
ТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ – СОФИЯ 
Инженерно-педагогически факултет  

Катедра „Електротехника, електроника и автоматика” 

 

 

 

 

Маг. инж. Иван Желязков Лазаров 

 

 

 

 

ОПТИМАЛНИ РЕЖИМИ НА РАБОТА НА 

ДЕЦЕНТРАЛИЗИРАНИ ЕНЕРГИЙНИ ИЗТОЧНИЦИ В 

УСЛОВИЯТА НА НЕОПРЕДЕЛЕНОСТ  

 

 

 

А В Т О Р Е Ф Е Р А Т 
на дисертация за придобиване на образователна и научна степен 

"ДОКТОР" 

 

 

Област: 5. Технически науки 

Професионално направление: 5.2. „Електротехника, електроника и 

автоматика” 

Научна специалност: „Електрически мрежи и системи” 

 

 

 

 

Научен ръководител: Проф.  д-р Стефка Иванова Неделчева 

 

 

 

 

 

 

Сливен, 2017 г. 

 



2 

 

Дисертационният труд е обсъден и насочен за защита от Катедрения съвет 

на катедра „Електротехника, електроника и автоматика“ към Инженерно – 

педагогически факултет (ИПФ) - Сливен на ТУ-София на редовно заседание, 

проведено на 01.03.2017 г. 

Публичната защита на дисертационния труд ще се състои на 07.07.2017 г. 

oт 10,00 часа в зала 1207 на ИПФ-Сливен, Технически университет – София 

на открито заседание на научното жури, определено със заповед № ОЖ-90 / 

06.03.2017 г. на Ректора на ТУ-София в състав: 

1. Проф. д-р инж. Стефка Иванова Неделчева – председател  

2. Проф. д.т.н. инж. Румен Димитров Каров – научен секретар 

3. Доц.  д-р инж. Веселин Йорданов Чобанов 

4. Доц.  д-р инж. Антон Георгиев Андонов 

5. Доц.  д-р инж. Красимира Василева Керемедчиева 

 

Рецензенти: 

1. Проф. д.т.н. инж. Румен Димитров Каров 

2. Доц. д-р инж. Антон Георгиев Андонов 

 

 

 

Материалите по защитата са на разположение на интересуващите се в 

канцеларията на ИПФ-Сливен на ТУ-София, бул.”Бургаско шосе” № 59, 

Сливен. 

 

Дисертантът е задочен докторант към катедра „Електротехника, 

електроника и автоматика“ на ИПФ-Сливен. Изследванията по 

дисертационната разработка са направени от автора, като някои от тях са 

подкрепени от научноизследователски публикации. 

 

 

 

 

 

 

 

Автор: маг. инж. Иван Желязков Лазаров 
Заглавие: Оптимални режими на работа на децентрализирани енергийни 

източници в условията на неопределеност  

Тираж: 30 броя 

Отпечатано в ИПК на Технически университет – София 
 



3 

 

 

I. ОБЩА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ДИСЕРТАЦИОННИЯ ТРУД  

    Актуалност на проблема 
          Развитието на енергетиката в световен мащаб се характеризира с нарастващо 

производство и потребление на енергия; търговско-политически дейности, съпроводени с 

борба за енергийни пазари; разнообразяване на енергийните ресурси и понижаване на 

енергоемкостта в икономическия сектор.   

   Структурата на търсене на първични енергийни ресурси (нефт, газ, въглища и др.) се 

е променила незначително през последните 10 години. За същия период в световния 

електроенергиен баланс се наблюдава понижаване на участието на атомната енергия с 

1,6%. Участието на възобновяемите енергийни източници (ВЕИ) в електроенергийния 

баланс е забележимо в някои страни, но в световен мащаб е едва 2,2% от потреблението 

на първична енергия. 

Към края на 2015 г. в света съществуват 1985 GW изградени мощности от ВЕИ по 

данни на Международната агенция за възобновяема енергия IRENA. Наблюдава се 

увеличение от 152 GW спрямо 2014 г. Това е най-високия темп на нарастване, 

регистриран досега, което се дължи основно на изграждане на децентрализирани 

електроенергийни източници (ДЕИ) на базата на вятърната и слънчевата енергия. 

Инсталираните мощности от вятърни централи са нараснали с 22 %, от  фотоелектрични 

централи (ФЕЦ) - с 37 %, а от водноелектрически централи (ВЕЦ) - само с 3 %.  

  В България електроенергията, произведена за 2014 г. от възобновяеми източници е 

18,9% от потреблението. Инсталираните мощности на електрически централи от ВЕИ към 

1.01.2014 г. са 3 894 МW. Общата инсталирана мощност на вятърни централи в нашата 

страна през 2013 г. е 682,4 МW при годишно производство от около 1 372 ГWh и средна 

годишна стойност на часовата използваемост 2010 h.  Инсталираната мощност на ФEЦ 

възлиза на около 1 020 MW при производство от 1 349 ГWh и средна годишна стойност на 

часовата използваемост 1323 h.   

Производството на енергия от ВЕИ и енергийната ефективност  са в основата на 

Стратегията за устойчиво развитие на ЕС. Устойчивото развитие е една от най-значимите 

цели на ЕС, насочена към непрекъснато подобряване на качеството на живот на хората, с 

отчитане на интересите на бъдещите поколения чрез ефективното използване на 

енергийните ресурси и на екологичния и социалния иновационен потенциал на 

икономиката. 

Разработените във връзка с това директиви, стратегии и инициативи, както и 

изграденият законодателен апарат на европейско равнище, маркират целите, плановете и 

мероприятията по усвояването на ВЕИ и енергийната ефективност. Въпреки усилията в 

тази насока, все още има голям брой нерешени проблеми при изграждането и 

оптимизирането на функционирането на ДЕИ в експлоатационни условия. 

Голяма част от децентрализираните производители на електроенергия 

функционират в условията на неопределеност, защото зависят от метеорологичните 

фактори. Тази особеност затруднява предварително да се оценява съвсем точно какво ще 

бъде очакваното производство на електроенергия през различни периоди от време, а също 

как ще се променят режимните параметри в присъединителните клонове на ДЕИ към 

електрическите мрежи. 

Неопределеността при управлението на режимите в електрически разпределителни 

мрежи с ДЕИ се обуславя от слабата им осигуреност с измерителни комплекси, с каквито 

разполагат електрическите мрежи за високо и свръхвисоко напрежение. 

           Проблемът за експлоатация на ДЕИ в условията на неопределеност е актуална 

задача, свързана с повишаване на технико-икономическите показатели на електро-

разпределителните мрежи. 
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  Цел на дисертационния труд, основни задачи и методи за изследване 

Обект на настоящето изследване са децентрализирани производители на 

електроенергия, работещи в условията на неопределеност. 

Целта в дисертационния труд е оптимизиране на работата на ДЕИ в условията на 

неопределеност.  

Основните проблеми, нерешени до сега и формулирани съобразно набелязаната 

цел, са: 

 Няма обосновани критерии и методика за избор на оптимален вариант за 

изграждане на вятърни централи и фотоелектрични системи в условията на 

неопределеност.  

 Няма изследвания относно вземане на решения относно оптимален вариант за 

изграждане на ДЕИ при различни критерии.   

За преотдоляване на основните проблеми се набелязват за решаване следните 

задачи: 

 Да се изберат критерии и да се предложи подход и методика за оценка на различни 

варианти за изграждане на вятърни централи при неопределеност, разработена на 

базата на математичната теория на игрите посредством метода за йерархичен 

анализ. 

 Да се изберат критерии и да се предложи подход и методика за оценка на различни 

варианти за изграждане на ФЕЦ при неопределеност, разработена на базата на 

математичната теория на игрите чрез метода за йерархичен анализ. 

 Да се състави методика за избор на оптимален вариант за изграждане на вятърни 

централи и фотоелектрични системи с прилагане на теорията на игрите при 

структура за вземане на решения, съставена от няколко нива. 

 Да се разработи методика за избор на вариант за изграждане на вятърни централи в 

условията на неопределеност в зависимост от прилагания критерий, когато се 

разглеждат алтернативни решения. 

 Да се създаде методика за компенсация на реактивната мощност в разпредели-

телните мрежи с присъединени ДЕИ при неопределеност на изходната 

информация, чрез решаване на многокритериална оптимизационна задача.  
 

Научна новост 

 Разработена е методика и алгоритми за избор на оптимален вариант за изграждане 

на вятърни централи и фотоелектрични системи в условията на неопределеност с 

прилагане на метода за йерархичен анализ от теорията на игрите при обосновани 

критерии.  

 Съставена е методика и алгоритми, базирани на многокритериална оптимизация за 

определяне на минимума на загубите на мощност в клон с децентрализирани 

производители след включване на компенсиращи устройства в условията на 

неопределеност, с което се осигуряват оптимални режими на експлоатация. 

Практическа приложимост 

Разработената методика, алгоритми и софтуер за избор на оптимален вариант за 

изграждане на вятърни централи и фотоелектрични системи позволява да се вземат 

еднозначни обективни решения в условията на неопределеност.  

Методиката за определяне на минимума на загубите на мощност в клон с ДЕИ след 

включване на компенсиращи устройства в условията на неопределеност, позволява да се 

осигурят оптимални експлоатационни режими в разпределителните мрежи.  
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Апробация 

Части от дисертацията са докладвани на Научен семинар на катедра „Електротехника, 

електроника и автоматика” към ИПФ-Сливен. 

Публикации по дисертацията е представена на Научна конференция с международно 

участие „Сливен-2013”. 

Публикации 

Основни постижения и резултати от дисертационния труд са публикувани в 8 броя 

научни статии в списание с ISSN 1312-3920 и два доклада на научна конференция с 

международно участие. Една от публикациите е самостоятелна. 

Структура и обем на дисертационния труд 

Дисертационният труд е в обем от 115 страници, като включва увод, 4 глави за 

решаване на формулираните основни задачи, списък на основните приноси, приложения, 

списък на публикациите по дисертацията и използвана литература. Цитирани са общо 122 

литературни източници, като 52 са на латиница и 70 са на кирилица. Работата включва 

общо 10 фигури и 20 таблици. Номерата на фигурите и таблиците в автореферата 

съответстват на тези в дисертационния труд.  

II. СЪДЪРЖАНИЕ НА ДИСЕРТАЦИОННИЯ ТРУД 

ГЛАВА 1. ФУНКЦИОНИРАНЕ НА ДЕЦЕНТРАЛИЗИРАНИ 

ЕЛЕКТРОЕНЕРГИЙНИ ИЗТОЧНИЦИ В УСЛОВИЯТА НА 

НЕОПРЕДЕЛЕНОСТ 
 

1.1. ДЕФИНИРАНЕ НА ПОНЯТИЕТО НЕОПРЕДЕЛЕНОСТ 

     В най-общия случай неопределеността се дефинира като липса или недостиг на 

информация за конкретен процес или явление. Неопределеността съпътства дейността на 

хората и е от особенно значение при вземане на решения за управление или инвестиране.  

