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Увод 

1. Актуалност на проблема, свързан с необходимостта от 
повишаване на енергийната ефективност на помпите във 
водоразпределителните системи 

Съгласно чл. 1 от Директива 2012/27/ЕС на Европейския парламент 
относно енергийната ефективност [23], съюзът е изправен пред безпрецедентни 
предизвикателства в резултат на повишената си зависимост от внос на 
електроенергия и оскъдните си енергийни ресурси, както и поради 
необходимостта от ограничаване на изменението в климата и преодоляване на 
икономическата криза. Водните центробежни помпи, изразходват значителна 
част ( от 20% до 60% [94] ) от общата електроенергия във ВиК системите и 
промишлеността и 25% от електроенергията за системите с електродвигатели. 
Голяма част от помпите във водоснабдителните системи са преоразмерени и 
помпените станции се управляват неефективно, в резултат на което се 
потребяват големи количества електроенергия [78, 87, 94, 111, 134].  

Във връзка с усвояване на потенциала за икономия на електроенергия 
при помпените системи, през последните години в ЕС и у нас, са съставени 
редица нормативни документи и указания [22, 52, 56, 57, 68, 86, 95, 97, 118], 
които задължават и стимулират производителите на помпи и съпътстващо 
оборудване, както и ВиК операторите, да работят за повишаване на 
енергийната ефективност. Определенията за „енергийна ефективност“ и 
„повишаване на енергийната ефективност“ в приетия през 2015 година Закон 
за енергийната ефективност ( ЗЕЕ ) [31] са съответно “съотношението между 
изходното количество произведена стока, услуга или енергия и вложеното 
количество енергия“1 и „резултат от изпълнението на мярка или дейност, 
който води до намаляване на съотношението между вложеното количество 
енергия и изходното количество произведена стока, услуга или енергия без 
влошаване на качеството или други характеристики“. 

Енергийната интензивност е сроден показател, който е съотношение 
между изразходваната енергия и брутния вътрешен продукт в разглежданата 
държава. България е на последно място в Европейския съюз по енергийна 
интензивност [28]. За национална цел за енергийна ефективност се приема 
количество спестявания в потреблението за периода от 2014г. до края на 2020г. 

                                                            
1 В техническата литература и специализираната нормативна уредба, свързани с 
ВиК [23, 63] e прието реципрочното съотношение с мерна единица kWh/m3. Заедно 
с това по-често се използва терминът „специфична енергия“. 
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от минимум 1,5 на сто годишно от средната годишна стойност на общото 
количество на продажбите на енергия на крайните клиенти на територията на 
страната през 2010, 2011 и 2012 г., с изключение на количеството на 
продажбите на енергия, използвани в транспортния сектор [31]. Целта, която е 
поставена в Енергийната стратегия на България [29] ( 2011 год. ) до 2020год. и 
Директивата за енергийна ефективност от 2012г., е още по-амбициозна – 
намаляване на първичното енергийно потребление с 20 %, което е 2,2 % на 
година. 

За целите на анализ на текущата тенденция у нас по отношение на 
изменението на енергийната ефективност в сектора водоснабдяване е 
направено обобщение на данни на КЕВР [26] за достигнати нива на услуги на 
някои ВиК оператори съгласно [52] за периода 2010-2015 ( фиг. 1 ). Не са 
включени оператори със значителни необясними отклонения в данните за 
различните години или липсваща информация за дадена година. Разгледани са 
показателите специфична електроенергия спрямо фактурираната вода Еs,inv, 
специфична електроенергия спрямо подадената в системата вода Еs,Q. 

 

Фиг. У1. Тенденции 
на изменение на 
специфичната 

енергия по 
отношение на 

фактурираната и 
подадената вода 

 

 

 

Прегледът на обобщените данни на фиг. У1 не показва промяна на 
тенденцията на изменение на Еs,inv с изключение на малкия скок през 2015 год. 
спрямо 2014 год. При показателя  Еs,Q, който е по-важен за оценка на напредъка 
по отношение на енергийното управление на ВиК операторите, няма 
значително подобрение. 

С оглед на казаното по-горе, научно-приложните изследвания в 
областта на енергийната ефективност на ВиК системите у нас са актуални. 



6 

2. Тема на дисертационния труд 

Добре известно е, че за постигане на икономия на електроенергия в 
една водоснабдителна система, освен използване на енергийно ефективни 
помпи и двигатели, е важно да се приложи правилното им управление, т.е. 
тяхната работа да е съобразена с характеристиките на системата – физически 
данни за мрежата, обеми на изравнителните водоеми, водопотребление, както 
и начина на заплащане на електроенергията. Класическите подходи за 
регулиране на производителността и управление на водоснабдителните помпи 
се основават на дроселиране и байпасиране на тласкателя [78, 94, 125, 134], 
както и различните разновидности на старт-стоп режими: с управление по 
„време“ и „ниво“, стъпаловиден график на работа на паралелни помпи, както и 
различни специално разработени сложни режими за точно определени схеми 
на водоразпределителни системи [37, 38]. 

Регулирането на производителността на центробежните помпи чрез 
промяна на оборотите на работното колело е подход, който навлиза широко 
през последните десетилетия във водоснабдителната практика, включително и 
чрез указания на водния регулатор у нас [68] и регламент към европейски 
директиви [56]. Промяната на честотата на въртене на системата ротор, 
вал/работно колело се постига с регулиране на честотата на въртене на 
електромагнитното поле в електродвигателя, чрез преобразувател на честотата 
на електрическия ток. 

Голямото разпространение на помпите с променлива честота на 
въртене се дължи на следните две обстоятелства: най-често променливите 
обороти са по-ефективен начин за регулиране на производителността на 
помпата в сравнение с класическите подходи [78, 94, 104, 134]; намаляването 
на цената на честотните преобразуватели през последните десетина години. 

Работата и повишаването на енергийната ефективност на 
водоснабдителните системи ( ВС ) и по-специално на водоразпределителните 
системи ( ВрС ) 2 с помпи с променлива честота на въртене ( ППЧ ) е обект на 
многобройни научни изследвания в света и Европа. Една от предпоставките за 
този интерес е, че делът на новите и съществуващи помпи, които се допълват с 
честотни преобразуватели устойчиво се повишава. Това е така, защото 
приложението на базовите режими „постоянно водно количество“ и 

                                                            
2 Съгласно [8] водоразпределителните системи започват след пречиствателната 
станция за природни води или водоизточника, когато няма такава. 
Водоснабдителните системи включват и пречиствателната станция 
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„постоянно налягане“, не изисква сериозни предварителни проучвания и 
експертни познания и почти винаги повишава енергийната ефективност. 
Втората причина е свързана с обстоятелството, че в определени случаи могат 
да се приложат разнообразни, по-сложни режими на работа на ППЧ, при които 
се реализира допълнително намаляване на изразходената електроенергия. 
Сложността на режимите от тази „вторична“ група се състои в 
необходимостта от сериозна предоптимизационна подготовка, работа с 
математически модели на разнообразни схеми на ВрС със ППЧ и последващо 
прилагане на различни математически методи и оптимизационни методики. 
Тези характеристики на по-сложните режими очертават една все още 
недостатъчно изследвана, но перспективна част от научната област, свързана с 
водоснабдяването. 

Важно е да се подчертае, че съгласно наблюденията, проведени в 
рамките на настоящата работа, в нашите водоразпределителни системи много 
помпи нямат ЧП, а при тези от тях, които имат, се използват почти без 
изключения само базовите режими на управление.  

В дисертационния труд са разгледани задачи, свързани с намаляване 
не само на количеството, но и на паричната стойност на изразходената 
електроенергия. Двете задачи са в известна степен различни, а в някои случаи 
дори противостоящи. 

За краткост вместо количество – Eq и парична стойност – Еpr, при 
формулиране на темата на дисертационния труд, е използван обобщаващият 
термин „разход на електрическата енергия“. 

 

3. Основни характеристики на дисертационния труд 

С оглед на изтъкнатите по-горе национални и европейски цели за 
намаляване на потреблението на електрическа енергия и незадоволителните 
резултати у нас в това отношение през последните години , се обособява 
следния актуален проблем, върху който се основава настоящата разработка: 
непълноценното използване на възможностите за повишаване на енергийната 
ефективност на помпите – основният потребител на електрическа енергия 
във водоразпределителните системи. 

Целта на настоящата дисертация е да се предложат начини за 
използване на недостатъчно изследвани възможности за намаляване на 
количеството и паричната стойност на електрическата енергия, 
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изразходвана от помпи с променлива честота на въртене във 
водоразпределителни системи. 

 Обект на настоящото изследване са водоразпределителните системи 
с разнообразни схеми, които включват помпи с променлива честота на 
въртене, а предмет е действието на помпите с променливa честота на 
въртене, свързано с намаляване на количеството и паричната стойност на 
изразходваната от тях електрическа енергия. 

Глава I. Състояние на въпросът, свързан с повишаване на 
енергийната ефективност на водоразпределителните системи с 

помпи с променлива честота 
 Във първа глава е направен преглед на техническата литература, 
свързана с темата на дисертационния труд. 

 В точка 1.1 са дадени кратки теоретични сведения по темата на 
дисертационния труд.  

 В точка 1.2.1. са разгледани въпроси, свързани със зависимостите на 
изменение на коефициента на полезно действие на ППЧ, захранващи резервоар 
или водопроводна мрежа и влиянието на неточността при определянето му 
върху резултатите от оптимизациите с цел намаляване на разхода на 
електрическа енергия. Засегнати са и проблеми, свързани с коефициента на 
полезно действие на електрическите двигатели и честотните преобразуватели. 
Начините за изчисляване и контролиране на съставните елементи на ηpump – 
обемен, механичен и хидравличен коефициенти на полезно действие са 
задълбочено изследвани в разработки в областта на помпостроенето [99, 137, 
139]. Методите за избор на помпи с висок ηpump, като се вземе предвид 
приложението и обхвата на изменение на водното им количество, са 
разгледани в инженерно-експлоатационно насочените публикации [86, 87, 91, 
94, 118, 134, 141, 146]. Съставянето на специализиран нормативен документ 
[57, 101, 131] към Директивата за екодизайн на продукти, свързани с 
енергопотреблението [22], който въвежда долни граници за коефициента на 
полезно действие е пример за голямото значение, което водната индустрия 
отдава на развитието на производството и разпространението високоефективни 
водоснабдителни помпи. Голяма част от най-известните комерсиални 
програмни продукти за хидравлично моделиране от високо ниво, като 
WaterGems, Mike Urban, H2ONET и др. са базирани върху базовия 
изчислителен модул на безплатната програма EPANET2. В статиите [ 88, 110 ] 
са направени изследвания за начините за изчисляване на ηpump от този базов 
програмен продукт. В някои електронни каталози за избор на помпи [62] с 
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намаляване на честотата на въртене се изобразява графиката на зависимостта 
ηpump,red = f (Q), но без да се изписва нейното уравнение. Заедно с това не се 
изобразява зависимостта ηpump,syst = f ( Qsyst ). 

 В точка 1.2.2 е направен обзор и сравнителен анализ на формули за 
изчисляване на напорни загуби в контекста на практическите задачи, свързани 
с намаляване на разхода на електроенергия във водоразпределителни системи с 
ППЧ. Особено внимание е отделено на формулата h = k. Qβ/Dm. Нейните 
предимства са опростената структура, наличието на задълбочени изследвания 
върху стойностите на коефициентите ѝ, но за широк обхват на изменение на 
хидравличните параметри D, v и Δ [40], както и обстоятелството, че тя е 
вградена във формулите за технико-икономическо определяне на оптималния 
диаметър у нас. 

 В т. 1.2.3 е направен преглед на възможностите за обработка на 
водопотреблението на селищата, в резултат на които може да се постигне 
намаляване на разхода на електрическа енергия. 

