
ИНТЕЛИГЕНТНА ЕНЕРГОИКОНОМИЧНА УЛИЧНА ОСВЕТИТЕЛНА 
СИСТЕМА „СВЕТЛИННА ВЪЛНА” 

 
Настоящият проект е по изобретение за външно осветление което 

може да пълноценно да функционира с общо фотоволтаично 
електрозахранване и/или с постълбови фотоволтаици и акумулатори. 

Предимствата на „светлинната вълна са, че тя пълноценно се 
включва само при наличие на улично транспортно движение, което 
естествено води до значително намаляване на разхода на 
електричество. Тя може да се комбинира с видеонаблюдение, 
безжичен Интернет, противопожарно известяване и др. 
Интелигентната енергоикономична улична осветителна система 
„светлинна вълна” се състои  от множество слънчево захранвани 
улични осветителни блокове (1,2,3), включващи фотоволтаични модули 
(4,5,6), постоянно-токови конвертори (7,8,9), акумулатори (10,11,12), 
електрозахранващи контролери (13,14,15). Тя се характеризира с това, 
че се управлява от интелигентни управляващи контролери (25,26,27) с 
помощта на селективни светлинни датчици (28,29,30) и неселективни 
светлинни датчици (31,32,33) по предварително програмиран софтуер.  
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Обяснителна записка за проект СВЕТЛИННА ВЪЛНА 

Задача на проекта е да се обезпечи интелигентна 
енергоикономична улична осветителна система „светлинна вълна”, 
която да позволява автоматично интелигентно управление на уличното 
осветление с минимално възможния разход на електричество при 
пълно запазване на нормативната осветеност на улиците. 

Задачата е решена чрез интелигентна енергоикономична улична 
осветителна система „светлинна вълна”, състояща се от множество 
слънчево захранвани улични осветителни блокове, включващи 
фотоволтаични модули, постоянно-токови конвертори, акумулатори, 
електрозахранващи контролери, включени в електрически вериги на 
светодиодни осветители и светодиодни осветители, характеризираща 
се с това, че уличните осветителни блокове са монтирани на върховете 
на осветителни стълбове, фотоволтаичните модули са монтирани в най-
горните части на уличните осветителни блокове и през постоянно-
токовите конвертори, са електрически свързани към входове на 
акумулаторите, а електрически изводи от акумулаторите, през  
прекъсвачи, са съединени с входовете на електрозахранващите 
контролери, при което управленските входове на прекъсвачите са 
свързани със съответните управленски изводи на интелигентни 
управляващи контролери, също монтирани в уличните осветителни 
блокове, и чиито специални сигнални входове са безжично свързани с 
изводи от селективни светлинни датчици за хоризонтално насочени 
изкуствени светлини, а общи сигнални входове са безжично свързани с 
изводи от неселективни светлинни датчици, които са монтирани в 
горните части на светодиодните осветители, селективните светлинни 
датчици са монтирани в долните части на осветителните стълбове. 

Предимствата на интелигентната енергоикономична улична 
осветителна система „светлинна вълна”, съгласно изобретението, са че 
тя пълноценно се включва само при наличие на улично транспортно 
движение, което естествено води до значително намаляване на 
разхода на електричество. 
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От казаното автоматично следва и значителното предимството на 
много по-дългия експлоатационен живот, не само на светодиодните 
осветители на системата, но и другите нейни елементи, като 
акумулаторите, електронните устройства, тяхното охлаждане и т.н.. 

Поради последно посоченото предимство значително се 
удължава инвестиционен цикъл на капиталните вложения, което 
дългосрочно намалява, не само фактически технически амортизации, 
но икономисва и оперативните разходи за поддръжка и ремонти, 
свързани с експлоатацията на осветлението. 

Немаловажно предимство на интелигентната енергоикономична 
улична осветителна система „светлинна вълна”, съгласно 
изобретението,  е че тя е напълно автономна, стълб по стълб, и не 
зависи от никаква електрическа мрежа. 