За неопределеността трудно може да се даде еднозначно определение или точна 

класификация. По тази причина е необходимо понятието неопределеност да се 

конкретизира съобразно изследвания обект или явление и в съответствие с условията за 

неговото функциониране или проявление.  

От съществено значение е броят на отчитаните и изследваните фактори при 

изучаването на даден обект, явление или процес. Пренебрегването на някой от факторите 

води до затруднения при тяхното управление. 

При определяне на оптималното функциониране на ДЕИ, тяхната ефективност 

зависи от количествените и качествените показатели, характеризиращи 

„неопределеността“. 

Методите за оценка на неопределеността са количествени и качествени. При 

качествените методи се ползва интуицията, знанията и уменията на оценителя. 

Количествените методи са статистически и основани на моделиране. 

Количествена оценка на неопределеността в практиката се извършва за 

конкретните обекти и условия. 

     Оценката на неопределеността е най-важният елемент на пълния набор от варианти. 

Информацията за неопределеността не е предназначена за поставяне под съмнение на 

достоверността при оценката на вариантите, а да оказва помощ при определянето на 

приоритетните мерки за повишаване на качеството при бъдещи оценки и за вземането на 

решения на базата на научно-обоснован подход.  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
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    Оценките на неопределеността могат да се използват за разнообразни цели. Ето 

защо методите, използвани за описване на неопределеността, трябва да бъдат 

осъществими, научно обосновани, достатъчно надеждни и приложими за конкретните 

условия. 

Практическият подход при съставяне на количествената оценка на 

неопределеността се състои в използване на съчетание от експериментални данни и 

заключение на експертите. 

Целта в първа глава е да се анализира функционирането на ДЕИ на базата на 

литературен обзор, да се конкретизират нерешените проблеми и да се набележат задачите 

за изследване в дисертацията. 

 

1.2. ФУНКЦИОНИРАНЕ НА ВЯТЪРНИ ЦЕНТРАЛИ В УСЛОВИЯТА НА 

НЕОПРЕДЕЛЕНОСТ 

       Ефективността на работа на ветрогенераторите се разглежда в два аспекта: 

енергиен и икономически. 

       Енергийната ефективност се детерминира с максимален енергиен добив от вятърна 

централа, монтирана на конкретно място. Нейната енергийна ефективност се определя от 

голям брой влияещи фактори:  

 ветровият потенциал на мястото, на което се инсталира вятърната централа;  

 вида и характеристиките на вятърната централа; 

 броят на вятърните централи и тяхното взаимно разположение; 

 способите за управление на вятърните централи и др.  

     Неправилната оценка или неотчитането на някои от факторите  води до 

понижаване на енергийната ефективност при функционирането на вятърните централи. 

При избора на място за строителство на вятърна EЦ се отчитат метеорологични, 

технически и допълнителни критерии. 

         Въпросът за въвеждане на съвременни средства за автоматика, работещи по 

дефинирани обосновани критерии е от съществено значение. С тези технически средства 

се следи работата на ветрогенератора, като в определени режими трябва да се повлияе на 

работата му с цел избягване на аварии или неефективна работа, намаляваща остатъчния 

му ресурс. 

     За ефективната работа на ветрогенераторите първостепенно значение има именно 

осигуряването на тяхното функциониране при подходящ диапазон на изменение на 

скоростта на вятъра. За решаването на този въпрос се провеждат мероприятия от следните 

две групи:  

 група 1 - осигуряване на работа на ротора на вятърната централа при 

подходяща висока скорост на вятъра;  

 група 2 - използване на съвременни иновативни решения, които включват 

оптимизиране на конструкцията и управлението, насочени към ефективното 

функциониране при вятър с по-ниска скорост. 

В първата група  влизат следните фактори: 

o Избор на оптимални места за изграждането на вятърни централи, където 

средногодишната скорост на вятъра е над 5,5 - 6 m/s и часовата им 

използваемост над 2100 h/год. Възможностите в тази насока са ограничени. 

Най-подходящите за ветроенергетика планински райони нямат изградена 

инфраструктура и наблизо няма електрически товари. Изграждането на 

присъединителни електропроводи ще увеличи значително инвестициите. 

Затрудненият транспортен достъп прави практически невъзможно 

монтирането и техническото обслужване на вятърните  централи. Избраните 

места за изграждане трябва да са най-малко на 300 m от населените места, 

за да се ограничи въздействието им върху околната среда.  
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o С увеличаване на височината на носещата мачта и на монтиране на 

ветрогенератора, скоростта на вятъра нараства  чувствително. Съвре-

менните вятърни централи се инсталират на височина над 80-90 m. С 

увеличаването на височината на мачтата се утежнява и оскъпява цялата 

конструкция, затрудняват се монтажът и обслужването. 

o Използване на устройства за ускоряване на въздушния поток, с които се 

увеличава мощността на ветрогенераторите няколко пъти в определени 

режими, но съществено се оскъпява цялата инвестиция, както и 

експлоатационните разходи и затова рядко се използват в практиката. 

        Към втората група мероприятия за ефективна работа на вятърните централи се 

отнасят иновациите, свързани с оптимизирането на конструкцията и управлението, 

насочени към ефективен експлоатационен процес. 
Ефективността от функционирането на системата за мониторинг, диагностика и 

управление може да се гарантира само при идентифицирането и развитието на авариен 

процес, като се свърже директно със системите за защита на вятърната централа. 

  Неопределеността при функционирането на вятърните централи се определя от 

променливата скорост на вятъра във времето и честата смяна на преминаващите въздушни 

фронтове. Това непостоянство на вятъра обуславя и променливостта на произведената 

електроенергия. Тази особеност отличава вятъра от всички останали конвенционални 

енергийни източници, които са постоянна величина. Подаването на ресурса при 

преобразуването на вятърната енергия в електроенергия не е стабилно и постоянно. 

Ветровият профил на дадена местност обяснява статистически тази променливост. 

Различните местности имат конкретен ветрови профил. 

Параметрите на енергията на вятъра зависят от третата степен на скоростта на 

вятъра и следователно, произведеното през годината средно количество енергия от 

отделните централи ще се различава. Местностите, където скоростта на вятъра е по-

висока, ще осигурят повече енергия. Например за две площадки със средногодишна 

скорост на вятъра 10 m/s може да се получи разлика в енергийния добив до 30%, което се 

дължи на различната плътност на вятъра. Това показва значението на плътността на 

вятъра и съответно, зависимостта между ветровия потенциал и производството на 

електроенергия от вятърните централи.  

Ресурсът на вятъра не може да се контролира и независимо, че може да се 

прогнозира за денонощие напред, наличието на енергия през цялото време не е 

гарантирано.  

          Прогнозирането на произведената електроенергия от вятърните централи е 

препоръчително да се извършва с методите:        

 математичен модел с итеративна корекция на систематичната грешка 

(МКСГ); 

 прилагане на невронни мрежи с право разпространение (НМПР) на сигнала и 

обратно разпрестранение на грешката; 

 статистически методи за анализ на времеви редонве. 

     Най-точният метод за прогнозиране на произвежданата електроенергия от 

електрическите централи е НМПР. При неговото прилагане грешката при прогнозиране е 

под 5% при вятърни централи. За практически цели е препоръчителен МКСГ, чиято 

точност е приемлива – грешката достига до 5,3 % за вятърни централи.  

1.3. ФУНКЦИОНИРАНЕ НА ФОТОЕЛЕКТРИЧНА ЦЕНТРАЛА В УСЛОВИЯ 

НА НЕОПРЕДЕЛЕНОСТ 

       Работата на фотоелектричните системи зависи от следните по-съществени фактори 

и условия:  

 мястото, на което са разположени фотоелектрични централи (ФЕЦ);  

 видът и характеристиките на фотоелектричните модули; 
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 броят, взаимното им разположение. 

     Тяхното функциониране се влияе от метеорологичните фактори и условия. 

Произведената електрическа енергия от ФЕЦ зависи от слънчевото лъчение и 

температурата на осветената повърхност, наличието на засенчване на някоя от 

фотоелектричните клетки. При проучване за изграждане на ФЕЦ се извършва слънчево 

енергиен одит, който включва оценка на ресурса, потенциала и технологиите за енергиен 

добив при конкретните експлоатационни условия. 

     Функционирането на ФЕЦ в състава на хибридни системи за производство на 

електрическа енергия също е в условията на неопределеност. Електроснабдяването на 

изолирани местности, които са отдалечени от съществуващата инфраструктура или са 

трудно достъпни, може да се изпълни, като се развие съществуващата електро-

разпределителна мрежа, чрез използване на агрегат, чрез изграждане на система с ВЕИ 

или съчетание на няколко източника в хибридна система. Изборът на генериращите 

източните е индивидуален за всеки конкретен случай.  

     Хибридните системи едновременно съчетават предимствата на включените в тях 

генериращи източници. Те допринасят за разнообразяване на добива, повишаване 

генерирането на електроенергия, породено от взаимното допълване на системите и 

придобиване на допълнителна независимост, гарантираща гъвкавост при автономното 

захранване на потребителите.  

    Независимо от структурата на хибридната система, от броя и вида на включените 

ВЕИ в състава й, възникват следните проблеми при нейното оразмеряване: 

 правилен избор на големината на всеки елемент на системата в съответствие 

с товаровия график на захранвания автономен потребител; 

 оптимизиране на управлението на мощностите; 

 намиране на конфигурация, която да съответства на оптималната 

себестойност на произведената електроенергия.  

Максималната стойност на сумарното годишно излъчване за географските и 

климатичните условия на България в зависимост от района се изменя в границите 1110 – 

1420 kWh/m
2
 за година. 

Енергийните характеристики на Слънцето като енергиен източник за Земята са 

следните: 

 нестационарна интензивност през различните часове на деня, зависеща от 

метеорологичните условия на местността ; 

 непостоянна плътност на светлинния поток; 

 неравномерна спектрална плътност на излъчването с максимум в областта на 

дължината на вълните 0,5 m. 

На посочените особености се дължи неопределеността при функционирането на 

ФЕЦ. 

   

1.4.ФУНКЦИОНИРАНЕ НА МАЛКИ ВОДНИ ЕЛЕКТРИЧЕСКИ ЦЕНТРАЛИ В 

УСЛОВИЯТА НА НЕОПРЕДЕЛЕНОСТ 

     Оползотворяването на наличните водни източници за производство на електрическа 

енергия са приоритет за развитието на националната ни енергетика.  

