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СТАНОВИЩЕ 

 

Oт:   проф. д-р инж. Димитър Кирилов Аличков 

Относно:  Дисертационен труд на инж. Боян Чавдаров Борисов за присъждане на 

образователна и научна степен „доктор“ 

Тема на дисертационния труд: „Намаляване на разхода на електрическа енергия за 

помпи с променлива честота на въртене във водоразпределителни системи“  

1. Кратко описание на дисертационния труд 

Дисертационният труд е разработен в 6 глави, както следва: 

 Увод; 

 Глава I.  Състояние на въпросът, свързан с повишаване на енергийната 

ефективност на водоразпределителните системи с помпи с променлива честота; 

 Глава II. Изследване на величини, участващи като входни променливи в 

оптимизационните методики за намаляване на количеството и цената на 

електрическата енергия; 

 Глава III. Изследване на работата на водоразпределителните системи с помпа с 

променлива честота на въртене; 

 Глава IV. Еднокритериална оптимизация при водоразпределителни системи, 

състоящи се от помпа с променлива честота, тласкател и резервоар; 

 Глава V. Многоцелева оптимизация; 

 Глава VI. Приноси. 

 

Обемът на записката е 231 страници, като същата включва 134 фигури, 46 таблици и 

библиографска справка от 156 заглавия, 96 от които са на чужд език.  Към записката 

има приложени 72 приложения. 

В  Уводната част  е обосновано убедително актуалността на проблема за 

повишаване на енергийната ефективност на водоразпределителните системи с помпи с 

променлива честота на въртене. Формулирана е целта на дисертационния труд, а 

именно да се предложат начини за използване на недостатъчно изследвани 
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възможности за намаляване на количеството и паричната стойност на електрическата 

енергия, изразходвана от помпи с променлива честота на въртене във 

водоразпределителни системи.  

В глава I  е разгледан въпросът, свързан с повишаване на енергийната 

ефективност на водоразпределителните системи с помпи с променлива честота от 

гледна точка на определяне на практическите случаи, които да бъдат анализирани и 

теоретичните постановки, които да бъдат използвани.  Въз основа на направен обширен 

обзор и използването на редица литературни източници, по-голямата част от които 

чуждестранни, са формулирани редица методически задачи, решаването на които води 

до изпълнение на целта на дисертационния труд. Прави добро впечатление 

компетентното използване, както на теоретичните специализирани инженерни 

зависимости, така и на многообразен  математически апарат и резултати от други 

научни изследвания.  

В глава II е направено изследване на конкретни параметри, участващи като 

входни променливи в оптимизационните методики за намаляване на количеството 

използвана електрическата енергия и парична стойност. Това е направено с оглед 

решаването на поставените в предишната глава конкретни задачи.  

В резултат на направения анализ са предложени методи за получаване на 

зависимости за коефициента на полезно действие на помпа с променлива честота на 

въртене. За водоразпределителни системи, състоящи се от помпа с променлива честота 

на въртене, тласкателен водопровод и резервоар са предложени два метода за 

получаване на теоретични зависимости за коефициента на полезно действие на помпи с 

променлива честота и един метод за получаване на експериментална зависимост за 

КПД с помощта на един регресионен анализ с MS Excel. В случаите на директно 

захранване на водоснабдителна мрежа  е предложен метод, при който чрез регресионен 

анализ за две входни променливи и апарата на аналитичната геометрия, могат да се 

извеждат теоретични и експериментални зависимости за КПД. Направено е аналитично 

извеждане на теоретична зависимост за изменение на КПД при намалени обороти на 

помпата.  Предложен е подход за получаване на стойности на коефициентите k, m и b 

от формулата за напорните загуби h = k.Q
β
/D

m
. Предложени са два начина за 

определяне на генерални съвкупности на водопотреблението за дните от седмицата.  

В глава III е изследвана работата на помпи с променлива честота на въртене при 

различни случаи на свързването ѝ с елементите на водоснабдителните системи. 
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Установено е изменението на разликите в количествата на изразходената 

електрическа енергия при режими на помпи с постоянна и променлива честота в 

зависимост от характеристиките на мрежата - ниво на загубите на вода и  грапавина на 

тръбите на водоснабдителните мрежи.  

Получени са математически зависимости за определено водното количество и 

съответстващата му честота на въртене на помпите с честотно регулиране при схема с 

тласкателен водопровод и напорен резервоар. Изведени са уравнения за непосредствено 

изчисляване на минимално допустимото водно количество с оглед отчитане на 

наличието на неустойчива област при работата на помпата. 

Изведени са аналитични зависимости за: 

 коефициентите, определящи Q-H характеристиките на помпи с честотно 

управление; 

 влиянието на напорните загуби и коефициента на полезно действие върху 

повишаването на енергийната ефективност. 

Изследвана е връзката между продължителността на работа и водното количество 

на помпите с променлива честота на въртене от една страна и възможностите за 

намаляване на количеството на електроенергията, от друга. Изведен е аналитичен израз 

за намаляването на количеството на изразходената електрическа енергия в зависимост 

от степента на намаляване на дебита на помпите с честотно управление спрямо дебита 

на помпата с постоянна скорост. 

Предложен е метод за получаване на часови графици на водопотреблението с 

отчитане на загубите на вода, който може да се използва при изследвания, свързани с 

повишаване на енергийната ефективност при съществуващи водоснабдителни системи 

с помпи с променлива честота на въртене. 

Направен е анализ на специфичната енергия по отношение на енергийната 

ефективност в контекста на  Наредбата за регулиране на ВиК услугите у нас.  

В глава IV е направена еднокритериална оптимизация на водоснабдителна 

разпределителна система с помпа с променлива честота на въртене, тласкателен 

водопровод  и напорен резервоар.  

