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Electronic system for control of mobile station from alternative energy sources: The paper 

presents a interesting and easy solution of an electronic system for control of a mobile station from 

alternative energy. Developed an electronic system is financially profitable and requires almost no 

maintenance, it can also work with multiple energy sources. 

Key words: Electronic system for control, alternative energy sources, multiple energy sources 

 

ВЪВЕДЕНИЕ 

Основното предимство на алтернативни източници на енергия е, че те са един 

непрекъсващ и леснодостъпен енергиен ресурс, затова алтернативната енергия с 

право може да се нарече енергия на бъдещето. 

В последните години този вид източници са особено актуални. Специфичното 

при тях е разнообразието от конструктивни решения за използване на енергията от 

въздушни потоци, които могат да бъдат от различно естество (междублоково 

пространство, въздушни потоци от големи аспирации на обекти и др.) и 

фотоволтаични системи [1,2,3].  

Обект на доклада е електронна система за управление на мобилна централа от 

алтернативни източници на енергия, чрез която се цели да бъде подпомогнато 

енергийното функциониране на даден обект. 

 

СТРУКТУРНА СХЕМА НА ЕЛЕКТРОННА СИСТЕМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА 

МОБИЛНА ЦЕНТРАЛА ОТ АЛТЕРНАТИВНИ ИЗТОЧНИЦИ НА ЕНЕРГИЯ 

Структурната схема на електронната система е показана на фиг.1.  

 

 

 

Фиг. 1 Структурна схема на електронна система за управление на мобилна 

централа от алтернативни източници на енергия 

 

Структурната схема включва следните блокове: 

o  Блок, следящ нивото на напрежението – чрез този блок се следи напрежението 

на акумулаторите, чрез смяна на състоянието (вклюване и изключване) при 

достигане на минимално и максимално напрежение на акумулатора;  

o  Буферен усилвател – усилва сигнала от блока, следящ нивото на напрежението 

до необходимото ниво за превключване на релето в регулиращия блок; 
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o  Регулиращ блок – този блок е реализиран чрез реле, което включва 

алтернативния източник в системата, когато напрежението на акумулатора падне 

под минималното ниво и го изключва при зареждането на акумулатора при 

максималното му ниво на зареждане;  

o  Алтернативен източник – този блок може да бъде реализиран чрез 

ветрогенератор, фотоволтаичен панел и др.; 

o  Акумулаторен блок - използва се за съхранение на енергията и отдаването ѝ при 

отсъствие на алтернативна; 

o Захранващ блок – осигурява необходимите захранващи напрежения за отделните 

блокове на мобилната централа. 

 

ПРИНЦИПНА ЕЛЕКТРИЧЕСКА СХЕМА НА ЕЛЕКТРОННАТА СИСТЕМА ЗА 

УПРАВЛЕНИЕ НА МОБИЛНА ЦЕНТРАЛА ОТ АЛТЕРНАТИВНИ ИЗТОЧНИЦИ НА 

ЕНЕРГИЯ 

Принципна електрическа схема на електронната система за управление на 

мобилна централа от алтернативни източници на енергия е показана на фиг.2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Фиг.2 Принципна електрическа схема на електронна система за управление 

на мобилна централа от алтернативни източници на енергия 

 

Блокът, следящ нивото на напрежението на акумулаторите, е реализиран с 

интегрална схема LM555. Използва се основната функция на тази схема да 

превключва изходните състояния: логическа “1” - при достигане на напрежение 1/3 

от захранващото напрежение и логическа “0” - при достигане на напрежение 2/3 от 

захранващото напрежение [4]. 

За настройка на схемата е използван източник с регулиране на постоянно 

напрежение. Избирано е минимално напрежение, при което акумулаторният блок ще 

преминава от режим използване към режим зареждане – 12V. За целта 

регулируемият източник на постоянно напрежение се настройва на 12V и се свързва 

към входа, определен за акумулатора. Следи се напрежението U1 и се изменя R1, 

докато U1 не достигне 1/3 от захранващото напрежение (1,67V). Максималното 

напрежение, при което акумулаторният блок преминава от режим зареждане към 

режим използване, е 14V. За целта същият регулируем източник се настройва на 

14V и се свързва към входа, определен за акумулатора. Следи се напрежението U2 
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и се изменя R2, докато U2 не достигне 2/3 от захранващото напрежение (3,33V).  

Предвидени са два тестови бутона - „използване” и „зареждане”, натискането на 

един от които ще промени изходното състояние на схемата. Схемата има два 

индикатора, реализирани със светодиоди – Vd1 (сигнализиращ „използване”) и Vd2 

(сигнализиращ „зареждане”). 

Буферният усилвател е реализиран чрез буферно стъпало, съставено от 

двойка транзистори. Неговата цел е да усили сигнала от блока, следящ нивото на 

напрежението до необходимото ниво за превключване на релето в регулиращия 

блок. 

Регулиращият блок е реализиран с автоматично реле 40A/12V, което има две 

основни състояния: нормално отворено и нормално затворено. При нормално 

отворено състояние от алтернативния източник на енергия се подава напрежение 

към захранващия блок, а при нормално затворено състояние от алтернативния 

източник на енергия се подава напрежението към товарното съпротивление, ако има 

такова. 

За нуждите на мобилната централа от алтернативни източници на енергия е 

използван фотоволтаичен панел, който се монтира хоризонтално или южно 

ориентирано, с оптимален ъгъл на наклона α спрямо хоризонта. Този ъгъл α се 

определя в зависимост от местоположението на системата, в която е включен 

панелът, и времевия период на неговото използване. 

За съхраняване на енергията от алтернативния източник е използван 

акумулатор, поради нестационарния характер на слънчевото облъчване, както и 

променливата консумация на енергия, най-често не съвпадаща по време с режимите 

на постъпване на слънчевата енергия.  

Акумулаторният блок се свързва към захранващия блок, блока следящ нивото 

на напрежението и алтернативния източник. Продължителността на нормално 

функциониране на акумулатора зависи от температурата, дълбочината на разряда и 

времето на използване. 

На фиг.3а и фиг.3б са показани фотоси на опитната установка на електронната 

система за управление на мобилна централа от алтернативни източници на енергия.  

 

         

           а)       б) 

 

Фиг. 3 Визуализиране на изходните състояния на електронната система за 

управление на мобилна централа от алтернативни източници на енергия 

 

Фотосите показват двете изходни състояния на разработената система. 

Зеленият светодиод показва, че се използва енергията от акумулатора 

(акумулаторът е зареден), оранжевият светодиод показва, че акумулатора се 

зарежда от източника на алтернативна енергия. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Алтернативните електроцентрали са повече от успешен опит, както за 

генериране на енергия, така и за опазване на околната среда. Въвеждането им в 

ежедневието ще има особено голямо значение за развитието на човечеството – ще 

се предотврати замърсяването, характерно за получаването на енергия от 

сегашните източници; с преминаването към новите системи значително ще спаднат 

цените на електроенергията; както и ще бъдат преодолени енергийните кризи, 

възниквали до сега, поради изчерпването на различни ресурси.  

Разработената електронна система за управление на мобилна централа от 

алтернативни източници на енергия може да работи с повече от един алтернативни 

източници [2,3]. Схемата е лесна за реализиране, финансово изгодна и не изисква 

почти никаква поддръжка.  
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