          Малките водни електрически централи (ВЕЦ) на текущи води не използват 

предварително резервирани водни обеми, като така се избягва изграждането на язовирна 

стена, което е съществено предимство.  

    Изискванията за качеството на произведената електроенергия от малките ВЕЦ, не се 

различават от общите изисквания към останалите централи в електроенергийната система.  

    За получаването на максимална мощност от малки ВЕЦ е необходимо ефективно 

регулиране на хидрогенераторите. 
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    В нашата страна има голям ресурс за изграждане на ВЕЦ. На най-подходящите 

места за хидроенергетика вече са изградени големи ВЕЦ, помпено-акумурипащи ВЕЦ и 

каскади. През последните 20 години започна изграждането на малки ВЕЦ върху по-малки 

реки. Има интерес към построяването на ВЕЦ, разположени на деривационни системи. 

При тях се осигурява постоянен воден дебит и фиксирана часова използваемост на 

малката ВЕЦ. Засега потенциалната енергия на падащата вода остава най-използваният 

възобновяем енергиен източник у нас. 

      Произведеното количество електрическа енергия от малките ВЕЦ зависи от водния 

напор; водния дебит; коефициентите на полезно действие на хидротехническата и 

електрическата част на малките ВЕЦ.  

      Водният напор при малките ВЕЦ се определя в етапа на проектирането и зависи от 

денивелацията между разположението на водохващането до мястото, където се изгражда 

малката ВЕЦ.  

     Водният дебит е основният фактор, който създава неопределеност при 

функционирането на малките ВЕЦ, защото зависи от климатични условия:  

 сезонна периодичност и количеството на падащите валежи; 

 географско разположение на малката ВЕЦ. 

      Коефициентите на полезно действие на хидротехническата и електрическата част 

на малките ВЕЦ зависят от типа на избраните съоръжения.  

Наличният хидроенергиен потенциал се изчислява с отчитане на фактори, свързани 

с неопределеност: 

 природни (воден дебит, минимален оставащ речен поток); 

 основни технико-икономически характеристики (очаквано производство на 

електроенергия, дължина на напорния тръбопровод (максимално разстояние от 

водохващането до ВЕЦ). 

За оценка на технологичния потенциал се симулира избора и работата на видовете 

хидротурбини, за да се изчисли: 

 оптималната инсталирана мощност; 

 произведената електроенергия; 

 коефициентът на оползотворяване на водата от турбината при наличния воден 

поток. 

1.5. ОБОБЩЕНИЕ 

    От направения литературен обзор се установява, че през последните 20 години се 

работи усилено по проблемите, свързани с ДЕИ. Наред с издадените книги по ДЕИ, се 

провеждат задълбочени теоретични изследвания и анализи.  

    Основните научни изследвания в областта на функционирането на ДЕИ се 

извършват в следните направления: 

 ефективност на работа на вятърни централи; 

 проблеми при експлоатацията на малки ВЕЦ; 

 моделиране и ефективност при функционирането на ФЕЦ; 

 моделиране и оптимизация на режимите в хибридни системи за 

електроснабдяване; 

 нови технологии и усъвършенствания на конструкциите на ДЕИ; 

 влияние на ДЕИ върху режимите в електрическите мрежи; 

 управление на режимите в електрическите мрежи с ДЕИ. 

Направеният литературен обзор показва, че въпросът с оптималното функциониране 

на ДЕИ към разпределителната мрежа в условията на неопределеност е актуален и все 

още нерешен. 



10 

 

1.6. ОБОСНОВКА НА КРИТЕРИИ ЗА ЕФЕКТИВНОСТ НА 

ДЕЦЕНТРАЛИЗИРАНИ ПРОИЗВОДИТЕЛИ НА ЕЛЕКТРОЕНЕРГИЯ В 

УСЛОВИЯТА НА НЕОПРЕДЕЛЕНОСТ 

       Децентрализираните производители на електроенергия са сложни системи, съставени 

от съвкупност от взаимно свързани подсистеми и елементи, обединени от единен режим 

на функциониране. Характерни особености на ДЕИ са: 

 наличието на подсистеми и елементи в системите на ДЕИ, за които не винаги са 

уточнени критериите за ефективност на функционирането; 

 влияние на климатични и метеорологични фактори върху работата на ДЕИ 

(фотоелектрични системи, вятърни и малки ВЕЦ), с което се внася неопределеност 

при прогнозирането на произвежданите от тях мощности. 

Целта е да се уточнят критериите за ефективност на функционирането на ДЕИ в 

условията на неопределеност. 
 

1.6.1. ЕФЕКТИВНОСТ НА ФУНКЦИОНИРАНЕ НА ДЕЦЕНТРАЛИЗИРАНИТЕ 

ЕНЕРГИЙНИ ИЗТОЧНИЦИ 

 

      Ефективността на работа на ДЕИ се определя от немалък брой различни фактори : 

 мястото, на което са разположени;  

 видът, броят, взаимното разположение и характеристиките им;  

 начинът на тяхното управление и поддръжка и др.  

      Неправилната оценка или неотчитането на някои от тези фактори неминуемо води до 

рязко снижаване на ефективността на работа на ДЕИ, а понякога е предпоставка за 

възникване на аварии. Известни са практически случаи на повреди и загуба на контрол 

върху поведението на ДЕИ при екстремни условия на работа – бурен променлив вятър или 

турболенция, градушка и др. При слаб или непостоянен вятър, при засенчване, критично 

водно ниво, ефективността на работа съществено спада, а остатъчният ресурс силно 

намалява. Възниква въпросът за въвеждане на технически системи и дефиниране на 

обосновани критерии, с които да се следи функционирането им, като в определени 

режими да може да се повлияе на работата с цел избягване на аварии или неефективна 

дейност, намаляваща остатъчния ресурс. 

       За ефективната работа на децентрализирани източници първостепенно значение има 

наличието на съответните възобновяеми ресурси: 

 избор на оптимално местоположение, където природните ресурси (скорост на 

вятъра, слънчева радиация и др.) са достатъчни; 

 използване на съвременни иновативни решения, насочени към ефективното 

използване на енергийните ресурси; 

       Възможностите за избор на оптимални места за изграждането на ДЕИ (постоянен 

целогодишно подходящ вятър за ветроенергетика, достатъчен воден дебит за малка ВЕЦ и 

др.) са ограничени. Най-подходящите за хидро и ветроенергетика планински райони 

попадат в защитените територии от „Натура-2000“ или където обикновено няма 

инфраструктура, транспортният достъп е силно затруднен, няма наблизо разположени 

потребители и това практически прави невъзможно монтирането и техническото 

обслужване на вятърни и малки ВЕЦ. Най-подходящите райони за фотоелектрични 

централи (ФЕЦ) са в равнините, в близост до населени места, където е и най-плодородната 

почва. 

       Втората група са иновациите, свързани с оптимизирането на конструкцията и 

управлението, които са насочени към ефективното използване на вятър с по-ниска и 

променлива скорост, както и системи с тракери за проследяване на траекторията на 

слънцето. 
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       Тези системи са зависими от метрологичните фактори и работят в условията на 

неопределеност. За осигуряване на ефективната им работа е необходимо да се 

прогнозират влияещите фактори възможно най-точно и прецизно. 

 

1.6.2. ФУНКЦИОНИРАНЕ НА ДЕЦЕНТРАЛИЗИРАНИ ПРОИЗВОДИТЕЛИ НА 

ЕЛЕКТРОЕНЕРГИЯ В УСЛОВИЯТА НА НЕОПРЕДЕЛЕНОСТ 

     Неопределеността в условията на функциониране на ДЕИ възниква поради следните 

причини: 

 непълна изученост на процесите, протичащи в сложните обекти; 

 стохастичен характер на основните параметри, които описват функционирането на 

обекта; 

 голям брой смущаващи въздействия; 

 недостатъчна достоверност на изходната статистическа информация, обусловена от 

ниска надеждност, непълнота при събиране и обработка на информацията; 

 недостатъци на методите за обработка на информацията; 

 субективен фактор при вземане на решения; 

 непълнота при описание на състоянията на обекта; 

 неуточнени ограничения и критерии за оптимизация. 

        Неопределеността се класифицира по своята степен, характер и възможност за 

отстраняване. По своя характер неопределеността бива параметрична, структурна и 

ситуационна. При оценка на функционирането на ДЕИ е необходимо да се изследва 

параметричната надеждност. В този смисъл основен източник на неопределеност 

в експлоатационни условия на ДЕИ е недостатъчността и неточността на изходната 

информация за климатичните и метеорологичните фактори. 

1.6.3. ИЗБОР НА КРИТЕРИИ ЗА ЕФЕКТИВНОСТ НА ДЕЦЕНТРАЛИЗИРАНИТЕ 

ЕНЕРГИЙНИ ИЗТОЧНИЦИ В УСЛОВИЯТА НА НЕОПРЕДЕЛЕНОСТ 

         Схемата, по която ДЕИ се свързват към присъединителните възли на 

разпределителната мрежа, се избира след решаване на оптимизационна задача по три 

критерия: минимални загуби на мощност; минимални експлоатационни разходи; 

оптимални показатели за надеждност.  

      Ограниченията за присъединяваната мощност са по пропускателна способност на 

електропроводните линии. 

     При експлоатация на ДЕИ най-често се прилагат следните критерии:  

 Технико-икономически: минимални дисконтирани разходи; минимална 

възвращаемост на инвестициите и др.; 

 Технически: работни токове, токове на късо съединение; загуба на напрежение в 

допустимите граници;  

 Надеждностни: минимално времетраене на изключванията; най-малка 

интензивност на отказите; минимално количество недоставена електроенергия. 

Най-подходящ критерий за ефективност на ДЕИ при тяхното функциониране в 

условията на неопределеност са съответно:  

 за собственика на ДЕИ - минимални дисконтирани разходи; 

 за собственика на присъединителната мрежа – минимални загуби на 

мощност; 

 за захранвания потребител - минимално количество недоставена електро-

енергия. 
       

          ЗАКЛЮЧЕНИЕ:  

 Децентрализираните производители на електроенергия работят в условията на 

неопределеност, която се дължи на случайното въздействие на климатичните и 

метеорологичните фактори върху техните режими.  
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 При оценка на функционирането на ДЕИ е необходимо да се изследва 

параметричната надеждност. 

 За разработването на методики за оценка на различни варианти за изграждане 

на ДЕИ в условията на неопределеност е целесъобразно да се прилага 

математичната теория на игрите. 

1.7. ИЗВОДИ ПО ГЛАВА ПЪРВА 

 Трудно може да се даде еднозначно определение или точна класификация за 

неопределеността. Необходимо е понятието неопределеност да се конкретизира 

съобразно изследвания обект или явление и в съответствие с условията за 

неговото функциониране или проявление.  