Инвестиционно и експлоатационно предимства на системата, 

съгласно изобретението, е че тя е с по-ниски капиталови разходи, поради 

намаления разход на енергия, при един и същ необходим светлинен поток, 

като на конвенционалните светодиодни улични осветления. Нейните 

фотоволтаични панели, акумулатори и други компоненти са по-евтини, 

защото са с по-малък работен капацитет, без това да намалява 

осветеността на улиците, под необходимата по нормативите. Нещо повече 

- интелигентната енергоикономична улична осветителна система 

„светлинна вълна”, съгласно изобретението, има възможност автоматично 

да се адаптира към климатичните условия, както подробно е обяснено към 

края на този документ. Фигурата представлява схематично изображение 
на стълб от интелигентната енергоикономична улична осветителна 
система „светлинна вълна”, съгласно изобретението.  

 
ИЗПОЛЗВАНЕ НА ИЗОБРЕТЕНИЕТО 
Интелигентната енергоикономична улична осветителна система 

„светлинна вълна”,  съгласно изобретението, работи напълно 
автономно под управлението на интелигентните програмируеми 
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управляващи контролери 25,26,27, в съответствие с предварително 
програмиран и инсталиран софтуер.  

Ще разгледаме принципа на действието й в двата й крайни, но 
характерни режими за работа на интелигентната енергоикономична 
улична осветителна система „светлинна вълна”,  съгласно 
изобретението: 

Първи характерен режим: 
Той е, когато дневното осветление е по-силно от предварително 

зададена стойност на всеки от интелигентните управляващи 
контролери 25,26,27. При това сигналите от неселективните светлинни 
датчици 31,32,33 са за силно дневно осветление и те се отчитат от 
интелигентните управляващи контролери 25,26,27. Съответно те 
подават изпълнителни команди на прекъсвачите 22,23,24 напълно да 
изключат уличното осветление. 

Втори характерен режим: 
Той е, когато дневното осветление е по-слабо от предварително 

зададена стойност на всеки от интелигентните управляващи 
контролери 25,26,27. При това сигналите от селективните светлинни 
датчици 28,29,30 се отчитат от интелигентните управляващи контролери 
25,26,27 и те, съответно подават изпълнителни команди на 
прекъсвачите 22,23,24 да включат уличното осветление.  

Сигналите от селективните светлинни датчици 28,29,30 се 
получават само при хоризонтално насочена изкуствена светлина, 
каквато е на фаровете на превозните средства, и отчитат посоката на 
движението им. Поради това осветлението се включва, но „светлинната 
вълна” съпътства само реално движещите се транспортни  
средства. Когато датчик само на един стълб засече светещи фарове 
светва неговия осветител.  

А светлините на следващите стълбове, по посоката на движещото 
се транспортно средство се задействат от техните неселективните  
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светлинни датчици 31,32,33, които реагират на светлината на светещите 
вече предходни стълбове по посока на движението.  

Задействането на осветлението става, съгласно предварително 
зададени стойности в софтуера на  интелигентните управляващи 
контролери 25,26,27 и така се получава „светлинна вълна”, която се 
мести пред  движещото се транспортно средство по посока на 
движението му.  

При наближаване на кръстовище, съответните неселективни 
светлинни датчици 31,32,33 на осветителните тела на кръстовището 
светват от всички страни на кръстовището и се осветява цялото, 
съответно се виждат отклоненията и пътни табели, ако има такива.  А 
след преминаването на кръстовището „светлинната вълна” се 
задейства по описания по-горе начин в посоката на движението на 
съответното транспортно средство. Ако успоредно в една посока се 
движат различни транспортни средства (многоредово движение), но 
след кръстовище техните посоки са различни, то  всяко от тях се движи 
в своя  „светлинна вълна”. 