 В т. 1.3.1 е разгледан проблемът с влиянието на характеристиките на 
захранваната от ППЧ водопроводна мрежа върху възможностите за намаляване 
на разхода на електроенергия. Отчетени са специфични особености на мрежите 
у нас. 

 В т. 1.3.2 е отчетено, че в дисциплините „Помпи и помпени станции“ и 
„Мелиорации и помпени станции“, които се изучават в Хидротехническия 
факултет на УАСГ, традиционно е застъпено графичното представяне на 
работата на водоразпределителни системи с помпи с постоянна честота на 
въртене [ 13, 60 ]. Графичното представяне за работата на ВрС с ППЧ не е 
разгледано достатъчно подробно. 

 В т. 1.3.3 е посочена необходимостта от извеждане на аналитични 
зависимости, свързани с работата на ППЧ. 

 В т. 1.3.4 е отчетено обстоятелството, че би било полезно за 
практиката да се използват вградените възможности ( инструментът Solver ) в 
MS Excel за решаване на системи нелинейни уравнения, с помощта на които 
може да се описват водоразпределителни системи с ППЧ. Приложението на MS 
Excel за хидравлично изчисляване на водопроводни мрежи е разгледано от Сл. 
Иванов [34, 35, 41], П. Филков [69], O. Guistolisi et al. [програмен продукт въз 
основа на MS Excel - 55] и S. Demir et al. [85]. От изброените разработки, 
действието на ППЧ е включено само в програмата [55], където е използван 
глобалният градиентен алгоритъм (GGA) на Todini и Pilati [135] и 
подобрението нa О. Giustolisi – Enhanced GGA ( за по-големи ВрС ).  

 В т. 1.3.5 въз основа на предложенията за използване на характерни 
нива и обеми в резервоарите, направени в [33, 38, 39], в рамките на 
дисертационния труд се поставя задачата за предложение за обособяване на 
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определени обеми и нива в напорните резервоари, подходящи за захранващата 
ППЧ, които да съчетават двете цели – надеждност на водоподаването и 
повишаване на енергийната ефективност. 

 В т. 1.3.6 са посочени някои недостатъци в начините за отчитане на 
достигнатите нива на услуги по отношение на енергийната ефективност на 
ВиК дружествата пред КЕВР [52], вследствие на което се поставя задачата за 
по-подробен анализ на показателите за тези нива на услуги. 

 В т. 1.4.1 е формулирана необходимостта и изисквания към 
структурата на оптимизационна задача за ВрС, състояща се от ППЧ, 
захранваща НР, която да отговаря на определени условия. 

 В т. 1.4.2 е обоснована необходимостта от сравнителен анализ на 
приложението на математически оптимизационни методи за минимизация на 
Eq и Epr, които са подходящи за използване чрез сравнително широко 
разпространени програмни продукти в инженерната практика. В техническата 
литература е разгледано приложението на много математически методи за 
оптимизация на работата на помпи с постоянна и променлива честота. 
Приложение на метода динамично програмиране е показано в [76, 102, 138]. 
Ранна разработка, в която е показано използване на генетичен алгоритъм е 
[104]. През последните години еволюционните методи са предмет на повишен 
интерес [107, 126, 151, 154, 155] във връзка с възможността им да дават 
оптимални решения за ВрС със сложна структура. Генетичният алгоритъм ( ГА 
) е вграден в програмния продукт за хидравлично моделиране WaterGems. 
Следва да се отбележи особеността, че при използването на ГА е необходимо 
изходната променлива, например QVSP,i или ωi да се дискретизира. С оглед на 
практическата насоченост на дисертационния труд са потърсени 
математически методи, които да могат да се прилагат с достъпен софтуер в 
инженерната практика. Методът за оптимизация на Hooke and Jeeves 
(patternsearch) [72, 121] при задачи с общ характер дава сравними резултати с 
ГА [75, 147]. Следва да се отбележи наличието на модули в програмния 
продукт Matlab за генетичен алгоритъм, patternsearch и multistart, което е 
предпоставка за използването им в дисертационния труд. В MS Excel и 
инструмента Solver е вграден оптимизационния метод GRG, въз основа на 
което той също ще бъде разгледан в изследването. 

 Продажбата на електроенергия чрез предварително заявени часови 
количества е нов пазарен инструмент в т. 1.4.3. Поставена е задачата да се 
създаде оптимизационна процедура, с помощта на която ВиК дружествата да 
могат да се възползват пълноценно от него. 

 Полезно би било да се изследват случаите, при които известният в 
канализационни помпени станции режим с управление на ППЧ по ниво [123] – 
увеличаване на оборотите при покачване на нивото и обратно, е подходящо да 
бъде приложен. Задачата е формулирана в т. 1.4.4. 
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 В т. 1.4.5 е засегнат въпросът с влиянието на работния обем ( 
дефиниран в т. 1.3.5 и 3.5 ) върху възможностите за намаляване на разхода на 
електрическа енергия. В [38] e направено изследване, свързано с автоматичния 
режим на помпа, захранваща резервоар. Разгледани са възможностите за 
минимизиране на броя на включванията и изключванията на помпата и 
надеждността на водоподаването, както и подходящи за управлението на 
помпа с постоянна честота характерни нива и обеми в резервоара. В [44] са 
разгледани въпросите с моделиране и симулация на съвместната работа на 
помпа с постоянна скорост и резервоар. В [30] e предложено решение на 
оптимизационната задача за минимален работен обем в резервоара, като 
входните променливи са периодите на работа на две различни помпи с 
постоянна честота. В [37] e разгледана съвместната работа на две помпи, 
захранващи резервоар. В [39] са разгледани възможностите за намаляване на 
цената на електрическата енергия, изразходена през денонощието, чрез 
вземане предвид наличието на зоново заплащане на електрическата енергия. 

 В т. 1.4.6 е формулирана задачата за установяване на влиянието на 
обхвата на водните количества на ППЧ върху разхода на електрическа енергия. 

 В т. 1.4.7 е разгледано влиянието на структурата на тарифния план 
върху възможностите за намаляване на паричната стойност на електрическата 
енергия. Необходимо е да се посочи защо за широкия обществен интерес е 
важно ВиК дружествата да се използват възможностите за спестяване на пари 
за електрическа енергия. Очевидно е, че по-малките разходи за електроенергия 
ще се отразят върху цената на водата за потребителите. Втората причина е, че 
енергийната система на страната има излишък в нощните часове, съответно и 
цената на електрическата енергия е ниска, в резултат на което се налага да се 
използват ПАВЕЦ-ли „Чаира“, „Белмекен“ и „Сестримо“. Но работата на 
ПАВЕЦ е свързана със загуби в режимите на препомпване и генериране на 
електроенергия. В тази връзка определена част от използваната вместо през 
деня през нощта електроенергия в действителност се явява спестена. 

 В т. 1.4.8 е поставена задачата за установяване на подходите за 
съставяне на оптимални режими при използване на стартиралия през 2016 год. 
у нас пазарен инструмент „ден напред“, при който в следобеда на даден ден се 
публикуват единични цени и свободни количества електроенергия от 
„Българска независима енергийна борса“ ЕАД за следващия ден. 
Възможностите за намаляване на разхода са потърсени чрез прогнозиране на 
водопотреблението за по-дълъг от едно денонощие период и съставянето на 
оптимални режими. 

 Предложение за решение на задачата, свързана с моделиране на 
преднапор при ППЧ, както и черпателен резервоар, е дадено в т. 1.4.9. 

 В т. 1.5 са разгледани следните въпроси, свързани с многокритериална 
оптимизация на работата на ППЧ: определяне на оптималния диаметър на 
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тласкател към напорен резервоар; определяне на оптималния режим на ППЧ 
при тласкател с течове чрез полеви измервания; едновременно минимизиране 
на паричната стойност Еpr и количеството на електрическата енергия Еq; 
оптимален режим на работа на турбина, изпълняваща роля на регулатор на 
напор във ВрС със ППЧ. 

Глава II. Изследване на величини, участващи като входни 
променливи в оптимизационните методики за намаляване на 

количеството и паричната стойност на електрическата енергия 

2.1. Коефициент на полезно действие на помпа с променлива честота, 
електродвигател и честотен преобразувател 

2.1.1. Методи за получаване на уравнения за коефициента на полезно 
действие на ППЧ в числен и аналитичен вид 

Задача 1: Да се предложат приложими в инженерната практика методи 
за извеждане на теоретични и експериментални зависимости за 
коефициента на полезно действие на ППЧ при две схеми на ВрС – с 
тласкател към резервоар и при пряко захранване на мрежата. 

 Зависимостите за КПД като функция от Q участват в знаменател в 
уравнението за изразходената електроенергия, чийто минимум се търси в 
оптимизационните процедури ( 2.1.1 – 1 ). 

min ( ),

( . ). .
( )

( )

( ). ( ).

stat

tot

tot pump mot drive

E Q

H s Q Q
E Q

Q

Q Q

 




    

   (2.1.1 – 1) 

 В определени случаи за η може да се ползват и постоянни стойности, 
но това ще се отрази върху точността на резултатите. Този въпрос е изследван 
в т. 2.1.2. 

 При ВрС, състояща се от ППЧ, тласкател и резервоар, водните 

количества ,

syst

pump iQ  и съответстващите им ηsyst са координатите на точките, 

принадлежащи на характеристиката на водопровода. Уравнението за ηsyst може 
да е с различна степен. В изследването се работи с уравнение от втора степен 
(форм. 2.1.1 – 2). 

2

2, 1, 0,. .syst syst systsyst b Q b Q b       (2.1.1 – 2) 
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При ВрС, състояща се от ППЧ, която захранва пряко мрежата КПД 
зависимостта за КПД може да се онагледи в тримерна координатна система 
(фиг. 2.1.1 – 5 и 2.1.1 – 10) и обобщен вид на уравнението, съгласно форм. 2.1.1 
– 5. 

,

0
0

. .
n m

i j

ij
i
j

p Q H



       (2.1.1 – 5) 

 В т. 2.1.1.1 е предложен метод за получаване зависимост ηpump  = f (Q) 
по теоретичен закон с последователни регресионни анализи.  

 В т. 2.1.1.2 е предложен метод за получаване теоретична зависимост 
ηsyst = f (Q) чрез координати на пресечни точки на кривите на 
пропорционалността с разходно-напорната характеристика и системната крива 
и един регресионен анализ – фиг. 2.1.1 – 3.  

 

Фиг. 2.1.1 – 3. Получаване на 
стойности за системния 
коефициент на полезно действие 
на помпата 

 След предложени в 
разработката аналитични 
преобразувания се намират 
координатите на точките ηi,syst, въз 
основа на които се съставя с 
регресионни анализи уравнение 
(2.1.1 – 2). 

 При наличието на 
експериментална зависимост за изменение на коефициента на полезно 
действие на помпата, чрез регресионен анализ може да бъде получена 
зависимостта ηpump = f (Q). Това е показано в т. 2.1.1.3.  

 В точка 2.1.1.4 е предложен метод за получаване на аналитични 
зависимости η = f ( Q, H ) и ηsyst  = f ( Qsyst, s ) с използване на апарата на 
аналитичната геометрия и регресионен анализ на уравнение с две променливи. 

 С помощта на законите на подобието и кривите на 
пропорционалността може да се изчислят ( отчетат при експериментални 
зависимости ) стойностите на η за различни двойки Q – H от областта, която е 
заключена между РНХn = 100% и двете оси в първи квадрант на координатната 
система. Известно е, че въз основа на тези стойности посредством регресионен 
анализ може да се получи зависимост от вида η = f ( Q, H ) за целия обхват на 
изменение на водните количества и напорите при различни честоти на една 
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помпа с помощта на МНКНУ. Получените уравнения могат да се използват 
при хидравлични симулации на ВрС, състояща се от ППЧ която захранва пряко 
мрежата или като първа стъпка за получаване на уравнение ηsyst  = f ( Qsyst, s ), 
което се използва при ВрС с тласкател и резервоар. В Приложение 20.1 е даден 
пример за изчислени стойности за примерна помпа. 