 От съществено значение е броят на отчитаните фактори при изследване на 

функционирането на ДЕИ. Пренебрегването на някой от факторите води до 

затруднения при управлението на изследваните обекти. 

 Изборът на критерии за ефективност на функциониране на ДЕИ в условията на 

неопределеност зависи от конкретната решавана задача. 
 

ГЛАВА 2. ИЗБОР НА ВАРИАНТ ЗА ИЗГРАЖДАНЕ НА ДЕЦЕНТРАЛИЗИРАНИ 

ЕНЕРГИЙНИ ИЗТОЧНИЦИ ЧРЕЗ МЕТОДА ЗА ЙЕРАРХИЧЕН АНАЛИЗ 
 

2.1. ВЪВЕДЕНИЕ 

В практиката на проектиране и изграждане на вятърни централи, ФЕЦ, малки ВЕЦ 

и други видове ДЕИ се прави избор на оптималния от няколко възможни варианта.  

По принцип, правилността на избора на оптимален вариант зависи от използваните 

данни и прилагания изчислителен метод. Процесът може да бъде класифициран към: 

 вземане на решения в условията на определенност, при точно зададени данни; 

 приемане на решения в условия на риск, когато данните се описват чрез 

вероятностни разпределения; 

 вземане на решения в условията на неопределенност, когато на данните се задават 

относителни тегла (теглови коефициенти), които представляват тяхната значимост 

в процеса на приемане на решения. 

Данните са точно зададени в условията на определенност. При неопределенност не 

всички данни са точно определени. Това не означава, че напълно отсъства информация за 

тях. Някои от наличните данни е трудно или невъзможно да се класифицират по степен на 

значимост при вземане на решенията. За тези данни, раглеждани като реализация на 

случайните величини или процеси, или не може да бъде определена тяхната функция на 

разпределение или някои от статистическите им характеристики.  

Когато за идеи или качества се определят количествени показатели, чрез числена 

скала на предпочитанията за възможните алтернативни решения е подходящ за прилагане 

метода за йерархичен анализ. 

2.2. ИЗБОР НА ВАРИАНТ ЗА ИЗГРАЖДАНЕ НА ДЕЦЕНТРАЛИЗИРАНИ 

ЕНЕРГИЙНИ ИЗТОЧНИЦИ ЧРЕЗ МЕТОДА ЗА ЙЕРАРХИЧЕН АНАЛИЗ 

Въз основа на извършен електроенергиен одит са разработени три варианта за 

изграждане на вятърни централи: А, В и С. Необходимо е да се изберат критериите и да се 

състави структурата за вземане на решения при избор на оптимален вариант.  

За да се избере най-добрият вариант се формулират два основни критерия: 

местоположението на вятърната централа и нейният енергиен добив.  

Енергийният добив е много по-значим като критерий, в сравнение с 

местоположението. За енергийния добив се приема  теглови коефициент р1 %, а за 

местоположението – р2 %.  

Анализът за оценка на трите варианта се провежда от гледна точка на  

местоположението на вятърните централи и енергийния добив (таблица 2.1). 
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Таблица 2.1. Варианти и критерии за изграждане на вятърни централи 

 Варианти 

Критерии A B C 

Местоположение  р11 р21 р31 

Енергиен добив р12 р22 р32 
 

Структурата на задачата за вземане на решения е дадена на фиг.2.1. Задачата има 

единствено йерархично ниво с два критерия (местоположение и енергиен добив) и три 

варианта (А, В и С) от таблица 2.1. 
 

 

Фиг.2.1. Йерархия на структурата за вземане на решенията  

Определяне на тегловите коефициенти. Сложността на метода за йерархичен 

анализ се заключава в определане на относителните теглови коефициенти за оценка на 

алтернативните решения. Ако има n критерии на дадено йерархично ниво,  съответната  

процедура създава матрица А с размерност n х n, наречена матрица на сравнения по 

двойки, която отразява преценката на лицето, приемащо решението, относно важността на 

различните критерии. Сравнението по двойки се изпълнява така, че критерият в ред i (i = 

1, 2,..., n) се оценява спрямо всеки от критериите, представени в n стълбове. 

Елементът на матрицата А, намиращ се на пресечката на i-ти ред и j-ти стълб, се 

означава чрез aij. За описание на посочените оценки се използват цели числа от 1 до 9. 

При aij = 1 се приема, че i-ти и j-ти критерий са еднакво важни, aij = 5 означава, че i-тият 

критерий е значително по-важен, отколкото j-тия, а aij = 9 показва, че i-тият критерий 

прекалено важен в сравнение с j-тия. Другите междинни стойности между 1 и 9 се 

тълкуват аналогично. Съгласуваността на означенията се осигурява с условието: ако aij = 

k, то aji = 1/k. Всички диагонални елементи aii на матрицата А трябва да бъдат равни на 1, 

тъй като те изразяват оценка на критерия спрямо самия него. 

Определяето на матрицата на сравненията А се извършва по следния начин: 

Започва се от главното йерархично ниво, което съдържа критериите енергиен добив и 

местонахождение на вятърните централи. 

Енергийният добив е значително по-важен от местонаходището на централата. 

Разглеждат се следните три случая, които показват различна степен на значимост на 

енергийния добив спрямо местонаходището на централата.  

Обект А 

р11 

Критерии на 
първо 
йерархично 
ниво 

Варианти 

Решение 

Енергиен добив 

(р2) 

Избор на вариант за изграждане 

на вятърна централа 

Местоположение 

(р1) 

Обект А 

р12 
Обект В 

р21 

Обект В 

р22 
Обект С 

р31 

 

р1р11 + р2.р12  р1р21 + р2.р22  р1р31 + р2.р32  

Обект А                        Обект В                       Обект С 

 

Обект С 

р32 
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Случай 1. По експертна оценка за елемента (2, 1) на матрицата А се избира 

стойността 7, т.е. a21 = 7. Тогава елемент а12= 1/7. Означават се чрез R и L критериите за 

енергийния добив и местонаходището на централата и матрицата за сравненията 

придобива вида:  
             RL  











17

7/11

R

L
A . 

Търсените относителни тегла wR и wL на критериите се изчисляват във вид на 

средни стойности на елементите на съответните редове на нормализираната матрица А: 

                                                                              RL                                         











875,0875,0

125,0125,0

R

L
N . 

Средните стойности на елементите на редовете са съответно: 

wR = 0,875 и wL = 0,125, т.е. теглата, които са показани на фиг.2.2. 

Относителните тегла на вариантните решения А, В и С се изчисляват в границите 

на всеки критерий R и L с използването на двете матрици за сравнения: 

CBA  

                                            


















125

2/112

5/12/11

C

B

A

AL
. 

Сумата от елементите на стълбовете е [8; 3,5; 1,7]. 
     CBA  



















13/23/1

2/312/1

321

C

B

A

AR
. 

Сумата от елементите на стълбовете е [1,83; 3,67; 5,5]. 

Елементите на матриците AR и AL са определени на основа на съжденията, касаещи 

относителната важност на трите варианта А, В и С  
     CBA  



















588,0571,0625,0

294,0286,0250,0

118,0143,0125,0

C

B

A

NL
 

със средните стойности на елементите на редовете: 129,0LAw ; 277,0LBw ; 594,0LCw  и 

    CBA  



















182,0182,0182,0

273,0273,0273,0

545,0545,0545,0

C

B

A

NR
 

със средните стойности на елементите на редовете: 

545,0RAw ; 273,0RBw ; 182,0RCw . 

Величините (wRA, wRB, wRC) = (0,545; 0,273; 0,182) дават съответните тегла за 

вариантите А, В и С от гледна точка на енергийния добив. Величините (wLA, wLB, wLC) = 

(0,129, 0,277, 0,594) са относителните тегла, отнасящи се до местонахождението на 

вятърните централи. 
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Таблица 2.2. Относителни теглови коефициенти за критериите при вземане на 

решения за изграждане на вятърни централи 
 

 Варианти 

Критерии A B C 

Местоположение  12,9% 27,7% 59,4% 

Енергиен добив 54,5% 27,3% 18,2% 
 

Структурата на задачата за вземане на решения с изчислените стойности на 

тегловите коефициенти е дадена на фиг.2.2.  

 

Фиг.2.2. Йерархия на приемане на решенията 

Определяне на комбинираните теглови коефициенти за всеки от вариантите 

Оценката на трите варианта е основана на изчисляване на комбинираните теглови 

коефициенти за всеки от тях. 

Вариант А: 0,493;   Вариант В: 0,2735;   Вариант С: 0,2335. 

На базата на тези изчисления вариант А получава най-високо комбинирано тегло и е 

оптималният избор. 

Случай 2. Ако за елемента (2, 1) на матрицата А се зададе стойността 5, тогава 

a21=5, а елемент а12=1/5. Критериите R и L за енергийния добив и местонахождение на 

централата и матрицата за сравненията се изразяват с:  
                   RL  
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5/11

R

L
A . 

За нормализираната матрица N cе получава 
                                                                             RL                                         











83,083,0

17,017,0

R

L
N . 

Обект А 

0,129 

Критерии на 
първо 
йерархично 
ниво 

Варианти 

Решение 

Енергиен добив 

(87,5%) 

Избор на вариант за изграждане 

на вятърна централа 

Местоположение 

(12,5%) 

Обект А 

0,545 
Обект В 

0,277 

Обект В 

0,273 
Обект С 

0,594 

0,1250,129 + 

+0,875.0,545 = 0,493 

0,125.0,277 +  

+0,875.0,273 = 

0,2735 

0,125.0,594 + 

+0,875.0,182 = 

0,2335 

Обект А                        Обект В                       Обект С 

 

Обект С 

0,182 
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Средните стойности на елементите на редовете са: wR = 0,83 и wL = 0,17, т.е. 

теглата, които са показани на фиг.2.3.  

Относителните тегла на вариантните решения А, В и С се избират както в случай 1.  

Така за енергийния добив от вятърната централа се получава относителен  теглови  

коефициент 83 %, а за местоположението - 17 %.  

Резултатите от проведения анализ за оценка на трите варианта от гледна точка на 

тяхното местоположение и енергиен добив са представени в таблица 2.3. 
 

Таблица 2.3. Относителни теглови коефициенти за критериите при вземане на решения за 

изграждане на вятърни централи 
 

 Варианти 

Критерии A B C 

Местоположение  12,9% 27,7% 59,4% 

Енергиен добив 54,5% 27,3% 18,2% 
 

Структурата на задачата за вземане на решения с изчислените стойности на 

тегловите коефициенти е дадена на фиг.2.3.  