Съставена е математическа структура на оптимизационна задача, която е 

подходяща за практическо приложение в програмни продукти.  С помощта на метода 

на неопределените множители на Лагранж са изведени уравнения за приблизително 
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изчисляване на водните количества на помпа с честотно регулиране, захранваща 

напорен резервоар при тарифен план с двузоново и тризоново заплащане на 

електрическата енергия. 

Разгледани са възможностите за използване на математически оптимизационни 

методи в достъпни за инженерната практика програмни продукти, като MS Excel и 

Matlab. 

 Предложени са оптимизационни и стимулационни процедури за начин на 

заплащане на електроенергията чрез предварителни часови заявки, с които може да се 

решават практически задачи, свързани със съставянето на оптимални режими за ППЧ и 

договарянето на условията за продажба на електроенергия между ВиК операторите и 

доставчиците на свободния пазар.  

Съставен е математически модел на режим с управление на честотата на въртене 

спрямо нивото в захранвания резервоар по линеен закон. Установено е наличието на 

граничен оптимален работен обем в резервоарите в случаите на минимизиране на 

количеството на изразходената електроенергия.  

С оглед минимизиране на количеството на електроенергията са направени са 

конкретни практически препоръки. 

Установени са числени характеристики на часовите графици на 

водопотребление - коефициентът на вариация и средният денонощен разход, които са 

косвен показател за стойностите на граничните оптимални по отношение на цената на 

електрическата енергия работни обеми. 

Предложен е начин за установяване на оразмерителния по отношение на 

работния обем в резервоара часов график. 

Направен е сравнителен анализ между водоснабдителни системи с използване на 

помпи с честотно управление, свързани в схема с преходен напорен резервоар и 

директно с разпределителната водопроводна мрежа. 

Установено е, че използването на променливи стойности на запасния обем е 

ефективна мярка за намаляване на цената на електрическата енергия на помпа с 

променлива честота, захранваща резервоар. Предложен е практичен подход за 

изчисляване на променливите стойности на запасния обем в резервоарите. 

Изследвано е влиянието на обхвата на изменение на честотата на въртене върху 

възможностите за намаляване на цената на изразходваната електрическа енергия. 
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Установено е влиянието на разсейването на единичните цени върху оптималния 

диапазон на изменение на денонощия разход при зоново заплащане и отношението на 

геодезичната височина към съпротивителния коефициент. Доказано е, че при 

осигуряване на оптимален обхват на работа на помпите с честотно управление и 

оптимален работен обем в резервоара, при регулирания пазар, цената на изразходваната 

денонощна електроенергия намалява с нарастването на броя на скалите. Направен е 

практически значим извод, че с нарастване на разсейването в единичните цени на 

електроенергията за дадено денонощие при тарифния план с 24 скали, нараства и 

вероятността този план да е по-изгоден от сега прилаганите планове с една или две 

скали на заплащане на електрическата енергия.  

В глава V е направена многоцелева оптимизация на работа на помпи с 

променлива честота на въртене.  

Предложен е практически подход за технико-икономическо оразмеряване на 

тласкателен тръбопровод след помпа с честотно управление, при който се отчитат 

възможностите за работа при оптимален режим. Установена е форма на фронтовете на 

Парето за двуцелева функция за количеството и стойността на изразходената 

електрическа енергия в зависимост от характеристиките на водоразпределителната 

система, както и е предложен подход за избор на оптимален режим. 

Съставена е структура на оптимизационна задача, при която се минимизира 

стойността и количеството на електрическа енергия във водоразпределителна система с 

помпа с променлива честота на въртене и турбина.  

В Глава 6 са представени приносите на дисертационния труд.  

Те се изразяват в разработване на: 

 подходи за получаване на математически зависимости  за редица 

инженерни параметри, свързани с коефициента на полезно действие на 

помпите с честотно управление, напорните загуби, водопотреблението, 

обемите на напорните резервоари,  разхода на електроенергия,  и др. ; 

 предложени аналитични зависимости свързани с работата на помпи с 

променлива честота на  въртене;  

 разработени методики за приложение в инженерната практика, свързани с 

възможностите за намаляване на количеството и паричната стойност на 

електроенергията във водоснабдителните системи. 
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2. Критични бележки 

Считам, че дисертационният труд може да бъде структуриран по-ясно,  обхватът 

от разглежданите проблеми и задачи по-малък, а изказът на записката по-точен.   

Липсва конкретно цитиране на математическите зависимости, предложени като 

научни и научно-приложни приноси.  

3. Заключение 

Докторантът инж. Боян Борисов е извършил задълбочен анализ на научните 

достижения в областта на енергийната ефективност на водоснабдителните системи. 

Показал е и отлично познаване на действащите национални и Европейски нормативни 

изискванията. Изследвал е редица практически случаи, свързани с поставената цел на 

дисертационния труд. Като е използвал разнообразен математически апарат е 

определил много инженерни параметри и е извел удобни за работа аналитични 

зависимости, свързани с работата на помпи с променлива честота. Разработил е 

подходи и методики насочени към постигане на енергийна ефективност с лесно 

приложение в инженерната практика, чрез които може да се постигне положителен 

икономически ефект. Заявените научни и научно-приложни приноси са лично дело на 

докторанта. 

Имайки предвид гореизложеното, считам, че представеният дисертационен труд, 

отговаря на изискванията на „Правилника за прилагане на закона за развитието на 

академичния състав в Република България" за придобиване на образователна и научна 

степен „доктор“. Предлагам бъде присъдена образователната и научна степен „доктор“ 

на инж. Боян Чавдаров Борисов. 

  

12.09.2018 г.      Изготвил становището:  

                /проф. д-р инж. Димитър Аличков/ 