 С помощта на аналитичната геометрия [20] може да се приложи 
подход за намиране на уравнение на КПД по следния начин. На фигура 2.1.1 – 
5 е дадена повърхнина, описана от уравнение от трета степен спрямо Q и H, а 
във форм. 2.1.1 – 6 е посочен многочлен от трета степен. 

 
Фиг. 2.1.1 – 5. Повърхнина на теоретичната зависимост η = f (Q, H) 

η = f (Q, H) = p00 + p10.Q + p01.H + p20.Q2 + p11.Q.H + p02.H2 + p30.Q3 + p21.Q2.H + 
p12.Q.H2 + p03.H3   (2.1.1 – 6) 

 Ако се построи параболичен цилиндър с основа характеристиката на 
водопровода (форм. 2.1.1 – 7, фиг. 2.1.1 – 6) в координатна система и се 
пресече с повърхнината за η (фиг. 2.1.1 – 5), тогава пресечницата – 
пространствената крива на фиг. 2.1.1 – 7 има проекция в равнината η0Q – фиг. 
2.1.1 – 8, която e търсената зависимост за изменение на ηsyst. 

H = Hstat+s.Q2    (2.1.1 – 7) 
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Фиг. 2.1.1 – 6. Параболичен цилиндър с основа характеристиката на 

водопровода 

 

Фиг. 2.1.1 – 7. Пресечница 
на параболичния цилиндър 
с основа характеристиката 
на водопровода с 
повърхнината η = f ( Q, H ) 

 

 

 

 

Фиг. 2.1.1 – 8. Зависимост 
ηsyst = f (Q) 

 Гореописаният 
метод е напълно приложим и 
дори по-удобен и при 
използване на 
експериментални 
зависимости за КПД.  

 В точка 2.1.1.5 е 
дадено решение на следната 
задача. 
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 Задача 2: Да се предложи начин за извеждане на известната 
аналитична зависимост за коефициента на полезно действие от водното 
количество при определена честота на въртене на помпата. 

 Приемането, че точките от дадена крива на пропорционалност имат 
един и същ ηpump (фиг. 1.1.1 – 2) се отразява в теоретичен модел на изменение 
на ηpump, red, при който зависимостта ηred = f (Q, ω) се свива и измества наляво 
(зависимост 3” на фиг. 1.2.1 – 1a ) спрямо ηpump = f (Q, ω0). 

 Видът на теоретичната зависимост ηred = f (Q, nrpm,red) ( крива 3'' на фиг. 
1.2.1 – 1 ) е даден в [76] – форм. (2.1.1 – 7) и вероятно се използва в 
програмните продукти за хидравлично моделиране, както и в някои 
електронни каталози на производители на помпи. 

   (2.1.1 – 7) 

Фиг. 1.2.1 – 1. Зависимости за 
изменение на η 

 Самият начин на 
извеждане обаче не е показан. При 
извеждането на уравнение 2.1.1 – 
7 е използван програмният 
продукт за символни 
преобразувания Mupad. 

2.1.2. Изследване на влиянието 
на неточностите в 
зависимостите за изменение на 
коефициента на полезно 
действие върху резултатите от 
оптимизацията 

 Тъй като в практиката често се работи с постоянна усреднена стойност 
на КПД, в изследването е направено сравнение на резултатите от оптимизации 
при използване на три реалистични зависимости на изменение на КПД с 
резултата от оптимизация при приемане на постоянна усреднена стойност на 
КПД – ηaver. В изследването е приета стойност ηaver = 0,6. Използва се 
стъпаловиден тарифен план, съставен от различни, равномерно нарастващи 
единични цени за всеки час. На фиг. 2.1.2 – 3 е изведена зависимост между 
неточността при определяне на КПД и влошаването на резултата от 
оптимизацията. 

 

 

 

22 1
02 .red red red

b b
Q Q b    
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Фиг. 2.1.2 – 3. Зависимост 
между неточността при 
определяне на КПД и 
влошаване на резултатите 
от оптимизацията 

2.2. Изследване и 
оптимизиране на формула 
за загуби на напор за целите 
на повишаване на 
енергийната ефективност 
ВрС с помпа с променлива 
честота на въртене 

 Формулата за 
загубите на напор на Абрамов (2.2.1 - 1) [1, 33, 40] не отразява режима на 
движение на водата, в резултат на което нейната точност е по-ниска от 
формулата на Дарси – Вайсбах. Нейното предимство е удобната ѝ структура, 
както и обстоятелството, че е в „вплетена в тъканта на технико-
икономическото оразмеряване на водопроводите“3. 

. . .m
Qh k l s Q
D




 
   (2.2.1 – 1) 

 В [40] са изведени стойности за коефициентите k, m и β за широк 
обхват на изменение на хидравличните параметри (фактори) – скоростите (v = 
0,4 ÷ 3m/s), системните грапавини4 (Δs = 0,0015 ÷ 2 mm) и диаметрите ( D = 80 
÷ 1000 mm). Стойностите на коефициентите са получени въз основа на 
регресионни моделни уравнения от вида: 

B = f (bi, Δs),   (2.2.1 – 2) 

 В изследването е потърсено повишаване на точността на форм. (2.2.1 – 
1) чрез стесняване и сгъстяване на обхвата на изменение на хидравличните 
параметри v, D и Δs за обхват, който е често срещан във ВрС с ППЧ. 
Използвани са следните методи за регресионен анализ: 1. General Reduced 
Gradient Algorithm ( GRG Nonlinear ). Кодът за този градиентен метод е вграден 
в MS Excel; 2. Метод на най-малките квадрати за нелинейни уравнения ( 
МНКНУ ); 3. Метод на най-малките квадрати за нелинейни уравнения с 
назначени от изследователя тегловни коефициенти за факторите (МПНК); 4. 
Метод на най-малките квадрати за нелинейни уравнения с робастна функция 
на Welsch ( робастна регресия ).  
                                                            
3 Метафората е на проф. Славен Иванов 
4 Системната грапавина включва и местните съпротивления. 
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 Най-ниски стойности на оценките на грешката се наблюдават при 
използването на МПНК – фиг. 2.2.1 – 3. 

 В групата формули ( 2.2.1 – 10 ) са дадени уравненията с получените 
стойности за коефициентите k, m и β от опит с МПНК със сгъстяване и 
стесняване на обхвата на изменение на хидравличните параметри съгласно 
табл. 2.2.1 – 1, опит 6.4 от изследването. 

 
Фиг. 2.2.1 – 3. Разпределение на абсолютната грешка (AE) при определена 

грапавина при МПНК 
0 ,667 0 ,3330, 004518 0, 013405 0, 002518 0, 011895b          

0 ,75 0 ,5 0,250, 356392 1,192401 1, 499263 0, 635015' 0, 298518m        

2 0,816

1
'

(54, 440492 102,185469 6, 669187)
 

   
 

 4
2 '; 2 ' 1; ,

2

b
m m k

g



  


                      (2.2.1 – 10) 

 Предложената в изследването методика може да се прилага за 
насочено увеличаване на точността на напорните загуби и при други целеви 
области на изменение на D, v и Δ. 

2.3. Oбработка на водопотреблението за целите на намаляване на 
количеството и цената на електрическата енергия 

2.3.1. Установяване на променливи стойности на максималното 
денонощно водно количество 

 Разгледани са въпросите, свързани със статистическата обработка на 
водопотреблението с цел получаване на часови графици, които са входен 
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параметър за ОМПЕЕ. Тъй като през дните от седмицата може да се 
наблюдават разлики във водопотреблението, е поставена задачата да се 
предложат статистически методики за тяхната оценка. Преди да се пристъпи 
към статистическа обработка с цел установяване на генерални съвкупности по 
отношение на водопотребленията на дните от седмицата, е необходимо да се 
определят границите на промяна на денонощните потребления във връзка със 
сезонността, т.е. да се обособят генерални съвкупности по отношение на 
сезонността. 

Задача: Да се предложи подход за установяване на стойности на 
променливи максимални водни количества през различните сезони за 
реална ВрС с цел намаляване на запасния, съответно увеличаване на 
работния обем в резервоара. 

 На фиг. 2.3.1 – 1 са дадени денонощните водопотребления на реално 
малко селище N в област София – град за период от една година. Визуално 
могат да се обособят сезонни периоди по отношение на Qd. 

 

 
Фиг. 2.3.1 – 1. Променливи максимални денонощни водни количества в 

зависимост от сезонността 

 Може да се приеме, че обособените периоди на фиг. 2.3.1 – 1 
всъщност очертават сезонни генерални съвкупности (популации) по 
отношение на денонощните разходи. В табл. 2.3.1 – 1 е дадено съотношението 
на максималните денонощни водни количества за всеки сезон спрямо 
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максималното денонощно водно количество за годината за селището N.  

Разликите между var

max, ,d iQ и max,

year

dQ достигат до над 10%. При вземането им 
предвид, чрез промяна на запасния обем в резервоарите, съответно на работния 
обем, в определени случаи може да се постигне повишаване на енергийната 
ефективност. 

Таблица 2.3.1 – 1 

 
Глава III. Изследване на работата на водоразпределителни системи с 

помпи с променлива честота 

3.1. Изследване на възможностите за повишаване на енергийната 
ефективност на водоразпределителни системи с помпи, захранваща пряко 
водопроводната мрежа, в зависимост от състоянието на мрежата 

Задача: Да се изследва изменението на разликата на изразходената 
електрическа енергия от пряко захранващи мрежата помпи с постоянна и 
променлива честота в зависимост от нивото на загубите на вода и 
системната грапавина на мрежата. 

 На фиг. 3.1.1 – 2 са показани три възможности за пряко захранване на 

водопроводната мрежа с помпа. 

 

  а      б 
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Фиг. 3.1.1 – 2. Схеми на вертикален 
разрез при различни случаи на 
непосредствено захранване на 
мрежата с помпа 

 

 

  в 

1, 2 и 3 – напорни линии, съответно при Qmax,h, Qav,h, Qmin,h; а – с помпа с 
постоянна скорост; б – с ППЧ с постоянно налягане след нея; в – с ППЧ с 
постоянно налягане в отдалечена точка К. 

 На фиг. 3.1.2 – 1 и фиг. 3.1.4 – 1 е дадено изменението на 
количеството на денонощната електроенергия в зависимост нивото на загубите 

на вода и системната 
грапавина на мрежата. 

Фиг. 3.1.2 – 1. 
Количество на 
електроенергията 
при различни 
режими за помпа, 
захранваща 
водопроводна мрежа 
в зависимост от 
нивото на загубите 
на вода 

Фиг. 3.1.4 – 1. 
Изменение на 
количеството на 
изразходената 
електроенергия в 
зависимост от 
системната 
грапавина на 
мрежата Δs 
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 В резултат на изследванията в т. 3.1. е установено, че: 1. Разликата 
между количествата на изразходената електрическа енергия при работа на 
помпи с постоянна и променлива честота се увеличава с нарастване на нивото 
на загубите в захранваната мрежа. Следователно помпите с променлива 
честота следва да се прилагат преимуществено при амортизирани системи; 2. 
Надграждането на най-често срещания режим при ВрС с ППЧ – постоянно 
налягане непосредствено след помпата до режим с контрол на налягането в 
отдалечена точка е необходимо да бъде изследвано за всеки единичен случай, 
тъй като допълнителната полза от него може да е значителна; 3. С увеличаване 
на системната грапавина на водопроводната мрежа е установено нарастване на 
ефекта от използване на режим на ППЧ с поддържане на постоянно налягане в 
отдалечена точка. 