 

Фиг.2.3. Йерархия на приемане на решенията  
 

Определяне на комбинираните теглови коефициенти за всеки от вариантите 

Оценката на трите варианта е основана на изчисляване на комбинираните теглови 

коефициенти за всеки от тях: Вариант А: 0,4743;   Вариант В: 0,2737;   Вариант С: 0,2520. 

    На базата на тези изчисления вариант А получава най-високо комбинирано тегло и е 

оптималният избор.  

Случай 3. По експертна оценка за елемента (2, 1) на матрицата А се задава стойността 

3, тогава a21=3, а елемент а12=1/3. Критериите R и L за енергийния добив и 

местонахождение на централата и матрицата за сравненията се изразяват с: 
              RL  
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3/11

R

L
A . 

Обект А 

0,129 

Критерии на 
първо 
йерархично 
ниво 

Варианти 

Решение 

Енергиен добив 

(83%) 

Избор на вариант за изграждане 

на вятърна централа 

Местоположение 

(17%) 

Обект А 

0,545 
Обект В 

0,277 

Обект В 

0,273 
Обект С 

0,594 

0,170,129 + 

+0,83.0,545 = 0,4743 

0,17.0,277 +  

+0,83.0,273 = 0,2737 

0,17.0,594 + 

+0,83.0,182 = 0,2520 

Обект А                        Обект В                       Обект С 

 

Обект С 

0,182 
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За нормализираната матрица се получава: 
                                                                              RL                                         











75,075,0

25,025,0

R

L
N . 

Средните стойности на елементите на редовете са: wR = 0,75 и wL = 0,25, т.е. 

теглата, които са показани на фиг.2.4 

Относителните тегла на вариантните решения А, В и С се избират както в случаи 1 

и 2 с цел съпоставимост на резултатите. 

Таблица 2.4. Относителни теглови коефициенти за критериите при вземане на решения за 

изграждане на вятърни централи 

 Варианти 

Критерии A B C 

Местоположение  12,9% 27,7% 59,4% 

Енергиен добив 54,5% 27,3% 18,2% 
 

Структурата на задачата за вземане на решения с изчислените стойности на 

тегловите коефициенти е дадена на фиг.2.4.  

 

Фиг.2.4. Йерархия на приемане на решенията 

Определяне на комбинираните 

теглови коефициенти за всеки вариант 

Оценката на трите варианта е 

основана на изчисляване на комбинираните 

теглови коефициенти за всеки от тях: 

Вариант А: 0,402;   Вариант В: 0,274;   

Вариант С: 0,285. 

Съпоставката на резултатите от 

изчисленията за трите случая е представена 

на фиг.2.5. За всеки от разгледаните случаи 

вариант А е оптимален по двата критерия: 

0

0,2

0,4

0,6

Случай 1 Случай 2 Случай 3

Вариант А Вариант В Вариант С

 
Фиг.2.5. Съпоставката на резултатите от 

изчисленията за трите случая 

Обект А 

0,129 

Критерии на 
първо 
йерархично 
ниво 

Варианти 

Решение 

Енергиен добив 

(75%) 

Избор на вариант за изграждане 

на вятърна централа 

Местоположение 

(25 %) 

Обект А 

0,545 
Обект В 

0,277 

Обект В 

0,273 
Обект С 

0,594 

0,250,129 + 

+0,75.0,545 = 0,402 

0,25.0,277 +  

+0,75.0,273 = 0,274 
0,25.0,594 + 

+0,75.0,182 = 0,285 

Обект А                        Обект В                       Обект С 

 

Обект С 

0,182 
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енергиен добив и местоположение на вятърната централа.  

           От критериите с по-голяма значимост е енергийния добив. Даже при различни 

степени на значимост на този критерий, вариант А остава оптимален. 

Анализ на получените резултати: 

 Енергийният добив на вятърната централа е много по-значим критерий от нейното 

местоположение.  

 Съпоставката на резултатите от изчисленията показва, че за всеки от разгледаните 

случаи вариант А е оптималният по двата критерия: енергиен добив и 

местоположение на вятърната централа.  
 

Изводи: 

 Методът за йерархичен анализ е подходящ за прилагане при вземане на решения, 

когато за качества се определят количествени показатели с помощта  на числена 

скала на предпочитанията за възможните алтернативни решения. 

 Съставеният изчислителен алгоритъм позволява да се задава различна степен на 

значимост на формулираните основни критерии за вземане на решение за 

изграждане на вятърна централа. 

 Основната трудност при прилагането на метода за йерархичен анализ е правилното 

подбиране на критериите и степента на тяхната значимост. 
 

2.3. ПРИЛАГАНЕ НА МЕТОДА ЗА ЙЕРАРХИЧЕН АНАЛИЗ ПРИ НЯКОЛКО 

ЙЕРАРХИЧНИ НИВА В СТРУКТУРАТА ЗА ВЗЕМАНЕ НА РЕШЕНИЯ ПРИ 

ИЗГРАЖДАНЕ НА ДЕЦЕНТРАЛИЗИРАНИ ИЗТОЧНИЦИ 

Общата структура на метода за йерархичен анализ може да включва няколко 

йерархични нива със съответните критерии.   
 

 
Фиг.2.6. Структура на йерархия с две нива за вземане на решения  

А 
(р11) 

Критерии на 
второ 
йерархично 
ниво 

Варианти 

Решение 

Енергиен 

добив 

(q2) 

Избор на вариант за изграждане 

на вятърна централа 

Местопо-

ложение 

(p1) 

p(p1.p11+p2.p21)+ 

+q(q1.q11+q2.q21) 

p(p1.p12+p2.p22)+ 

+q(q1.q12+q2.q22) 

p(p1.p13+p2.p23)+ 

+q(q1.q13+q2.q23) 

Обект А                        Обект В                       Обект С 

 

ВяЕЦ 

(p) 

ФЕЦ 

(q) 

Критерии на 
първо 
йерархично 
ниво 

Местопо-

ложение 

(q1) 

Енергиен 

добив 

(p2) 

А 
(р21) 

А 
(q11) 

В 
(р12) 

А 
(q21) 

C 
(р13) 

B 
(р22) 

C 
(р23) 

B 
(q12) 

C 
(q13) 

B 
(q22) 

C 
(q23) 
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За трите варианта А, В и С от т.2.2 има възможност да се изгради и фотоелектрична 

централа (ФЕЦ) с приблизително еднакъв енергиен добив от 1 kW инсталирана мощност.  

На фиг.2.6 е дадена структурата на задачата за избор на решение, която съдържа 

две йерархични нива със съответните критерии.  

Величините p и q на първо йерархично ниво са тегловите коефициенти. Второто 

йерархично ниво използва теглата (p1, p2) и (q1, q2). Останалата част на структурата е както 

в т.2.2. Валидни са  следните равенства:  

p + q = 1;  p1 + p2 = 1; q1 + q2 = 1; 

p11 + p12 + p13 = 1; p21 + p22 + p23 = 1; 

q11 + q12 + q13 = 1; q21 + q22 + q23 = 1. 

Резултатите от изчисляване на критериите на първо и второ ниво и тегловите 

коефициенти са дадени в таблици 2.5÷2.7. 

 

Таблица 2.5. Изменение на теглата на критериите от първо йерархично ниво  

 

Критерии на 

първо 

йерархично 

ниво 

Критерии на 

второ 

йерархично 

ниво 

Теглови коефициенти 

Комбинирани 

теглови 

коефициенти 

1 2 3 4 

p = 0,5; 

q = 0,5; 

p1 = 0,17; 

p2 = 0,83; 

q1 = 0,3;  

q2 = 0,7; 

 

p11 = 0,129; p12 = 0,277;  

p13 = 0,594; p21 = 0,545;  

p22 = 0,273; p23 = 0,182;  

q11 = 0,2; q12 = 0,3;  

q13 = 0,5; q21 = 0,5;  

q22 = 0,2; q23 = 0,3; 

Обект А: 0,4421 

Обект В: 0,2518 

Обект С: 0,3060 

 

p = 0,6;  

q = 0,4; 

 

p1 = 0,17; 

p2 = 0,83; 

q1 = 0,3;  

q2 = 0,7; 

 

p11 = 0,129; p12 = 0,277;  

p13 = 0,594; p21 = 0,545; 

 p22 = 0,273; p23 = 0,182;  

q11 = 0,2; q12 = 0,3;  

q13 = 0,5; q21 = 0,5;  

q22 = 0,2; q23 = 0,3; 

Обект А: 0,4486 

Обект В: 0,2562 

Обект С: 0,2952 

 

p = 0,7; 

q = 0,3; 

p1 = 0,17; 

p2 = 0,83; 

q1 = 0,3;  

q2 = 0,7; 

 

p11 = 0,129; p12 = 0,277;  

p13 = 0,594; p21 = 0,545;  

p22 = 0,273; p23 = 0,182;  

q11 = 0,2; q12 = 0,3;  

q13 = 0,5; q21 = 0,5;  

q22 = 0,2; q23 = 0,3; 

Обект А: 0,4549 

Обект В: 0,2606 

Обект С: 0,2844 

 

p = 0,4; 

q = 0,6; 

p1 = 0,17; 

p2 = 0,83; 

q1 = 0,3;  

q2 = 0,7; 

 

p11 = 0,129; p12 = 0,277;  

p13 = 0,594; p21 = 0,545;  

p22 = 0,273; p23 = 0,182;  

q11 = 0,2; q12 = 0,3;  

q13 = 0,5; q21 = 0,5;  

q22 = 0,2; q23 = 0,3; 

Обект А: 0,4357 

Обект В: 0,2475 

Обект С: 0,3168 

 

p = 0,3; 

q = 0,7; 

p1 = 0,17; 

p2 = 0,83; 

q1 = 0,3;  

q2 = 0,7; 

 

p11 = 0,129; p12 = 0,277;  

p13 = 0,594; p21 = 0,545;  

p22 = 0,273; p23 = 0,182;  

q11 = 0,2; q12 = 0,3;  

q13 = 0,5; q21 = 0,5;,  

q22 = 0,2; q23 = 0,3. 