Интелигентната енергоикономична улична осветителна система 
„светлинна вълна”,  съгласно изобретението, може да намери широко 
приложение при различни улици и пътища, както за градинско, алейно 
и дворно осветление. 
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 2 - 4 МЕСТНИ  ЕЛЕКТРОКОЛИ  СЪС  СЛЪНЧЕВО  ЕЛЕКТРОЗАХРАНВАНЕ 

 

Те са с оптимално якостно оразмерена носеща конструкция, 
която е съставена от части с невисока себестойност. Колите могат да 
бъдат с механично управление, но са предвидени за мехатронно 
безжично и  безкормилно управление за инвалиди.  

Движението й през деня може да се осигури само от 
фотоволтаиците, без акумулиране на енергия. В случаите с 
акумулатори,  интелигентен зареждащ контролер осигурява пряко 
захранване на моторите и само при генериран излишък, с него зарежда 
акумулаторите. Както и обратното - при недостиг на електрогенарация 
от фотоволтаиците за електрозахранване на моторите и мехатрониката 
на колата, допълнителна електроенергия се черпи от акумулираната, 
под управлението на интелигентния контролер. 

Новоразработената автомобилна конструктивна архитектура е 
предназначена и за голф колички, АТВ-та, алейни и паркови 
електропревозни средства, дрифт картинги и други. Нейната геометрия 
осигурява максимална здравина на шасито й при минимален разход и 
тегло на конструктивните материали. Устойчивостта и стабилността в 
завои се осигурява от силовата Т- рамка шасито с централен надлъжен 
конструктивен гръбнак, конфигуриран от трапец, с преден и заден 
силови триъгълници, формирани със страничните бедра на трапеца.  

Описаната силова схема на гръбнака е оптимално якостно 
проектирана като най-лека с оптимизирано съотношение "здравина-
общо тегло". Този интегрален показател гарантира максимален пробег 
с едно зареждане на акумулаторите, както и минимална цена на 
акумулаторите за определен пробег. 

На снимките са показани  три последователно свързвани 
фотоволтаични панела с максимално напрежение на слънце 54 волта. 
Номиналното напрежение за моторите е 36-40 волта, но работят и с по-
ниско напрежение. Управлението е от интелигентен централен блок, 
осигуряващ ходовете напред-назад, завоите и регенеративните 
спирачки, в случай на кола с акумулатори. 

Зареждането на акумулаторите е предвидено от три източника: 
1. От слънчевите панели 
2. От борден бензинов електрогенератор с турбокомпресор 
3. От електрическа мрежа 
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Комфортът и поддържането на непрекъснат максимален контакт 
между гумите и терена и самонеутрализирането на вибрациите на 
шасито се осигуряват от противотактовото демпфериране на предния и 
централните амортисьори. Предният абсорбатор на механичните удари 
(shock absorber) е вграден в предната вилка (вилки за четириколесния 
вариант), който е с фрикционни стоманени пружини. Но той може да е 
хидравличен, газов, хибриден или друг. Централното амортисьорно 
окачване е с два газови амортисьори, които са малогабаритни и леки и 
затова са монтирани в самия надлъжен гръбнак на шасито. Предните и 
централните амортисьори се проектират и настройват антирезонансно, 
така че да се постигне взаимно вибро-механично неутрализиране на 
вибрациите между предния шоков демпфер и централната 
амортизация, което максимално намалява общата вибрация при 
движение на цялото шаси. 

Показаната Т-конструкция позволява безпроблемно странично 
накланяне на колата към центъра на завоя, за да се компенсира 
центробежната сила, изтласкваща колата в нежеланата обратна посока 
по външната допирателна на завоя. Централната силова конструкция на 
шасито освобождава достатъчно място за странично завиване на 
всичките й колела, на което се дължи високата й маневреност с 
едновременно завъртане на предните и задните колела, включително и 
завиване на място 

Малък бензинов електроагрегат с турбокомпресор се използва за 
удължаване на автономния й пробег с едно зареждане на 
акумулаторите. 

Редица механични, електрически и електронни технически 
решения за колата са уникални. Те са по наши вече издадени и 
предстоящи патенти. 

 

   
 