3.2. Графо-аналитично представяне на работата на водоразпределителни 
системи с помпи с променлива честота на въртене при характерни случаи 

 Разработени са графо-аналитичните анализи на фиг. 3.2.1 – 1, 2, 3. 

Фиг. 3.2.1 – 1. Схема на 
ВрС , състояща се от 
ППЧ, захранваща пряко 
водопроводна мрежа с 
постоянно налягане 
непосредствено след 
помпата. Графо-
аналитично представяне 
на работата на системата 

 

 

Фиг. 3.2.1 – 2. Схема на 
ВрС, състояща се от 
ППЧ, захранваща пряко 
водопроводна мрежа с 
постоянно налягане в 
отдалечена точка. 
Графо-аналитично 
представяне на работата 
на системата 
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Фиг. 3.2.3 – 3. Схема на ВрС, състояща се от ППЧ, захранваща резервоар с 

тласкател с повреда 

1 – случай при работа на ППЧ при максимална скорост; 2 – работа на ППЧ 
при намалена скорост; S – характеристика на водопровода 

3.3. Аналитични зависимости, свързани с работата на помпа с променлива 
честота на въртене 

 Задача 1: Да се изведат уравнения за изчисляване на свързаните 
параметри – водно количество и относителна скорост на ППЧ, 
захранваща и резервоар. 

Фиг. 3.3.1 – 1. Схема на 
ВрС, състояща се от 
ППЧ, тласкател и 
напорен резервоар и 
графично представяне 
на работата й при три 
водни количества 

 След 
преобразувания за ВрС 
на фиг. 3.3.1 –1 във 
форм. 3.3.1 – 2 и 3.3.1 – 
3 са дадени получените 

уравненията съответно за водното количество на ППЧ при ,
VSP
red wQ  при 
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относителна честота на въртене ω и за получаване на необходимата честота 
при дадено водно количество. 

2 2 2 2
1 2 1 0 0 2

,

2

. 4. . 4. . . 4. . . 4. . .

2.( )

stat statVSP
red w

a H a H s a a s a a
Q

a s

        
 


 (3.3.1 – 2) 

2 2 2 2

1 stat 0 1 0 0 2

0

. 4. . . 4. . . 4. . .

2.

a Q H a a Q a s Q a a Q

a

   
    (3.3.1 – 3) 

Задача 2: Да се изведат уравнения за изчисляване на минималната 
допустима честота на въртене на ППЧ във връзка с наличието на 
неустойчива област на работа при малките водни количества. 

 Получените изрази за минимално допустимите честота на въртене и 
водно количество са съответно (3.3.2 – 4, 5). 

 
2

min
2 2

0 2 1

.

. . .
stat

stat

H a

H a a a s
  


   (3.3.2 – 4) 

 
1

min 2 2
0 2 1

.

. . .

stat

stat

H a
Q

H a a a s



   (3.3.2 – 5) 

Задача 3: Да се изведат преки формули за стойностите на коефициентите 
от уравнението на разходно-напорната характеристика на помпата. 

 При използване на пълно квадратно уравнение за описание на 
разходно-напорната характеристика на ППЧ 2

2 1 0. .а Q a Q a H    има 
различни начини за получаване на стойностите на коефициентите ai при 
наличие на три или повече двойки Q – H. В изследването след извършването на 
аналитични преобразувания са предложени преки изрази за ai . 

  В т. 3.3.4 са изведени аналитични зависимости, с помощта на които да 
се анализира в качествено отношение влиянието на напорните загуби и 
коефициента на полезно действие върху изменението на изразходената 
електроенергия. 

 В т. 3.3.5 е изследвана връзката между продължителността на работа и 
водното количество на ППЧ от една страна и възможностите за намаляване на 
количеството на изразходената електрическа енергия от друга. 

 В т. 3.3.6 е предложена формула (3.3.6 – 4) за удобна оценка на 
намаляването на количеството на изразходената електрическа енергия при 
преход от старт-стоп режим на помпа с постоянна честота на въртене към ППЧ 
с постоянно намалено водно количество. 
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3 2. . . .(1 )ss ssQ T s aE   


,   (3.3.6 – 4) 

където Qss е водното количество при старт-стоп режим; Тss – времето за работа 
на помпата с постоянна скорост; а – отношение между намаленото водно 
количество на ППЧ QVSP и дебита на нерегулираната помпа Qss. 

3.4. Моделиране и хидравлично изчисляване на водоразпределителни 
системи с помпи с променлива скорост с MS Excel 

 В т. 3.4.1, 3.4.2 и 3.4.3  са решени задачи за съставяне на 
математически модели на водоразпределителни системи, включващи ППЧ, 
които да могат да се използват в съвременен широко разпространен програмен 
продукт с инструмент за решаване на система нелинейни уравнения като MS 
Excel. 

 Предложено е описание на модела на ВрС на фиг. 3.4.1 – 1, състоящ се 
от система от нелинейни уравнения. Разглеждат се два случая, при които се 
търсят относителните честоти на въртене, осигуряващи определен напор и 
контролирано количество на загубите във възел 2. Съгласно подхода в [34, 35, 
41] се построяват фиктивни пръстени. След това се определят неизвестните 
променливи и се съставят необходимия брой независими уравнения. Като се 
има предвид връзката [2, 33] (m + n = p + 1),  между възлите m = 3, пръстените 
n = 6 (с прекъснати линии) и участъците (неизвестните водни количества) p = 8 
в [41] се съставят пет пръстенови и три възлови уравнения. Допълнителните 
уравнения, съдържащи честотата на въртене за двата случая са съответно (3.4.1 
– 1) и (3.4.2 – 1). 

2 2 2 2 .

Д1 0,П1 П1 П1 П1,1 П1 1,2 1,2 2 2. . . . 0зад

в вZ H s Q s Q s Q Z H             (3.4.1 – 1) 

2 2 2 2

1 0, 1 1 1 1,1 1 1,2 1,2 2

2

.( . . . . )n

e Д П П П П П leak

вH

k Z H s Q s Q s Q Z Q                  (3.4.2 – 1) 
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Фиг. 3.4.1 – 1. Водоразпределителна система, състояща се от разклонена 
мрежа, помпени станции, резервоари и три възела. Контрол на напора в 

определен възел 

 В т. 3.4.3 е предложен модел на ВрС на фиг.  3.4.3 – 1, с който може да 
се изчисляват водни количества и свързаните с тях честоти на ППЧ, 
захранваща два резервоара. 

 

Фиг. 3.4.3 – 1. Схема на ВрС, 
състояща се от една помпа с 

променлива честота, 
захранваща два напорни 

резервоара 

 

   

       (3.4.3 – 1) 

 

2 2 2 2
2 , 1 , 0 ,1 1 , ,2 2 ,

2 2 2 2
2 , 1 , 0 ,1 1 , ,3 3 ,

, , ,

. . . . . .

. . . . . .
red AB red AB stat red AB stat red A

red AB red AB stat red AB stat red B

red A red B red AB

a Q a Q a H s Q H s Q

a Q a Q a H s Q H s Q

Q Q Q
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3.5. Предложение за обособяване на характерни водни нива и обеми в 
резервоарите, захранвани от помпа с променлива честота на въртене 

 На фигура 3.5.1 – 2 е посочена схема на вертикален разрез на 
резервоар с характерните нива и обеми, предложени в настоящото изследване. 

 

Фиг. 3.5.1 – 2. Схема на вертикален разрез през водната камера на 
резервоар, работещ съвместно с ППЧ, с означени водни нива и обеми 

Vdead – мъртъв обем; Vfs  противопожарен обем; Vcrit – критичен (запасен) обем; 
Vdown, oper и Vup,oper – долен и горен работни обеми; Vmid,oper – среден (същински) 
работен обем;  

 Потърсено е решение, което да осигури съвместяване на изискването 
за надеждност на водоподаването и стремежа за намаляване на разхода на 
електрическа енергия. В тази връзка се предлага да се използват горен и долен 
превключващи работни обеми Vup,oper и Vdown,oper. Тяхното предназначение е 
следното. При зададен оптимален режим, при намаляване на 
водопотреблението над прогнозираното, водното ниво достига максималното 
ниво в резервоара и ППЧ спира 5 работа, докато водното ниво не достигне до 
долната граница на Vup, oper. След което отново започва оптимален режим на 
работа на ППЧ. В случая, когато се наблюдава увеличаване на 
водопотреблението над прогнозираното, водното ниво достига до Vcrit. От този 
момент на ППЧ е зададено да започне работа с максималното си водно 
количество до достигане на горното ниво на Vdown, oper, като след това работата 
продължава по зададения оптимален режим. 

                                                            
5 Чрез плувак-вентил на вливната тръба и датчик за налягане след помпата или с 
нивомер в резервоара и телеметричен сигнал до ППЧ. 
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 На фиг. 3.5.1 – 3 заедно с предложените характерни обеми и нива е 
показана ходовата линия на нивото в резервоара – 1, часовите графици на 
водопотреблението – 2 и водоподаването – 3. 

 

Фиг. 3.5.1 – 3. Ходови линии на нивото в резервоара, графици на 
водоподаването и водопотреблението, характерни нива и обеми в 

резервоар, захранван от ППЧ, работеща в прекъснат оптимален почасов 
режим. Случай с разлика между прогнозираното и реалното 

водопотребление и последващо задействане на превключващите работни 
обеми Vup,oper и Vdown,oper 

 Оптималният режим (водоподаването) на ППЧ е получен чрез 
оптимизационна процедура. Впоследствие е направена симулация със 
симулационна процедура с контролирано намаление спрямо прогнозираното 
при оптимизацията нощно водопотребление и контролирано увеличение на 
водопотреблението вечерта. И двете процедури са съставени в рамките на 
изследването. В резултат на разликата между прогнозирано и симулирано 
водопотребление се задействат предложените превключващи работни обеми – 
два пъти през нощта ППЧ спира, защото е достигнато максималното водно 
ниво в резервоара и отново два пъти през нощта се включва оптималният 
режим; вечерта в началото на периода Т ППЧ започва да работи с максимална 
скорост, до края на периода Т, когато е достигнато горното ниво на Vdown,oper и 
ППЧ започва отново да работи с оптимален режим. Следва да се отбележи, че 
престоите и работата с максимални обороти на ППЧ в общия случай се 
отразяват отрицателно върху енергийната ефективност (по-подробно този 
въпрос е разгледан в т.3.3.5 и т. 4.5). 
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Глава IV. Еднокритериална оптимизация при ВрС, състояща се 
от помпа с променлива честота на въртене, тласкател и 

резервоар 

4.1. Структура на оптимизационната задача 

 За ВрС на фиг. 4.1 – 1 е необходимо да се намери режимът на работа 
на ППЧ през денонощието, при който се постига най-малка цена на 
електроенергията. 

 

 

Фигура 4.1 – 1. Схема 
на ВрС, състояща се 
от ППЧ, тласкател и 
напорен резервоар 

  

 

 

 Обобщената символна формулировка на оптимизационната задача е 
следната6: 

 Да се намери минимума на целевата функция: 1 2( ) ( , ,..., )nf x f x x x , 

така, че независимите променливи 1 2, , ..., nx x x  да удовлетворяват следните 

ограничения: 

 долна граница x  горна граница – интервални 

ограничения; .А x b  – линейни ограничения – неравенства; .Аeq x beq  – 

линейни ограничения – равенства; ( ) 0c x   – нелинейни ограничения – 

неравенства; ( ) 0ceq x   – нелинейни ограничения – равенства, 

където  1 2, ,..., nx x x x  e n – мерен вектор; А и Аeq - матрица от 

коефициентите пред независимите променливи в ограниченията; b и beq – 

                                                            
6 Използвани са приетите в програмния продукт Matlab означения и подредбата на 
оптимизационния проблем от [65, 67]. 
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вектор-стълб от дясната страна на ограниченията; c и ceq – нелинейни 
ограничителни функции. 