Обект А: 0,4293 

Обект В: 0,2431 

Обект С: 0,3276 
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Таблица 2.6. Изменение на теглата на критериите от второ йерархично ниво  

 

Критерии на 

първо 

йерархично 

ниво 

Критерии на 

второ 

йерархично 

ниво 

Теглови коефициенти 

Комбинирани 

теглови 

коефициенти 

p = 0,5; 

q = 0,5; 

p1 = 0,17; 

p2 = 0,83; 

q1 = 0,3;  

q2 = 0,7; 

 

p11 = 0,129; p12 = 0,277; p13 = 0,594; 

p21 = 0,545; p22 = 0,273; p23 = 0,182; 

q11 = 0,2; q12 = 0,3; q13 = 0,5; q21 = 

0,5, q22 = 0,2; q23 = 0,3; 

Обект А: 0,44214 

Обект В: 0,25184 

Обект С: 0,30602 

 

p = 0,5; 

q = 0,5; 

p1 = 0,125; 

p2 = 0,875; 

q1 = 0,25;  

q2 = 0,75; 

p11 = 0,129; p12 = 0,277; p13 = 0,594; 

p21 = 0,545; p22 = 0,273; p23 = 0,182; 

q11 = 0,2; q12 = 0,3; q13 = 0,5; q21 = 

0,5, q22 = 0,2; q23 = 0,3; 

Обект А: 0,459 

Обект В: 0,2493 

Обект С: 0,2918 

 

p = 0,5; 

q = 0,5; 

p1 = 0,25; 

p2 = 0,75; 

q1 = 0,25;  

q2 = 0,75; 

p11 = 0,129; p12 = 0,277; p13 = 0,594; 

p21 = 0,545; p22 = 0,273; p23 = 0,182; 

q11 = 0,2; q12 = 0,3; q13 = 0,5; q21 = 

0,5, q22 = 0,2; q23 = 0,3; 

Обект А: 0,433 

Обект В: 0,2495 

Обект С: 0,3175 

 

p = 0,5; 

q = 0,5; 

p1 = 0,25; 

p2 = 0,75; 

q1 = 0,75;  

q2 = 0,25; 

p11 = 0,129; p12 = 0,277; p13 = 0,594; 

p21 = 0,545; p22 = 0,273; p23 = 0,182; 

q11 = 0,2; q12 = 0,3; q13 = 0,5; q21 = 

0,5, q22 = 0,2; q23 = 0,3; 

Обект А: 0,358 

Обект В: 0,2745 

Обект С: 0,3675 

p = 0,5; 

q = 0,5; 

p1 = 0,5; 

p2 = 0,5; 

q1 = 0,75;  

q2 = 0,25; 

p11 = 0,129; p12 = 0,277; p13 = 0,594; 

p21 = 0,545; p22 = 0,273; p23 = 0,182, 

q11 = 0,2; q12 = 0,3; q13 = 0,5; q21 = 

0,5, q22 = 0,2; q23 = 0,3; 

Обект А: 0,306 

Обект В: 0,275 

Обект С:0,419 

1 2 3 4 

p = 0,5; 

q = 0,5; 

p1 = 0,5; 

p2 = 0,5; 

q1 = 0,25;  

q2 = 0,75; 

p11 = 0,129; p12 = 0,277; p13 = 0,594; 

p21 = 0,545; p22 = 0,273; p23 = 0,182; 

q11 = 0,2; q12 = 0,3; q13 = 0,5; q21 = 

0,5, q22 = 0,2; q23 = 0,3; 

Обект А: 0,381 

Обект В: 0,25 

Обект С: 0,369 

p = 0,5; 

q = 0,5; 

p1 = 0,75; 

p2 = 0,25; 

q1 = 0,5;  

q2 = 0,5; 

p11 = 0,129; p12 = 0,277; p13 = 0,594; 

p21 = 0,545; p22 = 0,273; p23 = 0,182; 

q11 = 0,2; q12 = 0,3; q13 = 0,5; q21 = 

0,5, q22 = 0,2; q23 = 0,3. 

Обект А: 0,2915 

Обект В: 0,263 

Обект С: 0,4455 

 

Таблица 2.7. Изменение на теглата на критериите, отчитащи относителната важност 

на трите варианта А, В и С   

 

Критерии на 

първо 

йерархично 

ниво 

Критерии 

на второ 

йерархично 

ниво 

Теглови коефициенти 

Комбинирани 

теглови 

коефициенти 

1 2 3 4 

p = 0,5; 

q = 0,5; 

p1 = 0,125; 

p2 = 0,875; 

q1 = 0,25;  

q2 = 0,75; 

p11 = 0,165; p12 = 0,296;  

p13 = 0,539; p21 = 0,590; 

 p22 = 0,282; p23 = 0,128;  

q11 = 0,2; q12 = 0,3;  

q13 = 0,5; q21 = 0,5;  

q22 = 0,2; q23 = 0,3; 

Обект А: 0,481 

Обект В: 0,2544 

Обект С: 0,2647 
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1 2 3 4 

p = 0,5; 

q = 0,5; 

p1 = 0,125; 

p2 = 0,875; 

q1 = 0,25;  

q2 = 0,75; 

p11 = 0,129; p12 = 0,277;  

p13 = 0,594; p21 = 0,545; 

 p22 = 0,273; p23 = 0,182; 

 q11 = 0, 165; q12 = 0, 296; 

 q13 = 0, 539; q21 = 0,590; 

 q22 = 0,282; q23 = 0,128; 

Обект А: 0,4884 

Обект В: 0,2795 

Обект С: 0,2321 

 

p = 0,5; 

q = 0,5; 

p1 = 0,125; 

p2 = 0,875; 

q1 = 0,25;  

q2 = 0,75; 

p11 = 0,165; p12 = 0,296; 

 p13 = 0,539; p21 = 0,59;  

p22 = 0,282; p23 = 0,128; 

 q11 = 0,129; q12 = 0,277;  

q13 = 0,594; q21 = 0,545;  

q22 = 0,273; q23 = 0,182; 

Обект А: 0,4889 

Обект В: 0,2789 

Обект С: 0,2322 

 

p = 0,5; 

q = 0,5; 

p1 = 0,125; 

p2 = 0,875; 

q1 = 0,25;  

q2 = 0,75; 

p11 = 0,129; p12 = 0,277;  

p13 = 0,594; p21 = 0,545; 

 p22 = 0,273; p23 = 0,182;  

q11 = 0,129; q12 = 0,277;  

q13 = 0,594; q21 = 0,545;  

q22 = 0,273; q23 = 0,182. 

Обект А: 0,467 

Обект В: 0,2738 

Обект С: 0,2593 

 

      Анализ на получените резултати: 

 Вариант А остава оптимален във всички разгледани случаи на изменение на теглата 

на критериите от първо йерархично ниво. 

 При изменение на критериите на второ йерархично ниво като оптимален се избира 

или вариант А или вариант С. 

 За всички изследвани случаи на изменение на теглата на критериите, отчитащи 

относителната важност на трите варианта, оптимален остава вариант А.   
 

2.4. ИЗВОДИ  

 Методът за йерархичен анализ е подходящ за прилагане при вземане на 

решения, когато влияещите фактори могат да се определят с количествени 

показатели. Методът е приложим за фактори, които като идеи или качества 

се описват с количествени показатели с помощта  на числена скала на 

предпочитанията за възможните алтернативни решения. 

 Съставеният изчислителен алгоритъм за избор на оптималния вариант 

позволява да се задава различна степен на значимост на формулираните 

основни критерии за вземане на решение за изграждане на вятърна централа.  

 Разработеният алгоритъм за оценка на варианти за изграждане на вятърни 

централи и ФЕЦ включва две йерархични нива със съответните критерии и 

позволява да се вземат оптималните решения при различна степен на 

влияние на факторите.  

 Правилното подбиране на критериите и степента на тяхната значимост 

трябва да се извърши след предварителен анализ и експертна оценка или въз 

основа на ранжиране на влияещите фактори. 

 
ГЛАВА 3. ИЗБОР НА ВАРИАНТИ ЗА ИЗГРАЖДАНЕ НА ДЕЦЕНТРАЛИЗИРАНИ 

ЕНЕРГИЙНИ ИЗТОЧНИЦИ В УСЛОВИЯТА НА НЕОПРЕДЕЛЕНОСТ 
 

3.1. ВЪВЕДЕНИЕ 

Две от най-съществените условия за избор на мястото за изграждане на вятърна 

централа са метеорологични: средногодишната скорост на вятъра и средногодишната 

часова използваемост.  
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Избор от няколко алтернативни варианти при разглеждането на фактори, които са 

случайни величини, зависещи от климатични условия, е задача за вземане на решение в 

условията на неопределеност. 

Целта в трета глава е да се направи избор на вариант за изграждане на ДЕИ в 

условията на неопределеност при оценка на алтернативни вариянти.  

3.2. ВЗЕМАНЕ НА РЕШЕНИЯ В УСЛОВИЯТА НА НЕОПРЕДЕЛЕНОСТ ПРИ 

ОЦЕНЯВАНЕ НА АЛТЕРТАТИВНИ ВАРИАНТИ 

Приемането на решения в условията на неопределеност изисква определяне на 

алтернативни действия, които съответстват на разходи, зависещи от различни фактори 

(състояния). Матрицата на разходите в задачата за вземане на решения с m варианти и n 

състояния се представят по следния начин: 

                                                 
nsss ...21
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Елементът ai е i-то възможно решение, а елементът sj – j-то състояние. Разходът 

(или доходът), свързани с решение ai и състояние sj, е равно на v(ai, sj). 

Разликата между приемане на решения в условията на риск и неопределеност се 

състои в това, че в условията на неопределеност вероятностното разпределение, 

съответстващо на състоянието sj, j = 1, 2, ..., n, или е неизвестно, или не може да бъде 

определено. Ето защо се използват следните критерии за приемане на решения: 

 критерий на Лаплас; 

 минимаксен критерий; 

 критерий на Севидж; 

 критерий на Хурвиц. 

Критерият на Лаплас се базира на принципа на недостатъчното основание, 

който гласи, че понеже разпределението на вероятностите на състоянията Р(sj) е 

неизвестно, няма причини те да се считат за различни. Следователно се използва 

оптимистичното предположение, че вероятностите за всички състояния на природата са 

равни помежду си, т.е.  

P{s1} = P{s2} = ... = P{sn} = 1/n. 

Ако v(ai, sj) е получаваната печалба, то най-доброто решение е това, което 

осигурява 

(3.2)                                                    
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Ако v(ai, sj) е разход,  операторът „max“ се заменя с „min“. 

Максиминен (минимаксен) критерий. Основава се на избор на най-добрият 

вариант от най-лошите. Ако величината v(ai, sj) представлява получаваната печалба, то в 

съответствие с максиминния критерий в качеството на оптимално се избира решение, 

осигуряващо 

(3.3)                                                  
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Ако величината v(ai, sj) е загуба, се използва минимаксния критерий, който се 

определя със следното съотношение 

(3.4)                                                  














),(maxmin ji

sa

sav
ji

. 

Критерият на Севидж смекчава минимаксния (максиминния) критерий чрез 

замяна на матрицата на разходите v(ai, sj) с матрицата на загубите r(ai, sj), която се 

определя по следния начин: 

(3.5)                    
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Критерият на Хурвиц обхваща редица различни подходи за вземане на решения - 

от най-оптимистичното до най-песимистичното. Нека 10   и величината v(ai, sj) 

представлява доходи. 

