Инф
формаци
ия за фин
нансираан проеккт
Наимен
нование на
а конкурса:
Конкурс за финансиране на фундаменттални научни изследввания на мл
лади учени
ии
постдоккторанти – 2018 г.

Основн
на научна област
о
или
и обществвен приори
итет:
Техничеески науки
Входящ
щ № на про
оект:
0907/15
57
Заглави
ие на проеекта:
С
СИМУЛАЦИ
ИОНЕН И ЕКСПЕРИМЕЕНТАЛЕН МОДЕЛ
М
НА ВЪЗОБНОВЯ
В
ЯЕМ ЕНЕРГГИЕН
ИЗТО
ОЧНИК ОТ НОВ
Н ТИП
Базова организац
ция:
Институут по Електтроника ‐БА
АН
Партнььорски оргганизации::
Ръково
одител на научния ко
олектив (а
академичн
на длъжносст, научна
а степен, и
име):
асистен
нт д‐р Христто Стояновв Ничев
Общ ра
азмер на от
тпуснато
ото финан
нсиране:
20 000 л
лв.
Разпред
деление на
а сумата по
п проекта между б
базовата организаци
о
ия и партн
ньорите
Органи
изация:
Сума:
Органи
изация:
Резюмее на проект
та:
жда създаваане на сим
мулационен
н и експер
рементален
н модел наа
В проекта сее предвиж
възобновяема еле
ектрическаа централа от нов тип – соларна термична централа.
ната центр
рала пред
дставлявя възобновяем енерги
иен източн
ник, който
о
Соларно термичн
разува топл
линната енергия от слънцето,, достигнала до зем
мята в елеектрическаа,
преобр
посредством коминен ефеккт. Основни
ите компон
ненти на со
оларно тер
рмичната ц
централа саа
но тяло и колекторна площ. Ком
минното тяло служи за
з създаван
нето на тем
мпературен
н
коминн
градиен
нт между колектор
рната площ
щ и окол
лната температура на въздухха, докато
о
колекто
орната пло
ощ играе ролята
р
на концентрат
к
тор на топл
линната ен
нергия досстигнала до
о
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земята.. Количесттвото на електроен
нергията произведе
п
но от це
ентралата зависи отт
височината на коминното
к
тяло, пло
ощта на колектора,
к
ефективн
ността на абсорбераа
ложен в колекторнаата площ)) и ефекттивността на турбината прео
образуващаа
(разпол
енергияята на възд
душния потток в електр
рическа.
Целта на
н проекта е да се съзздаде специализиран компютър
рен модел с който да се направи
и
е от симул
симулация на сол
ларно терм
мична центтрала. На базата
б
на резултатит
р
лационнитее
и ще се пр
роектира, създаде и разработи
р
експериме
ентален мо
одел на въ
ъзобновяем
м
модели
енергиеен източник от тип
па соларно
о термичн
на централ
ла. В рам
мките на проекта
п
сее
предви
иждат нанаасянето на различн
ни селекти
ивни покри
ития полуучени по метода наа
магнетр
ронното раазпрашванее с цел поввишаване на ефективвността на колектрор
рната площ
щ.
Също таака се пред
движдат и различни измервани
ия (оптични
и, температтурни, баро
ометрични,
електри
ически и др.)
д
от раззработенияят експериментален модел, както
к
и обработка наа
получените статисстически даанни на определяне на:
н
• ккоефициен
нт на поглъ
ъщане и оттражение на
н нанесен
ните селекттивни покр
рития, като
о
резултаатите от пол
лучените измервания
и
я ще бъдатт заложени в компютъ
ърния модеел.
•д
дневен, сед
дмичен и месечен
м
пр
рофил на произведен
п
ната от експериментаален модел
л
електро
оенергия
• ттемператур
рния град
диент на системата
с
и изслед
дване на разпредел
лението наа
неговияя дневен, седмичен
с
и месечен профил.
п
•б
барометри
ичния град
диент на системата и изслед
дване на разпредел
лението наа
наляган
нето в разл
личните ком
мпоненти на
н систематта в дневен
н, седмичен и месечеен аспект.
Изгграденият експериме
е
ентален модел ще изп
пълнява ро
олята на по
олигон на който
к
ще сее
тестват различните видове селективн
ни покрити
ия получен
ни по меттода на маагнетронно
о
шване и ваакуумно теермично изпарение. На базата на получеените проф
фили ще сее
разпраш
изгради
и стратегияя за оптимизация на фототермичното прееобразуван
не, с цел повишаванее
на ефективносттаа на електр
ропотребле
ението. Реаалните дан
нни получеени от изм
мерваниятаа,
лационнитте модели като резултатите ще
е се анали
изират. Наа
ще се съпоставятт със симул
ичните закл
лючения, ще
щ се изграади симулаационна ср
реда за про
огнозиранее
базата на аналити
на повеедението на системи с по‐голяма мощностт.
Резултатите ще
щ бъдат публикаван
п
ни периодично на сайта на базо
овата организация
и, който се
е интересувва от моме
ентните реззултати от
(Инститтут по Елекктроника) с цел всеки
изследванията даа може лессно да ги получи и даа се свърже
е с нас.
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Члено
ове на науучния кол
лектив
1

Органи
изации/уча
астници
Базова организац
ция:
Институут по електтроника ‐ БА
АН

Ръ
ъководитеел на научн
ния колект
тив
Aсистен
нт д‐р Хриссто Стояновв Ничев

Беележка

2

ПД
Д

Уччастници::
Доцентт д‐р Констаантин Димитров Ловччинов

Д
ПД

Докторант Стефаан Цветано
ов Вълков

О
ДО

Д‐р Тодор
р Атанасов Хиков
Гл. Ас. Д

Д
ПД

Партньорска оргганизация::

Уччастници::

Общ бро
ои млад учен (МУ) ……………..
Общ бро
ои постдоктор
рант (ПД) ‐ 3.
Общ бро
ои докторанти (ДО) ‐ 1.
Общ бро
ои студенти (С
СТ) ……………...
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Отбележете академ
мичната длъж
жност, научната степен, име
и и фамилия на всеки участник
у
Отбележете дали уччастникът в колектива
к
е млад
м
учен (М
МУ), постдоктторант (ПД), докторанти (ДО) или
и (СТ), пенсио
онер (ПН) или
и учен от чуж
жбина (УЧ) и съответната бройка.
студенти
2
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