 Следва преформулиране на оптимизационната задача във връзка с 
предмета на настоящото изследване. 

 Целевата функция при минимизиране на количеството на 
електрическата енергия е дадена с форм. (4.1 – 1 ), а при минимизиране на 
паричната стойност с форм. (4.1 – 2). 

 

2

1,...,

. .( . ).
1000.

i stat i i

i n t t
q

o

Q H s Q T
Е








    (4.1 – 1) 

 
 

2

1,...,
1,...,

. .( . ). .
1000.

i stat i j i

i n tot
j

p

m

r

Q H s Q T
Е

 







   (4.1 – 2) 

- където броячът i взема стойности от 1 до n броя на времевите 
интервали, на които се разделя периода на оптимизация. В 
разглеждания случай се приема n = 24, колкото са часовете от 
денонощието; броячът j е свързан с броя на скалите (зоните) m с 
различни единични цени на електроенергията през денонощието; σj – 
единична цена на енергията в зона j, лв/kWh; Hstat – геодезичната 
височина, m; s – съпротивителният коефициент на тласкателя; ηtot – 
коефициент на полезно действие на помпата, двигателя и честотния 
преобразувател. С оглед на целите на настоящото изследване, се 
приема ηtot = const; γ – обемно тегло на водата, 9810 kN/m3; Qi – 
подавано от помпата водно количество, m3/s; Ti – времеви интервал, за 
който се приема, че водното количество не се променя. При 
използване на програмен продукт се приема Тi = 1 час, а при метода с 
неопределените множители на Лагранж Тi е равен на 
продължителността на зоните с една цена на електроенергията. 

 Водните количества на ППЧ за обособените времеви интервали могат 
да се запишат като множество или вектор: 

 1 2, ,...,VSP VSP VSP VSP
i nQ Q Q Q  или 1 2 ...VSP VSP VSP VSP

i nQ Q Q Q   


 

 Интервалните ограничения min
VSPQ и max

VSPQ за водното количество зависят 

от възможния обхват на работа на ППЧ. Долната граница min
VSPQ се определя от 

едно от следните ограничения  в зависимост от конкретния случай: прегряване 
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на двигателя (със или без допълнително охлаждане); гранична точка от 
неустойчивата област на разходно-напорната характеристика; преценка, 
свързана с намаляване на КПД при намаляване на водното количество. Горната 
граница max

VSPQ зависи от максималната честота на помпата и съответстващото ѝ 
водно количество. 

 Линейните ограничения са неравенства. Те са свързани с 
недопускането на източване и преливане на резервоара, както и подаденият от 
ППЧ воден обем да е по-голям от подадения обем от резервоара към 
водопроводната мрежа [73, 117]. С оглед на разделянето на денонощието на 24 
интервала и използваните в изследването програмни продукти по-долу се 
предлага следната математическа формулировка на ограниченията. 

 Първата група от 24 уравнения, които осигуряват условието 
резервоарът да не се източва (водното ниво да достига до противопожарния 
запас) е с общ вид, съгласно форм. (4.1 – 3). 

 
1 1

. .

1; 24

k k
VSP cons

in i i i i
i i

V Q T Q T

k n
 

 

 

 
   (4.1 – 3) 

където Vin е началният обем в резервоара в разглежданото денонощие; VSP
iQ  – 

водното количество подавано от ППЧ за i-тия час; cons
iQ  – водното количество, 

което се подава от НР за i-тия час; Тi – продължителност на обособен времеви 
интервал, през който ППЧ работи с постоянно водно количество. В случая се 
приема за 1 час. 

 Втората група от 24 уравнения, които осигуряват условието 
резервоарът да не прелива, е с общ вид, съгласно форм. (4.1 – 4). 

 
1 1

. .

1; 24

k k
VSP cons

in i i i i oper
i i

V Q T Q T V

k n
 

  

 

 
   (4.1 – 4). 

 Работният обем Voper e заключен между минималното и максималното 
водно ниво и не включва, т.нар. долен запас [38] и противопожарния обем. 

 Последното ограничение (4.1 – 5) е свързано с изискването 
подаденият от ППЧ воден обем за цялото денонощие да е по-голям от 
изразходвания обем. 
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24 24

1 1
. .VSP cons

i i i i
i i

Q T Q T
 

      (4.1 – 5) 

 Обикновено оптималното решение е на границата на 49-тото 
ограничение. В някои случаи може да бъде зададено ограничение, съгласно 
което в края на денонощието резервоарът да е пълен наполовина или догоре, 
независимо от началния обем Vin. 

 В изследването са използвани оптимизационни методи, които са 
вградени в програмния продукт Matlab и MS Excel. Във връзка с особеностите 
на Matlab и обособяването на матрицата А и вектора b, горните неравенства 
трябва да се преструктурират, като членовете, съдържащи независимите 
променливи са отляво, а останалите отдясно спрямо знака за неравенство "по-
малко". След тези преобразувания матрицата А на коефициентите пред 
независимите променливи, при разделяне на денонощието на 24 часа, може да 
се представи със следните три съставни части: (4.1 – 6) – за неизточване на 
резервоара, (4.1 – 7) – за непреливане, (4.1 – 8) – за наличен обем в края на 
периода на оптимизиране, не по-малък от обема в началото на периода. 

 

1

1 2

1 2 3 4 5 22

1 2

23 24

4

0 0 0 0 ... 0 0 0 0 0
0 0 0 ... 0 0 0 0 0

.........................................................................
....

T
T T

T T T T T T T T

A 

 
   
 
 
        



 

 (4.1 – 6) 

1

1 2
25 48

1 2 3 4 5 22 23 24

0 0 0 ... 0 0 0 0 0
0 0 ... 0 0 0 0 0

....................................................................
...

T
T T

A

T T T T T T T T



 
 
 
 
 
  

  (4.1 – 7) 

49 1 2 3 4 5 22 23 24......A T T T T T T T T            (4.1 – 8) 

 Векторът b може да се представи със следните съставни части: 
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,1 1

,1 1 ,2 2

,1 1 ,2

1 2

2

4

,

.

. .

.....................................
. . ... .

in cons

in cons cons

in cons cons cons n n

V Q T
V Q T Q T

b

V Q T Q T Q T



 
 

    
 

     

   (4.1 – 9) 

,1 1

,1 1 ,2 2

,

25 48

1 1 ,2 2 ,

.

. .

.....................................
. . ... .

oper cons in

oper cons cons in

oper cons cons cons n n in

V Q T V

V Q T Q T V
b

V Q T Q T Q T V



  
 

     
 
      

             (4.1 – 10) 

24

,1 1
1

49 .cons
i

b Q T


 
  
  
                 (4.1 – 11) 

 Въз основа на съставената математическа структура в дисертационния 
труд са използвани следните оптимизационни методи: 

- метод с неопределени множители на Лагранж; multistart и 
patternsearch , версия в Matlab; генетичен алгоритъм, версия в 
Matlab и програмата за хидравлично моделиране WaterGems; 
методите, включени във вградения в MS Excel инструмент Solver 

4.2. Намаляване на количеството и паричната стойност на изразходената 
електрическа енергия със приложими в инженерната практика 
оптимизационни методи 

4.2.1. Приложение на метода с неопределени множители на Лагранж 

 В рамките на изследването е предложен инженерен подход за пряко 
изчисляване на водните количества на ППЧ при зоново заплащане на 
електроенергията, който се основава на математическия метод за намиране на 
условен екстремум с неопределени множители на Лагранж. В структурата на 
оптимизационната задача влиза само 49-тото ограничение (4.1 – 5), което 
прави подхода подходящ само при по-големи работни обеми на резервоарите. 
Друго ограничение, което се налага във връзка с естеството на математическия 
метод е разделянето на периода на оптимизация на интервали, равни на 
продължителността на зоните, вместо на 24 интервала. Предимството на 
предложения подход се състои във възможността оптималните водни 
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количества да бъдат изчислени пряко с калкулатор или с формули, въведени в 
електронни таблици. 

 Свободният и регулираният пазари на електрическа енергия предлагат 
тарифен план, при който електрическата енергия се заплаща по две скали. 
Целевата функция при минимизиране на цената на електрическата енергия се 
дава с форм. (4.2.1 – 1). 

2 2. .( . ). . . .( . ). .
1000.

n stat n n n statd d d d

tot
pr

Q H s Q T Q H s Q TЕ    


  
           (4.2.1 – 1) 

където n и d са индекси, съответно за параметри през нощта и деня; 

 Ограничителното условие се дава с форм. (4.2.1 – 2) 

. .n n d d consQ T Q T V     (4.2.1 – 2) 

където Vcons  e подаденият към потребителите в мрежата обем вода, m3/3600; Тn 
и Td – продължителностите на зоните със нощна и дневна единични цени на 
електроенергията. Приема се Тn = Td = 12 часа. 

Функцията (4.2.1 – 1) се представя във вида: 
   . . . . . .n n n d d dE B f Q T B f Q T   , където множителите B и  if Q се дават 

съответно с изразите: 
1000.

B 


 ;   3. . , ,i i stat if Q Q H s Q i n d    

Функцията на Лагранж се дава с (4.2.1 – 4): 

 


 


3

, ,

, , . . . . .n d i i i i i cons
i n d i n d

L Q Q B f Q T Q T V  
 

 
    

 
   (4.2.1 – 4) 

Спрямо нея се съставя системата с три частни диференциални уравнения 
(4.2.1 – 5), като Ti се приема 12 часа. 
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  (4.2.1 – 5) 

След преобразувания и решаване на първите две уравнения за водните 
количества на ППЧ се получават следните изрази (4.2.1 – 6) 

3. . .
3. . .

n
n

n

B H
Q

B s
 



 
 ; 

3. . .
;

3. . .
d

d
d

B H
Q

B s
 



 
  (4.2.1 – 6) 

За да се намери израза за неопределения множител, изразите за водните 
количества (4.2.1 – 6) се заместват в третото уравнение от системата (4.2.1 – 5) 
и след това то се решава за λ. Получават се два корена, като търсеният е:. 

2 2 2 2

2
1 2

2 2 2

. . . . . . . .
48.( )

2. . . . . . .( . . . 48. . 96. . . 48. . )

cons d n cons d n

cons d n cons d n stat d d n stat n

BV s BV s D

D B s V B sV H H H

   


 

       

 
 



     
 По същия начин в т. 4.2.1.2 е дадено извеждане на преки изрази за 
водните количества при три скали с единични цени. 

4.2.2. Оптимизационни методи, приложими с програмния продукт Matlab 

 Задача: Да се предложат подходи за използване на достъпни в 
инженерната практика програмни продукти за оптимизация на 
количеството и цената на електрическата енергия, използвана от ППЧ. 

Оптимизациите със програмния продукт Matlab могат да се извършват чрез 
оптимизационни процедури [65, 66]. В зависимост от целите на оптимизацията, 
структурата на процедурата може да се различава в детайли, но най-общо се 
състои от блоковете, показани на фиг. 4.2.2 – 1. 
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Фиг. 4.2.2 – 1. Блок схема на оптимизационна процедура за Matlab 

 В рамките на изследването са съставени оптимизационни процедури 
за повишаване на енергийната ефективност на ВрС с ППЧ за програмата 
Matlab и оптимизационен модел със Solver на MS Еxcel. Направено е сравнение 
на резултатите и особеностите на следните оптимизационни методи: multistart, 
patternsearch, генетичен алгоритъм в Matlab;  

 Характеристиките на ВрС от фиг. 4.1 – 1 са: Hstat = 20m; s = 30 000; ηtot 
= 0,60; Тарифният план е с три зони с единични цени σn,d,p – съответно 0,11; 
0,19 и 0,27 лв/kWh; Обхватът на изменение на водните количества е: 10 до 30 
l/s; Работен обем на резервоара Voper = 768m3; Подаденият обем вода е Vcons = 
1540m3;  

 На фиг. 4.2.2 – 1а е дадено развитието на целевата функция при 
използване на метода генетичен алгоритъм, а на фиг. 4.2.2 – 1б е показан 
оптималният часов график на подаваните от ППЧ водни количества. 
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а     б 

Фиг. 4.2.2 – 1. Развитие на целева функция и часов график на ППЧ при 
генетичен алгоритъм 

 Направено е сравнение на резултатите и бързодействието на 
оптимизационните методи multistart и patternsearch. За целите на изследването 

в рамките на дисертацията е 
съставена оптимизационна 
процедура OptRez1Obj. Обобщените 
резултати са дадени на фиг. 4.2.2 – 
2.  