Тогава решението, избрано по критерия на Хурвиц, съответства на 

(3.6)                                 
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 . 

Параметърът   е  показател на оптимизма. Ако  = 0, критерият на Хурвиц става 

песимистичен, тъй като неговото прилагане е еквивалентно на използването на 

обикновения минимаксен критерий. Ако  = 1, критерият на Хурвиц става оптимистичен, 

или разчита на най-добрите от най-добрите условия.  

Може да се конкретизира степента на оптимизма (или песимизма) с подходящ 

избор на величината   в интервала [0, 1]. При отсъствие на ярко изразена склонност към 

оптимизъм или песимизъм изборът  = 0,5 е най-разумния. 

Ако величините v(ai, sj) са загуби, то критерият приема следния вид: 

(3.7)                                  
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 . 

3.3. ИЗБОР НА ВАРИАНТ ЗА ИЗГРАЖДАНЕ НА ВЯТЪРНИ ЦЕНТРАЛИ В 

УСЛОВИЯТА НА НЕОПРЕДЕЛЕНОСТ ПРИ ОЦЕНКА НА АЛТЕРНАТИВНИ 

РЕШЕНИЯ                     

За техническите параметри на 4 типа вятърни централи а1÷а4 са възможни 4 

променливи състояния s1÷s4 по време на тяхното изграждане.  

Всяко състояние s1÷s4 е свързано с различни разходи. В таблица 3.1 е дадена 

матрицата на разходите (в хиляди лева). Общата стойност по изграждането трябва да бъде 

минимална.  

Таблица 3.1. Матрица на разходите, хиляди лева 

 s1 s2 s3 s4 

a1 6 12 18 24 

a2 8 9 16 23 

a3 22 18 15 21 

a4 30 22 19 17 
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Данните от таблица 3.1 се анализират по четирите критерия: 

Критерий на Лаплас:  

При зададените вероятности P{sj} = 1/4, j = 1, 2, 3, 4, очакваните стойности на 

загубите за различните възможни решения се изчисляват по следния начин. 

M {a1} = (1/4)(6 + 12 + 18 + 24) = 15; 

                                              M {a2} = (1/4)(8 + 9 + 16 + 23) = 14 ← Оптимум; 

M {a3} = (1/4)(22 + 18 + 15 + 21) = 19 ; 

M {a4} = (1/4)(30 + 22 + 19 + 17) = 22. 
 

Минимаксен критерий:  

Използва се изходната матрица на стойностите. 

 s1 s2 s3 s4 Максимум на 

редовете 

a1 6 12 18 24 24 

a2 8 9 16 23 23 

a3 22 18 15 22 21←минимакс 

a4 30 22 19 17 30 

 

Критерий на Севидж:  

Матрицата на загубите е 

 s1 s2 s3 s4 Максимум 

на редовете 

a1 0 3 3 7 7 

a2 2 0 1 6 6←минимакс 

a3 16 9 0 5 16 

a4 24 13 4 0 24 
 

Критерий на Хурвиц:  

Резултатите от изчисленията са следните: 
 

Вариант Минимум 

на редовете 

Максимум 

на редовете 

α (минимум на редовете) +  

+(1 – α)(максимум на редовете) 

a1 6 24 24 - 18 α 

a2 8 23  23 - 15α 

a3 15 22  22 - 7α 

a4 17 30  30 - 13α 
 

Като се използва подходяща стойност за α, може да се определи оптималния 

вариант (таблица 3.2).  

Таблица 3.2. Избор на оптимален вариант по критерия на Хурвиц при α= 0,5 и 0,25 

 

Вариант 

α (минимум на редовете) +  

+(1 – α)(максимум на редовете) 

α (минимум на редовете) +  

+(1 – α)(максимум на редовете) 

α = 0,5 α = 0,25 

a1 15 – оптимален 20,4 

a2 15,5 20 - оптимален 

a3 18,5 20,6 

a4 23,5 27,4 
 

      При α = 0,5 оптимален е вариант а1, а при α = 0,25 - вариант а2. 
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3.4. ИЗБОР НА ВАРИАНТ ЗА ИЗГРАЖДАНЕ НА ФОТОЕЛЕКТРИЧНИ 

ЦЕНТРАЛИ В УСЛОВИЯТА НА НЕОПРЕДЕЛЕНОСТ ПРИ ОЦЕНКА НА 

АЛТЕРНАТИВНИ РЕШЕНИЯ 

За техническите параметри на 5 типа ФЕЦ а1÷а5 са възможни 5 променливи 

състояния s1÷s5 по време на тяхното изграждане.  

Всяко състояние s1÷s5 е свързано с различни разходи. В таблица 3.3 е дадена 

матрицата на разходите (в хиляди лева). Общата стойност по изграждането на ФЕЦ трябва 

да бъде минимална.  

Таблица 3.3. Матрица на разходите, хил. лева 

 s1 s2 s3 s4 s 5 

a1 24 28 31 33 38 

a2 27 26 29 30 37 

a3 36 32 27 29 36 

a4 42 37 33 28 34 

а5 48 45 42 38 32 

 

Данните от таблица 3.3 се анализират по четирите критерия: 

Критерий на Лаплас:  

При зададените вероятности P{sj} = 1/5, j = 1, 2, 3, 4, 5, очакваните стойности на 

загубите за различните възможни решения се изчисляват както следва: 

M {a1} = (1/5)(24 + 28 + 31 + 33 + 38) = 30,8; 

M {a2} = (1/5)(27 + 26 + 29 + 30 + 37) = 29,8 ← Оптимум; 

M {a3} = (1/5)(36 + 32 + 27 + 29 + 36) = 32; 

M {a4} = (1/5)(42 + 37 + 33 + 28 + 34) = 34,8; 

M {a5} = (1/5)(48 + 45 + 42 + 38 + 32) = 41. 

 

Минимаксен критерий:  

Използва се изходната матрица на стойностите: 

 

 s1 s2 s3 s4 s5 Максимум на 

редовете 

a1 24 28 31 33 38 38 

a2 27 26 29 30 37 37 

a3 36 32 27 29 36 36 ← минимакс 

a4 42 37 33 28 34 42 

а5 48 45 42 38 32 48 

 

Критерий на Севидж:  

Матрицата на загубите е: 

 s1 s2 s3 s4 s5 Максимум на 

редовете 

a1 0 2 4 5 6 6 

a2 3 0 2 2 5 5←минимакс 

a3 12 6 0 1 4 12 

a4 18 11 6 0 2 18 

a5 24 19 15 10 0 24 
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       Критерий на Хурвиц: 

Резултатите от изчисленията са следните: 

 

Вариант Минимум 

на редовете 

Максимум 

на редовете 

α (минимум на редовете) +  

+(1 – α)(максимум на редовете) 

a1 24 38 38 – 14α 

a2 26 37 37 - 11α 

a3 27 36 36 - 9α 

a4 28 42 42 - 14α 

 32 48 48 - 16α 

 

Като се използва подходяща стойност за α, може да се определи оптималния 

вариант (таблица 3.3).  

 

Таблица 3.4. Избор на оптимален вариант по критерия на Хурвиц при α= 0,5 и 0,25 

 

Вариант 

α (минимум на редовете) +  

+(1 – α)(максимум на редовете) 

α (минимум на редовете) +  

+(1 – α)(максимум на редовете) 

α = 0,5 α = 0,25 

a1 31 – оптимален 34,5 

a2 31,5 34,25  

a3 31,5 33,75 – оптимален 

a4 35 38,5 

a5 40 44 

 

              При стойност на α = 0,5 оптимален е вариант а1, а при α = 0,25 - вариант а3. 

 

  Анализ на получените резултати: 

 Най-същественият момент при вземането на решенията в условията на 

неопределеност е избора на критерий. Както показват конкретните 

изчисления, при избор на вятърни централи, три от разгледаните четири 

варианта могат да бъдат оптимални, в зависимост от прилагания критерий: 

по критерия на Лаплас оптимален е вариант а2, по минимаксен критерий – 

вариант а3, по критерия на Севидж – вариант а2, по Хурвиц при α = 0,5 - 

вариант а1, а при α = 0,25 - вариант а2. 

 При избор на ФЕЦ три от разгледаните четири варианта могат да бъдат 

оптимални, в зависимост от прилагания критерий: по критерия на Лаплас 

оптимален е вариант а2, по минимаксен критерий – вариант а3, по критерия 

на Севидж – вариант а2, по Хурвиц при α = 0,5 - вариант а1, а при α = 0,25 - 

вариант а3. 

 

3.5. ИЗВОДИ КЪМ ГЛАВА ТРЕТА 

 Приемането на решения в условията на неопределеност изисква съставяне 

на алтернативни варианти, със съответни разходи, зависещи от голям брой 

фактори, които са случайни величини. 

 Оптималното решение се избира в зависимост от приетия критерий. 
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ГЛАВА 4. МЕТОДИКА ЗА КОМПЕНСАЦИЯ НА РЕАКТИВНАТА МОЩНОСТ В 

РАЗПРЕДЕЛИТЕЛНИ МРЕЖИ С ДЕЦЕНТРАЛИЗИРАНИ ПРОИЗВОДИТЕЛИ В 

УСЛОВИЯТА НА НЕОПРЕДЕЛЕНОСТ НА ИНФОРМАЦИЯТА 

 

4.1. СЪСТАВЯНЕ НА ЦЕЛЕВАТА ФУНКЦИЯ 

Съществуват голям брой математични методи за решаване на оптимизационни 

задачи в условията на неопределеност. Изборът на подходящ метод се извършва в 

зависимост от конкретната задача, съставената целева функция, налаганите ограничения и 

други.  

Съставянето на методика за компенсация на реактивната мощност в 

разпределителните мрежи с присъединени ДЕИ при непълнота и неопределеност на 

изходната информация е съществена задача.  Неопределеността на информацията се 

дължи предимно на променливото количество електроенергия, постъпваща в 

присъединителния клон на електрическата мрежа, поради зависимост от метеорологични 

и климатични фактори, неточност от измерванията и др.  

Целта в четвърта глава е да се създаде методика за компенсация на реактивната 

мощност в разпределителните мрежи с присъединени ДЕИ при неопределеност на 

изходната информация. 

Понижаването на загубите на активна мощност в присъединителния клон към 

разпределителната мрежа след монтирането на компенсиращо устройство (КУ) в i-тия 

възел може да се определи с израза: 

(4.1)                              
KY

iii PPP  , 

където 
iP загубите на активна мощност преди монтирането на КУ; KY

iP - загубите на 

активна мощност след монтирането на КУ; iP - понижаването на загубите на активна 

мощност след монтирането на КУ в i възел. 

