в 

задната част на гондолата.  Автоматиката управлява електрозадвижванията, изпълнени 

с постояннотокови електродвигатели за 12 V, с цел автономност на управляващата 

апаратура:  

- Електродвигател с червячен редуктор: задвижва винт с гайка - прeобразува 

въртеливото движение в линейно и чрез лостова система променя ъгъла на атака 

на витлата. 

- Електродвигател с червячен редуктор: задвижва винт с гайка и пробразува 

въртеливото движение в линейно, като тегли или отпуска жилото на спирачния 

апарат.  

- Електродвигател с червячен редуктор, на изхода – втори червячен редуктор на 

изхода с малко зъбно колело върти гондолата.  

 

ИЗВОДИ  

Ветрогенераторите в действителност не са никак прости съоръжения. За 

максимално използване на ветровия потенциал и за постигане на висока ефективност и 

надеждност на съоръжението са необходими различни допълнителни системи, 
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механизми, електроапаратура и микропроцесорно управление. Една от най-големите 

трудности е разработването на сигурна система за защита на съоръжението от 

прекалено силен вятър. В доклада са представени основните технически параметри и 

характеристики на ветрогенераторнa системa, проектирана и разработена във ВТУ 

„Тодор Каблешков”. Специално прoектиран и изработен e трифазен синхронен 

генератор с постоянни неодимови магнити, както и пропелер с възможност за промяна 

ъгъла на атака на витлата в зависимост от скоростта на вятъра. Предвидени са 

необходимите периферни спомагателни устройства. Създадени са условия за 

провеждане на научни изследвания и експерименти от докторанти и преподаватели, 

както и на лабораторни упражнения със студенти от специалности „Електроенергетика 

и електрообзавеждане” и „Електромобили”. 
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Abstract:  In recent years, a variety of wind-generating systems are widely used as an 

alternative energy source, and one of them has been designed and developed in Todor 

Kableshkov University of Transport. The paper presents the main technical parameters and 

characteristics of this system. For this purpose, a three-phase synchronous generator with 

permanent neodymium magnets, as well as a propeller with the possibility of changing the 

angle of the propeller attack depending on the wind speed are specially designed and made. 

The peripheral auxiliary devices are specified. Conditions for research and tests by PhD 

students and lecturers, as well as laboratory exercises with students from programmes 

"Power Engineering and Electrical Equipment” and “Electric vehicles" are created. 
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