Фиг. 4.2.2 – 2. Оптимални водни 
количества на ППЧ при 

оптимизационните методи 
multistart и patternsearch 

 При сравнителния анализ е 
открита следната особеност на 
multistart. Необходимо е в 
настройките на оптимизационната 

процедура да се заложат достатъчен брой провървявания (runs) от различни 
стартови точки, докато поне едно провървяване от набор е сходящо. В по-
нататъшната работа в дисертацията по-често е използван patternsearch заради 
значително по-голямото му бързодействие и сходимостта му при едно 
провървяване. 

 Недостатък (който липсва при ГА) на методите multistart и 
patternsearch е невъзможността за въвеждане без предварителна програмна 
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подготовка на ограничителни условия от вида: водното количество да бъде 0 
или ППЧ да работи. В рамките на изследването е потърсен начин за 
автоматизирано провеждане на оптимизационната процедура при набор от 
много комбинации (съчетания) от работни и неработни часове. 

 Предлага се следният подход. На входа на допълнената спрямо 
OptRez1Obj оптимизационна процедура OptIzklPompa се въвежда инцидентна 
матрица7, с 24 стълба за 24 часа от денонощието и редове, равен на броя на 
съчетанията, за които оптимизаторът желае да провери оптималните режими 
на ППЧ. 

 Формулата от комбинаториката за броя на комбинациите без 
повторение при n обособени интервала от денонощието ( най-често 24 ) и k 
неработни часа е: 

!
( , )

!( )!
k
n

n n
C C n k

k k n k
  



 
 
 

 

 При k = 1, C = 24, но при k = 5 броят на съчетанията достига до 42 504. 
Оптимизационна процедура с по един оптимизационен процес за няколко 
секунди въз основа на всяка комбинация ще продължи недопустимо дълго. 
Следователно е необходимо да се предложи друг подход, при който ръчно се 
създават вероятно оптимални съчетания работни/неработни часове. На база на 
евристичен подход тук се предлагат следните комбинации: само работни 
часове, изключване на всички върхови часове, изключване на само на различни 
части от върховите часове, 24бр. комбинации с по един неработен час и 
няколко произволни комбинации с два неработни часа. Следва да се отбележи, 
че при някои случаи ограничителните условия са невъзможни за спазване. 
Такива са случаите: 1. С резервоари с малък регулиращ обем и съчетания само 
с работни или с малко на брой неработни часове на ППЧ, защото тогава 
резервоарът ще прелива; 2. Съчетание с голям брой на неработните часове и 
ППЧ с малко максимално водно количество, защото тогава подаденият воден 
обем към резервоара ще е по-малък от излезлия от него. 

 Голямо предимство на MS Excel, заедно с вградения инструмент 
Solver, е широкото му разпространение в инженерната практика и научните 
разработки. Използваният от Solver оптимизационен метод GRG8 nonlinear 
дава практически еднакви резултати с PS и MS за задачата с тарифен план с три 
часови зони, като времето за изпълнение на задачата е малко по-бавно от PS. 

                                                            
7 Състояща се от 0 за неработните часове и 1 за работните. 
8 Generalized Reduced Gradient algorithm 
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 Като малък недостатък може да се отбележи необходимостта от 
въвеждане на 48-те ограничителни условия (4.1 – 3, 4) в скаларен вид, което е 
трудоемко, както и обстоятелството, че не може да се осигури интервално 
ограничение от вида: min maxVSPQ Q Q  и VSPQ  = 0. В дисертацията 
оптимизационният модел в MS Excel е описан подробно. 

 Следва да се отбележи, че при оптимизационни задачи с по-сложна 
структура, например при тарифен план с предварителни заявки – т. 4.3, е 
необходимо да се ползва програмен продукт с възможностите на Matlab. 

4.3. Инструмент за вземане на решения от ВиК оператора при закупуване 
на електрическа енергия на свободния пазар при заплащане с 
предварителни заявки 

 При създадените съвременни пазарни условия за продажба на 
електроенергия [51, 53] е налице пазарен механизъм, при който потребителят 
заявява часови количества на необходимата му електроенергия на определена 
основна ( базова ) цена. В изследването този начин на заплащане е наречен 
„предварителни заявки на електроенергия“. В случай, че в даден час заявената 
електроенергия бъде надвишена, тогава надвишението се заплаща с по-скъпа 
единична цена от основната. В часовете, когато е налице неизразходена 
електроенергия ( излишък ), тогава тя също се заплаща, но на по-ниска цена. 
Въз основа на тази обща структура е възможна промяна на някои условия, 
например различни основни цени за часовете от денонощието или по-висока 
единична цена през натоварените часове. В рамките на изследването са 
съставени оптимизационна процедура за ППЧ с предварителни часови заявки 
на електроенергията OptPakTar24 и симулационна процедура SimulaBT. 

 При разгледания начин на отчитане и заплащане може да се 
формулира и реши следната практическа задача. За дадена ВрС са договорени 
определени часови количества на електроенергията. Вследствие на 
оптимизация с OptPakTar24 е съставен оптимален режим на работа на ППЧ и 
са определени часовите излишъци/недостици на електроенергия – фиг. 4.3 – 4. 
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Фиг. 4.3 – 4. Часови количества на електроенергията 

 От данните на фиг. 4.3 – 4 се вижда, че ВиК операторът има 
необходимата информация, за да пристъпи към предоговаряне на часовите 
заявки от доставчика на електроенергия. 

4.4. Съставяне и приложение на математически модел на режим за 
управление на помпа с променлива честота на въртене спрямо нивото в 
резервоара 

 При режима „управление на ППЧ в зависимост от нивото/обема в 
резервоара“ с наближаване на текущото водно ниво до запасния обем, ППЧ 
увеличава подаваното водно количество, а при наближаване до максималното 
водно ниво го намалява. 

 Началното предположение е, че съществуват случаи, при които 
приложението на режима управление на ППЧ по ниво би довело до по-рядко 
достигане на максималното и минималното ниво в сравнение със старт-стоп 
режим на ППЧ с намалено водно количество, равно на прогнозирания 
денонощен разход. За да се установят тези случаи, трябва да се има предвид 
следното. При нарастване на продължителността на престоите и периодите на 
работа с големи водни количества, съгласно доказателство в т.3.3, 
количеството на изразходената електрическа енергия нараства. Вследствие на 
това е необходимо да се даде отговор на въпроса кога има денонощия с по-
дълги периоди на престой и работа на ППЧ с големи водни количества или 
което е същото – в кои случаи водните нива в резервоара достигат по-често до 
максималното ниво и до запасния обем. 

 При съставяне на оптимален режим с променливи часови водни 
количества (т.4.1) и гранични водни количества, попадащи в обхвата на ППЧ, 
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броят на престоите ще бъде или намален или равен на нула, а достигане до 
запасния обем няма да има – фиг. 4.4.1 – 2а. При неточно прогнозиране на 
потреблението обаче, нараства вероятността от поява на престой (при 
достигане на максималното ниво в резервоара) или работа на ППЧ с 
максимално водно количество (при достигане на запасния обем) – фиг. 4.4.1 – 
2б. 

 

а    б 

Фиг. 4.4.1 – 2. Ходови линии и графици на водопотреблението и 
водоподаването при оптимален режим с променливи часови водни 

количества на ППЧ 

a – случай с точно прогнозиране на водопотреблението; б – случай с неточно 
прогнозиране на водопотреблението. 

 Прегледът на резултатите на фиг. 4.4.1 – 2а, б поставя въпроса дали 
чрез режима управление на ППЧ по ниво може да се създаде своеобразен 
аналог на едно „пружинно съпротивление“ на системата срещу достигане на 
максималното ниво и запасния обем в резервоара при случаите, когато е 
налице едното или съчетание от двете обстоятелства – работен обем, по-малък 
от оптималния граничен и неточно прогнозиране на водопотреблението. 

 На фиг. 4.4.2 – 1 е показана графично структурата на режима. При 
движение на водното ниво между нивата L1 и L2 водното количество, подавано 
от ППЧ се променя по линеен закон. При достигане до и надвишаване на L2 
ППЧ започва да работи с Qmin. При достигане на ниво L3, ППЧ спира и започва 
да работи отново тогава, когато водното ниво достигне L2. При падане на 
водното ниво под L1 (под запасния обем), ППЧ започва да работи с максимално 
водно количество QVSP, max. 
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Фиг. 4.4.2 – 1. Структура на 
режима управление по ниво 

 Математическото описание 
на процеса започва със формула 4.4.2 
– 1. 

max min
sp VSP VSP
vol up

oper crit

Q Q
q

V V





 (4.4.2 – 1) 

където за sp
volq  се предлага терминът 

„относително обемно водно 

количество“, l/s.m3; up
operV  и critV  – характерните обеми, съгласно т.3.5, m3; 

иmax min
VSP VSPQ Q  – граничните водни количества от обхвата на работа на ППЧ, l/s; 

 Относителното обемно водно количество може да се изрази и чрез 

текущото водно ниво в резервоара i
operV и текущото водно количество на ППЧ 

red,iQ  – форм. 4.4.2 – 2. 

min

sp red,i VSP

vol up i

oper oper

Q Q
q

V V





   (4.4.2 – 2) 

 От форм. 4.4.2 – 2 се изразява уравнението за променливото водно 
количество на ППЧ в зависимост от текущия обем в резервоара. 

,
( )min sp up i

red i VSP vol oper oper
Q Q q V V     (4.4.2 – 3) 

 С помощта на уравненията 4.4.2 – 1 и 4.4.2 – 3 е съставена 
симулационната процедура QfunV за Matlab, с която е изследван режимът 
управление по ниво. В изследването е направено сравнение между режим с 
постоянно намалено водно количество и режим с управление по ниво. В 
определени случаи с неточно прогнозиране на водопотреблението при режима 
с управление по ниво се изразходва по-малко количество електроенергия в 
сравнение със старт-стоп режим на ППЧ с намалено количество. 
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4.5. Изследване на възможностите за намаляване на количеството и 
паричната стойност на електрическата енергия в зависимост от работния 
обем на резервоара 

 Установено е наличието на граничен оптимален работен обем 
lim

opt,operV при минимизирането на Eq и Epr – фиг.  4.5.2 – 2 и фиг. 4.5.3 – 3. На 

фиг. 4.5.3 – 1 са дадени оптималните режими при две стойности на работния 
обем. 