 

Целевата функция за минимизиране на загубите на активна мощност в присъедини-

телния клон на ДЕИ трябва да се решава при ограничения 

(4.3)                                                       0),( XYg ; 

(4.4)                                                       0),( XYh , 

където X   е подлежащата на минимизиране величина (загубите на активната мощност); 

Y  - въздействащите величини; ),( XYg  и ),( XYh  - ограниченията, записвани съответно 

във вид на неравенства и равенства. 

При математично формулиране на задачата ограниченията са: 

(4.8)                                                   
maxmin kkk QQQ  ; 

(4.9)                                                    maxmin UUU  . 

където GiQ  и PiQ  са съответно генерацията и потреблението на реактивна мощност в i -

ти възел; Q  - сумарната загуба на реактивна мощност; kQ - мощността на КУ: 

 

4.2. МНОГОКРИТЕРИАЛНА ОПТИМИЗАЦИЯ ПО ФУНКЦИЯ НА 

ЖЕЛАТЕЛНОСТ 

 Целевата функция се изразява с уравнение (4.1). В ограничителните условия участва 

реактивната мощност, внасяна от ДЕИ. При оптимизацията се отчитат ограничителните 

условия (4.8) и (4.9). Идеята е всички влияещи фактори да се обединят в единен 
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параметър, чрез който да се избират границите на изменение на оптималната мощност на 

КУ.   

 Въздействащите фактори се привеждат към единната скала чрез показатели 
id , 

които се изменят от нула до единица. Стойността нула по скалата за 
id  съответства на 

неприемлива стойност на параметъра iy ;   id =0,37 - на минимално допустимата стойност 

i
ymin  на изследвания i -ти параметър; id =0,63 - на максимално допустимата стойност 

i
ymax , над която се преминава към неоправдани разходи или технически неприемливо 

решение.  

 Излизането на оптимизируемия показател извън допустимите стойности в един от 

случаите не може да се компенсира със съответно завишаване или понижаване на 

показателя в другия случай. 
 

4.3. МЕТОДИКА ЗА КОМПЕНСАЦИЯ НА РЕАКТИВНАТА МОЩНОСТ В 

РАЗПРЕДЕЛИТЕЛНИТЕ МРЕЖИ С ПРИСЪЕДИНЕНИ ДЕЦЕНТРАЛИЗИРАНИ 

ИЗТОЧНИЦИ 
 

Методиката за компенсация на реактивната мощност в разпределителните мрежи с 

присъединени ДЕИ се състои в  получаване на стойностите на частните параметри id , 

както следва: 

    Определя се 1d  от зависимостта )(  PfQij
, където 

P  е сумарната активна 

мощност в клона след присъединяване на ДЕИ; 

    Изчислява се 2d , което съответства на iP ;  

    Намира се 3d , което се определя от KY
iP .     

            Получаването на минималната и максимална стойности на частните 

оптимизационни параметри id  е дадено съответно в таблици 4.14.3. 
 

Таблица 4.1. Изчисляване на частния параметър 1d  
 

P, MW 21  tgtg   Qij, MVAr 
1y  1d  

Pmax max  Qij max 1 0,69 

Pmin min  Qij min 0 0,37 
 

Таблица 4.2. Изчисляване на граничните стойности на частния параметър 2d  
 

P, MW Qk, MVAr 
iP , MW 

2y  2d  

Pmax Qkmax iP1  1 0,69 

Pmin Qkmin iP2  0 0,37 

 

Таблица 4.3. Изчисляване на граничните стойности на частния параметър 3d  
 

P, MW Q, MVAr KY
iP , MW 3y  3d  

Pmax Qmax KY
iP1  1 0,69 

Pmin Qmin KY
iP2  0 0,37 
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 От построената функция на желателност при фиксирани граници на изменение на 

влияещите фактори, се определят стойностите на 
iP1 , iP2 , KY

iP1 , KY
iP2 , които 

съответстват на частните параметри на оптимизация 
id . 

 С частните параметри id  се намира единния параметър за оптимизация. 

 

4.4. СОФТУЕР ЗА ИЗЧИСЛЯВАНЕ НА РЕЖИМНИТЕ ПРАМЕТРИ ПРИ 

КОМПЕНСАЦИЯ НА РЕАКТИВНАТА МОЩНОСТ В РАЗПРЕДЕЛИТЕЛНИТЕ 

МРЕЖИ С ПРИСЪЕДИНЕНИ ДЕЦЕНТРАЛИЗИРАНИ ИЗТОЧНИЦИ 
 

Софтуерът за изчисляване на реактивната мощност в разпределителните мрежи с 

ДЕИ съдържа следните процедури: 

 Стъпка 1 – Въвеждане на входни данни за разпределителната мрежа;  

 Стъпка 2 – Приемане на еднакви начални стойности на напрежението на възлите 

iU  на разпределителната мрежа, равни на номиналното напрежение. 

 Стъпка 3 – Изчисляване на сумарните мощности във възлите и генерираните 

капацитивни мощности (за кабелни линии с номинално напрежение 20 кV); 

 Стъпка 4 – Изчисляване на мощностите в клоновете в отклоненията; 

 Стъпка 5 – Изчисляване на токовете в клоновете в магистралната линия; 

 Стъпка 6 – Изчисляване на напреженията във възлите, с изключение на базисния 

възел; 

 Стъпка 7 – Логически блок, с който се проверява дали има стойности на възловите 

напрежения извън допустимите граници? 

 Стъпка 8 – Сравняване на изчислените и допустимите стойности на напреженията 

във възлите. Ако изчислената стойност попада в границите на допустимото 

напрежение, изчислението продължава с преминаване към стъпка 10. В противен 

случай се преминава към стъпка 9. 

 Стъпка 9 – промяна в режима, чрез въвеждане на КУ и преминаване с новите 

входни данни към стъпка 3. 

 Стъпка 10 – определяне на частния оптимизационен параметър d1. 

   Стъпка 11 - Изчислява се частния оптимизационен параметър 
2d , който съответства 

на загубите на мощност 
iP  и се определя за намереното потокоразпределение в 

електрическата мрежа преди монтиране на КУ; работи се с входните данни за 

електрическата мрежа преди въвеждане на КУ.  

   Стъпка 12 - Намира се частния оптимизационен параметър 3d , който се определя от 

загубите на мощност KY
iP  след въвеждането на КУ. 

 Стъпка 13 - Определя се единния параметър за оптимизация. 

 

        Анализ на получените резултати: 

 

 Използването на оптимизация с прилагането на функция на желателност е 

много подходящо за решаване на задачи при неопределеност на 

информацията. 
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 При неопределеност на информацията се разполага с граничните стойности 

на влияещите фактори при търсене на оптималната стойност на реактивната 

мощност, внасяна от ДЕИ в присъединителния клон. 

 Всички частни показатели за оптимизация остават в допустимите граници. 

Излизането на някой частен показател извън допустимите стойности не може 

да се компенсира със съответно завишаване или понижаване на другите 

частни показатели. 

 

4.4. ИЗВОДИ КЪМ ГЛАВА ЧЕТВЪРТА 

 

 Съставената методика позволява да се определя минимума на загубите на 

активна мощност в клон с ДЕИ след включване на КУ.  

 Многокритериалната оптимизация на реактивната мощност в 

присъединителния клон на ДЕИ по функция на желателност е препоръчителна 

за практически изчисления при неопределеност на някои от влияещите 

фактори. 

 Предложената методика има широки възможности за развитие и вземане на 

решения в условията на неопределеност.  
 

НАУЧНО-ПРИЛОЖНИ ПРИНОСИ 

По съществените приноси в дисертацията са следните: 

 Разработена е методика за избор на оптимален вариант за изграждане на ДЕИ с 

прилагане на метода за йерархичен анализ от теорията на игрите. Методиката 

позволява да се оценява влиянието на фактори, описвани с количествени 

показатели и да се въвежда числена скала на предпочитанията за възможните 

алтернативни решения. 

 Съставен е изчислителен алгоритъм за избор на оптималния вариант, който 

позволява да се задава различна степен на значимост на формулираните основни 

критерии за вземане на решение за изграждане на вятърни централи и ФЕЦ.  

 Разработен е алгоритъм за оценка на варианти за изграждане на вятърни централи 

и ФЕЦ, който включва две йерархични нива със съответно обосновани критерии 

и позволява да се вземат оптимални решения при различна степен на влияние на 

факторите.  

 Съставена е методика за приемане на решения в условията на неопределеност за 

съставяне на алтернативни варианти, със съответни разходи, зависещи от 

влияещите фактори, с прилагане на теорията на игрите. По методиката е 

разработен алгоритъм за вземане на решения по четири критерия, приложими за 

вятърни централи и ФЕЦ. 

 Съставена е методика и алгоритми за определяне на минимума на загубите на 

активна мощност в клон с ДЕИ след включване на компенсиращи устройства в 

условията на неопределеност, базирана на многокритериална оптимизация по 

функция на желателност с намиране на единен параметър за оптимизация. 

Методиката е препоръчителна за практически изчисления при неопределеност 

на някои от влияещите фактори и за сравнителен анализ. 

    С помощта на разработените методики и прилагането на съставените алгоритми 

могат да се вземат оптимални решения в условията на неопределеност. Предложените 

методики имат широки възможности за развитие и вземане на решения при изграждане на 

ДЕИ. 
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UNSPECIFIED CONDITIONS 
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SUMMARY 
 

 

This dissertation elaborates on a procedure for optimal option for decentralized energy 

production applying the hierarchical game theory analysis. The procedure allows calculating the 

quantity parameter factors as well as introducing numerical scale of possible alternative decision 

preferences. 

It was written a calculation algorithm for optimal option choice allowing to set up different 

significant levels of basic criteria formulated for decision making in wind power plants and 

photovoltaic systems. 

It was written an algorithm for option estimate of wind power plants and photovoltaic system 

construction including two hierarchical levels with respectively substantiated criteria allowing 

for the optimal decisions to be made at different level of factor influence. 

It was formulated a procedure for decision acceptance in unspecified conditions in order to 

create alternative options with the respective costs applying games theory. A four-criteria 

decision making algorithm was written under this procedure with being applicable to wind power 

plants and photovoltaic systems. 

The formulated procedure and algorithms specify minimum active power losses in a branch 

with decentralized power sources after adding compensative devices in unspecified conditions. 

The procedure is based in multicriterial optimization by desirability function. The procedure is 

recommended for practical calculations when some of the influencing factors are unspecified. 

Optimal decisions may be taken in unspecified conditions with the assistance of developed 

procedures and algorithm application. Suggested procedures open vast prospects for 

decentralized power sources development and decision making. 

 
 