 

Фиг. 4.5.3 – 1. Оптимални режими при тритарифно заплащане на 
електроенергията 

 Предложени са два начина за изчисляване на lim
opt,operV – с процедура в 

Matlab ( резултатът е даден на фиг. 4.5.2 – 2, 3) и в MS Excel. Стойността на 
lim

opt,operV зависи от големината на денонощния разход и неравномерността на 

водопотреблението фиг. 4.5.2 – 6. Предложен е подход за установяване на 

оразмерително по отношение на lim
opt,operV денонощие. 
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фиг. 4.5.2 – 2    фиг. 4.5.3 – 2 

Гранични оптимални работни обеми при минимизиране на Еq и Epr 

Фиг. 4.5.2 – 6. 
Зависимост на 

граничния 
оптимален 

регулиращ обем от 
коефициента на 

вариация и 
денонощния разход 

 

 На фиг. 4.5.3 – 3 е направено сравнение на изменението на Epr в 
зависимост от работния обем при различни режими. По-голямата стойност на 
Epr при режима с намалено водно количество и изключване на върховите 
часове е случайно и се дължи на включване на ППЧ с максимално водно 
количество през период на върхови единични цени. 

 Направен е сравнителен анализ на случаите с пряко захранване на 
водопроводната мрежа от ППЧ ( липса на работен обем ) и с използване на 
преходен резервоар, вследствие на което са посочени предимствата и 
недостатъците им. 

45 

 

Фиг. 4.5.3 – 3. Парични стойности на електроенергията за денонощие при 
различни режими в зависимост от работния обем на резервоара 

 Един от начините да се увеличи работния обем е да се използва 

променлив през денонощието запасен обем var
critV , който е равен на const

critV  само 

през критичния час. В изследването е предложен подход за изчисляване на 

часови стойности на var
critV с MS Excel. Разгледани са практически случаи, при 

които динамичното увеличаване на работния обем дава резултат. На фиг. 4.5.5 
– 2в, г са показани сумарните линии на водоподаването и водопотреблението 
при постоянен и променлив запасни обеми, съответно при първия случай Epr = 
191,55 лв/д, а при втория Epr = 137,62 лв/д. 

 

Фиг. 4.5.5 – 2 
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4.6. Изследване на факторите, влияещи върху оптималния обхват на 
работа на ППЧ и влиянието на неоптималните обхвати на работа на 
помпата с променлива честота на въртене върху разхода на електрическа 
енергия 

При оптималните режими optR


на водоподаване часовите водни 

количества на ППЧ се изменят в определени граници – ,
range
R optQ  (размах на 

режима). Технически възможният обхват на изменение на водните количества 
на ППЧ може да се означи като min max[ , ]range

VSP VSP VSPQ Q Q . Ако се приеме 

неограничен обхват на работа на работа на ППЧ и при тази предпоставка се 
проведе оптимизационна процедура, полученият режим е абсолютен 
оптимален режим по отношение на водните количества и може да се означи с 

,opt absR


. Възможните случаи на взаимно разположение на обхвата на ППЧ – 
range
VSPQ  и размаха на абсолютния оптимален режим ,

range
opt absQ са показани на фиг. 

4.6.1 – 1. 

 

 

Фиг. 4.6.1 – 1. Взаимно разположение на обхвата на изменение на 
водните количества на ППЧ и размаха на съвкупността на водните 

количества от оптималните режими 

 Поставят се следните задачи: 1. Да се установят факторите, от които 

зависят граничните водни количества min
,R optQ  и max

,R optQ  от абсолютните оптимални 

режими ,opt absR


на ППЧ; 2. Да се изследва влиянието на неоптималните 

обхвати ,range nonopt
VSPQ  върху енергийната ефективност. 
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 На фиг. 4.6.2 – 1 са дадени оптималните режими ( минимизиране на 
Epr и тарифен план с три скали) при реалистични минимален и максимален 
денонощен разходи. 

 

Фиг. 4.6.2 – 1. Оптимални режими при гранични денонощни разходи 

 На фиг. 4.6.2 – 2, 3 са дадени зависимостите на изменение на размаха 
на оптималните режими разсейването на единичните цени и физическите 
характеристики на системата – отношението между геодезичната височина и 
съпротивителния коефициент. 

 

Фиг. 4.6.2    Фиг. 4.6.3 

 Наличието на тарифни планове на свободния пазар на електроенергия 
с променливи за различните денонощия единични цени поставя въпроса ( 
разгледан в т. 4.6.2.4 ) за необходимостта от търсене на критични по 
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отношение на обхвата на ППЧ денонощия. От гледна точка на повишаване на 
енергийната ефективност максималното денонощно водно количество не е 
винаги оразмерителното водно количество за ППЧ. В т. 4.6.2 и 4.6.3 са 
разгледани въпроси, свързани с критичните по отношение на обхвата на ППЧ 
денонощия и влиянието на неоптималните обхвати върху енергийната 
ефективност. 

4.7. Изследване на влиянието на структурата на тарифния план върху 
цената на електроенергията 

 При настоящата структура на регулирания пазар на електроенергия 
претеглените цени за двузоново и тризоново заплащане са по-ниски от цената 
при една скала. По този начин потребителите се поощряват да предпочитат 

тризоновото заплащане и да 
управляват 
електропотреблението си, 
което е полезно за енергийната 
система на страната. На фиг. 
4.7.2 – 1 са дадени 
стойностите на Epr при 
оптимални режими на ППЧ за 
планове с една, две и три 
скали. Тарифните планове на  
Българската независима 

енергийна борса се състоят 
от една, две и 24 скали, като 

единични цени се променят през всяко денонощие. На фиг. 4.7.3 – 1 са 
показани единичните цени при тарифен план с 24 скали за три различни по 

отношение на 
разсейването 
денонощия. За 
разлика от 
регулирания пазар, 
единичните цени 
от плановете с 
една и две скали са 
среднопретеглени 
спрямо 24 –те цени 
за съответното 
денонощие. 

 

Фиг. 4.7.2 – 1 

Фиг. 4.7.3 – 1 
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 След оптимизации е установено, че при денонощията с малко 
разсейване на единичните цени е по-вероятно тарифните планове с една скáла 
да са по-изгодни от тарифните планове с повече скáли и обратно. 

 По отношение на влиянието на физическите характеристики на 
системата ( изразени чрез отношението Hstat/s ) върху намаляването на Epr при 
тарифни планове с различна структура след изследване е направен следният 
извод. Водоразпределителни системи с голямо отношение Hstat/s имат 
потенциал за намаляване на цената на електроенергията при преход към 
тарифни планове с много скали и голямо разсейване. Заедно с това обаче при 
ВрС с малка стойност на отношението Hstat/s тарифните планове с повече от 
една скала може се отразят неблагоприятно по отношение на паричната 
стойност на електроенергията. 

4.8. Изследване на възможностите за спестяване при използване на 
пазарния механизъм „ден напред“ 

 Разглежда се ВрС със следните характеристики:9: тласкател със 
съпротивителен коефициент s = 20, който отговаря на диаметър D = 700 mm, 
дължина L = 2300 m; геодезична височина Hstat = 75 m. Оразмерителното водно 
количество е Qmax,d  = 450 l/s. Скоростта при Qmax,d e vmax,d = 1,17 m/s. Разглежда 
се поредица от денонощия със среден разход Qav,d  = 225 l/s. В зависимост от 
периода на прогнозиране на водопотреблението и съобразената с него 
оптимизация, както и в зависимост от броя на скалите на тарифните планове се 
постига различна степен на спестяване, която е показана на фиг. 4.8.2 – 1. 

 
Фиг. 4.8.2 – 1 

 На фиг. 4.8.2 – 3 е направено сравнение между количествата ( в 
kWh/месец ) на електрическата енергия при равномерна работа на ППЧ и при 
                                                            
9 Системата е реално съществуваща у нас 
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оптимални режими, тарифен план с 24 скали и еднодневно планиране. По-
голямото количество на електроенергията при режимите с минимизиране на 
паричната стойност е очакван резултат с оглед на разсъжденията в т. 3.3. 
Следва да се има предвид обаче, както беше посочено в началото, че 
пренасочването на потреблението на електроенергия към по-слабо 
натоварените часови зони е благоприятно за енергийната система на страната. 

 
Фиг. 4.8.2 – 3 

 4.9. Оптимизация на работата на помпа с променлива честота на 
въртене при наличие на черпателен резервоар и преднапор 

 Наличието на черпателен резервоар (ЧР) преди ППЧ може да се 
отчете чрез въвеждането на ограничителни условия за непреливане, 
неизточване и осигуряване на началния обем вода, които са подобни на 

групата уравнения ( 4.1 – 1, 2, 
3). 

 

Фиг. 4.9.1 – 1. Схема на ВрС, 
състояща се от черпателен 
резервоар, ППЧ, тласкател и 
напорен резервоар 

 Първата група от 24 
уравнения, които осигуряват 

условието резервоарът да не прелива е с общ вид, съгласно форм. ( 4.9.1 – 1 ). 
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   ( 4.9.1 – 1 ) 

където Qin и Vin са притокът и началният обем в ЧР; 

 Втората група от 24 уравнения, които осигуряват условието 
резервоарът да не се източва се дава с форм. ( 4.9.1 – 2 ). 
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   ( 4.9.1 – 2 ) 

където означенията са същите като в ( 4.9.1 – 1). 

 Последното ограничение ( 4.9.1 – 3 ) е свързано с изискването 
постъпилият в ЧР  воден обем за цялото денонощие да е по-голям подадения от 
ППЧ. 

24 24

, ,
1 1

. .in i i iVSP i
i i

Q T Q T
 

     (4.9.1 – 3) 

 Общо ограничителните условия – линейни неравенства, отчитащи 
наличието на напорен и черпателен резервоари са 98 броя. Те са вградени към 
разширената оптимизационна процедура OptRez1Obj_FrontRez. 

 На фиг. 4.9.2 – 1 е даден графичен анализ на работата на ППЧ с 
преднапор. Наличието на преднапор е отразено в разширената оптимизационна 
процедура OptRez1Obj_FrontHead. 

 
Фиг. 4.9.2 – 1 
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Глава V. Многоцелева оптимизация 

5.1. Технико-икономическо оразмеряване на тласкател при отчитане на 
режима на работа на ППЧ 

 Необходимо е да се минимизира функцията на приведените разходи 
Wo = f ( D, Ropt ). Във връзка с широкото разпространение на MS Excel у нас, 
беше потърсен начин за построяване на оптимизационния проблем в средата на 
тази програма. Функцията Wo се изразява с форм. 5.1 – 2. 

.o eW K E k  ,   (5.1 – 2) 

където K = f ( D )  са първоначалните капиталовложения за напорния 
водопровод, които се изчисляват съгл. [33]. ke – коефициентът на 
осъвременяване на паричната стойност за електроенергията [33] за една година 
E = f ( Ropt ). За 30 годишен период ke = 15,37; 

 Във връзка с усложняването на задачата спрямо разгледаната в т. 4.1, е 
необходимо солвърът на MS Excel да се настрои в режим multistart, което 
означава оптимизациите да започват многократно от различни стартови точки. 
В противен случай, във връзка със структурата на задачата, се получават 
засядания в локални екстремуми, вероятно около даден режим или даден 
диаметър. За посочената в началото система, оптималният диаметър е 0,494 
mm, а осъвременените разходи са 2 209 451 лв. 

 При класическия подход с определяне с икономически фактор на 
оптималния диаметър, коефициентът γ се изчислява по формулата 1/(Кd)1+β 

[36]. Оптималният диаметър се получава 0,405 mm, a осъвременените разходи 
2 314 431 лв. 

5.2. Съставяне на оптимални режими на помпа с променлива честота на 
въртене при отчитане на загубите на вода 

 С оглед на условията у нас в някои случаи може да е нужно да се 
състави оптимален режим при съществуващ тласкател с големи загуби на вода 
от течове. Предложен е подход на работа, при който се предполага, че 
инженерът-оптимизатор в началото на процеса не знае действителните 
стойности на загубите при различни дебити на ППЧ и грапавината на 
системата. След полеви опити и регресионни анализи ( осъществими и с MS 
Excel ) се набират данни, които участват във целевата функция (5.2.1 – 1). 

24
0 1 , 0 1 ,

1

( * ).( .( * ) ). .
.

1000
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i i
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, 

  (5.2.1 – 1) 
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където Qnet е постъпващото в резервоара водно количество, Qgr – водното 
количество подавано от ППЧ (съдържа и загубите на вода), sgr – 

квазисъпротивителен коефициент на тласкателя. 

 Оптимизационният модел е разработен в MS Excel. 

5.3. Многоцелева оптимизация с отчитане на количеството и паричната 
стойност на електроенергията 

 Двуцелевата минимизация на функцията ℰ = f ( Epr, Eq ) е направена 
чрез инструмента Optimization Toolbox в Matlab, който първо извършва 
минимизация за всяка от двете съставни функции с генетичен алгоритъм и 
впоследствие построява фронтът на Парето на точките от достижимата област. 
Разглежда се ВрС с геодезична височина Hstat = 20 m и средноденонощно водно 
количество Hstat = 0,250 m3/s. Установено е, че формата на фронтовете на 
Парето зависи от съпротивителния коефициент на тласкателя. 

 В случаите с по-малко отношение Hstat / s ( по-голям дял на напорните 
загуби ) градиентът видимо нараства в зоната на малките парични стойности – 

фиг. 5.3 – 1в. 

Съгласно [67] “ 
изборът на едно 
решение от 
Парето-фронта, 
което е 
предпочетено пред 
друго 
неподобряемо 
решение е акт на 
компромис, 
защото ЛВР ( 
Лицето, което 
взема решения ( 
оптимолог или 
колектив от 
експерти ) се е 
съгласило на 

някаква загуба поне за един от частните критерии “. В този смисъл в 
случаите с преобладаващ дял на напорните загуби в общия напор на помпата, 
изборът на оптимален режим се явява етичен проблем, в рамките на който е 
налице противопоставяне между стремежът към намаляване на разходите на 
ВиК дружеството и екологичната етика. В рамките на изследването е 
предложен подход за повишаване на обективността на вземане на решение 
чрез въвеждане на величината относително количество на електрическата 
енергия Еq,sp. 

Фиг. 5.3 – 1в 



54 

5.4. Оптимален режим на турбина с възможност за регулиране на 
налягането при съвместна работа с помпа с променлива честота 

 Разглежда се системата на фиг. 5.4 – 1, състояща се от водопроводна 
мрежа, моделирана като възел, и два водоизточника. След високо 
разположения напорен резервоар има монтирана турбина с възможност за 
регулиране на налягането. 

 
Фиг. 5.4 – 1. Схема на водоразпределителна система с ППЧ и турбина-

регулатор 

Трите възможни начини на работа на системата са: 

1.  ППЧ да работи с постоянен напор непосредствено след себе си, а 
турбината да работи с променливо налягане, поддържайки постоянно налягане 
в отдалечената точка в мрежата. 

2. Турбината да е с постоянно изходно налягане и в зависимост от 
потреблението и датчик на налягане в мрежата ППЧ да повишава или намалява 
водното количество, поддържайки постоянно налягане в мрежата; 

3. Системата да работи в оптимален режим за дадено денонощие с 
прогнозиране на водопотреблението. Това означава, че при всяко водно 
количество във възела, котата на напорната линия е постоянна, но 
съотношението между водните количества от помпата и турбината е 
променливо. Тъй като водните количества от турбината и ППЧ са свързани с 
уравнението QVSP + Qturb = Q cons, при съставянето на оптималния режим няма 

значение дали за входни променливи ще бъдат избрани илиVSP turbQ Q
 

. 
Управлението на системата също може да се осъществи по два равносилни 
начина. Единият е след оптимизация да се зададат часови стойности за 
изходното налягане след турбината, а ППЧ да поддържа постоянно налягане в 

55 

отдалечената точка. Вторият начин е ППЧ да работи с определени оптимални 
водни количества, а турбината да работи, поддържайки постоянно налягане в 
отдалечената точка. 

 В рамките на изследването е избрана следната структура на 
оптимизационния проблем.  

 Входни условия: Да се минимизира10 сумарната парична стойност на 
изразходената от системата електрическа енергия ΣEpr = f ( ,

in
pr turbE , ,

out
pr pumpE ) за 

едно денонощие, където Еpr, pump е изразходената от помпата електрическа 
енергия; Еpr,turb – добитата от турбината енергия.  

 Входни променливи са изходящите напори след турбината out
turbH . 

Ограничителното условие е сумарното водното количество от резервоара да е 
по-малко от определена стойност. Известни са единичните цени на 
електрическата енергия – продажни за ППЧ и покупни за турбината, които са 
различни за шест часови зони. 

 Формулирането на подобна оптимизационна задача в изследването е 
направено с цел да се предложи подход за построяване на математически 
модел, който може да послужи не само за описание и оптимизация на 
нестандартната ВрС на фиг. 5.4 – 1, а най-вече за системи с различни схеми, 
включващи ППЧ и турбина.  

 Последователността на работа е следната. Първо се построява 
хидравличен модел на ВрС. В настоящия случай е използван програмния 
продукт WaterGems. Извършват се симулации за определен брой състояния на 
системата, характеризиращи се със различни съчетания на потреблението във 
възела и изходното налягане в турбината – извадка е дадена в табл. 5.4.2 – 1. 

       табл. 5.4.2 – 1 

 

      

                                                            
10 Ако след първият опит се установи, че е възможно паричната стойност на 
продадената електрическа енергия да е по-голяма от паричната стойност на 
закупената ( ΔEpr < 0 ), тогава пред минимизирания израз трябва да се сложи знак 
минус. 
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     табл. 5.4.2 – 1, Продължение 

 

  С помощта на програмен продукт за регресионен анализ при повече от 
една входна променлива – в случая Matlab, се съставят регресионните 
уравнения: 

out
pumpE = f (ai,j , x,.y ); in

turbE = f (bi,j , x,.y ); Qturb = f (ci,j , x,.y ), където с x е означен 

изходният напор след турбината, а с y потреблението във възела. 

Заключение 

 Намаляването на разхода на електрическата енергия за ППЧ може да 
се постигне чрез съчетаване на редица мерки в зависимост от конкретния 
случай. Влияние върху потенциала за повишаване на енергийната ефективност 
оказват основно следните фактори: 

 – физическите характеристики на системата (геодезическа височина, 
съпротивителен коефициент на тласкателя и мрежите, ниво на загубите на 
вода) 

 – големината, неравномерността на водопотреблението, както и 
точността на прогнозирането му; 

 – точността на определяне на коефициента на полезно действие на 
ППЧ; 

 – изборът на режим на ППЧ; 

 – големината на работният обем в напорния резервоар; 

 – обхватът на изменение на водните количества на ППЧ; 

 – структурата на тарифния план за заплащане на електрическата 
енергия с различни ценови скали; 

 При оптимизирането на ВрС следва да се има предвид 
необходимостта от използването на програмни продукти за хидравлично 
моделиране и математически методи за оптимизация. Получените режими 
трябва да се въведат в контролери към честотните преобразуватели. 
Инсталирането на подходящи контролно-измервателни прибори и 
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телеметрично оборудване е неразделна част от процеса на намаляване на 
електрическата енергия. 

 Потенциалът за намаляване на разхода на електрическа енергия не 
трябва да се разглежда само по отношение на ефекта за единични ВрС. 
Съгласно сравнителния анализ на ВиК сектора за регулаторния период 2010 – 
2016 год. [63] количеството на изразходената електрическа енергия за услугата 
„доставяне на вода“ за 2015 и 2016 год. е съответно 459 969 и 480 970 МWh. 
При отчитане на голямата степен на вариране на възможностите за намаляване 
на количеството и паричната стойност на електрическа енергия за различните 
водоразпределитени системи с помпи, е подходящо да се подложи на оценка 
една консервативна прогноза от 5 % спестяване. За 2016 год. тази икономия е 
24 000 МWh, които се добиват от около 10 000 тона въглища. При единична 
цена от 100 лв/MWh, потенциалното намаляване на разходите на ВиК 
дружествата е с 2,4 млн. лв/год. 

Глава 6. Приноси 

Към Глава II 

1. Предложени са подходи за обработка на величините, свързани с работата на 
помпи с променлива честота на въртене, които включват: 

 1.1. Подходящи за използване в инженерната практика начини за 
получаване на функционални зависимости за коефициента на полезно действие 
на помпата; 

 1.2. Методика за получаване на коефициентите с повишена точност от 
формулата за изчисляване на напорни загуби h = k.Qβ/Dm за определени тесни 
обхвати на изменение на хидравличните параметри; 

 1.3. Подход за обработка на водопотреблението с цел обособяване на 
сезонни максимални водни количества и променливи запасни обеми в 
напорните резервоари. 

Към Глава III 

2. Изследвана е работата на помпите с променлива честота, вследствие на 
което:  

 2.1. Установени са зависимости между физическото състояние на 
водопроводната мрежа и количеството на електрическата енергия от 
захранващата помпа в зависимост от режима на работа; 

 2.2. Предложени са графични анализи на работата на помпи с 
променлива честота на въртене при следните случаи: пряко захранване на 
водопроводна мрежа и контрол на налягането непосредствено след помпата и в 
отдалечена точка в мрежата,  захранване на напорен резервоар с тласкател с 
повреда; 
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 2.3. Изведени са аналитични зависимости, свързани с работата на 
помпите с променлива честота, които включват:  

 – формула за изчисляване на минималната честота на въртене на 
помпата във връзка с наличието на неустойчива област при малките дебити на 
помпата; 

 – формули, с които се онагледяват възможностите за намаляване на 
количеството на електрическата енергия в зависимост от продължителността 
на работа и водното количество на помпата при основното ограничително 
условие за подаден воден обем; 

 2.4. Разгледани са възможностите на MS Excel като инструмент за 
моделиране на водоразпределителни системи с помпи с променлива честота; 

 2.5. Предложени са характерни нива в резервоарите, захранвани от 
помпи с променлива честота, с оглед повишаване на енергийната ефективност 
при запазване на надеждността на водоподаването; 

 2.6. Направена е оценка на показателите в нормативната уредба у нас 
за енергийна ефективност на водоразпределителните системи – отношение на 
изразходената електрическа енергия към фактурираните и към подадените в 
системата водни количества. 

Към Глава IV  

 3. Предложени са методики за използване на достъпни в инженерната 
практика програмни продукти и математически методи за еднокритериална 
оптимизация на работата на помпи с променлива честота, захранващи 
резервоар. 

 4. Разгледани са възможностите за намаляване на количеството на 
изразходваната електрическа енергия чрез използването на режим за 
управление на помпата с променлива честота в зависимост от нивото в 
напорния резервоар. 

 5. Изследвани са възможности за намаляване на парична стойността 
на електрическата енергия при използване на съвременни начини на заплащане 
на електрическата енергия на свободния пазар – предварителни часови заявки 
на електроенергия и пазарния механизъм „ден напред“. Предложена е методика 
за оползотворяване на възможностите на механизма. 

 6. Изследвано е влиянието на параметрите – работен обем на 
резервоара и обхват на изменение на водните количества на помпата върху 
възможностите за намаляване на количеството и парична стойността на 
електрическата енергия. 
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Към Глава V  

 7. Предложена е структура на оптимизационен проблем, посредством 
който се минимизират сумарните осъвременени разходи за тласкател след 
помпа с променлива честота при едновременно определяне на оптимален 
режим на помпата и оптимален диаметър на тръбата. 

 8. Предложен е практически подход за съставяне на оптимален режим 
на помпа с променлива честота на въртене, захранваща напорен резервоар с 
тласкател с загуби на вода. 

 9. Разгледана е многоцелева оптимизация при едновременно 
минимизиране на количеството и паричната стойност на електрическата 
енергия на помпа с променлива честота и е предложен подход за подобряване 
на процеса на вземане на компромисно решение за избор на режим на работа. 
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