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РЕЗЮМЕТА НА НАУЧНИ ТРУДОВЕ 

на гл. ас. д-р инж. Галя Вескова Георгиева-Таскова, 

представени за участие в конкурс за академична длъжност „доцент”  
по професионално направление 5.3. Комуникационна и компютърна 

техника, по научна специалност „Автоматизирани системи за обработка на 
информация и управление (в комуникациите)”,  

Висше училище по телекомуникации и пощи – София,  
обявен в ДВ, брой 18/08.03.2016 г.  

Представени са резюмета на общо 21 научни публикации, 
разделени в две групи: 

- МТ1 до МТ7 - Равностойни на монографичен труд публикации в 
специализирани научни издания; 

- П1 до П14 - публикации извън монографичен труд. 
 
Резюмирано е също така съдържанието на дисертационния труд за 

присъждане на ОНС доктор и представеното учебно пособие, в което 
кандидатът е съавтор. 

 
Публикациите са разпределени, както следва: 

Публикувани доклади на конференции 
 
 

 [MТ4], [MТ5], [MТ6] 

[П3], [П4], [П5], [П6], [П7], 

[П8], [П9], [П10], [П12], [П13] 

Публикации в рецензирани списания 
 
 

[MТ1], [MТ2], [MТ3], [MТ7] 

[П2], [П10], [П11], [П12], [П13], 

[П14] 

Самостоятелни публикации 
[MТ2], [MТ3]  

[П2], [П7], [П14] 

 
Основните резултати са в областта на компютърното моделиране и 

анализа на режимите на работа на разрядни лампи в съответните 
електрически вериги. През последните години работата ми е обхващала 
изследването на най-често възникващите проблеми, свързани с нормална 
експлоатация на разрядните лампи и предлагането на решения, базирани 
на моделиране на изследваните електрически вериги и спазвайки 
съответните стандарти, заложени в нормативни документи. При тези 
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изследвания съм използвала универсални софтуерни приложения за 
моделиране и анализ на електрически вериги, включително и такива в 
телекомуникациите, като Matlab, OrCAD Pspice и Quick Field. 
 
I. Публикации в специализирани научни издания, равностойни на 
монографичен труд на тема „Компютърно моделиране, изследване и 
анализ на електрически вериги с газоразрядни лампи” : 
 
MТ.1. Петракиева С., З. Иванов, Г. Георгиева-Таскова, Възможности за 
аналитично представяне на електрическите и светлотехническите 
показатели на разрядни лампи в зависимост от захранващото 
напрежение

 

, Годишник на ТУ-София, том 65, кн. 2, 2015, София, ISSN: 
1311-0829, стр. 53-60. 

Резюме: Промяната на захранващото напрежение води до значително 
изменение на основни електрически и светлотехнически показатели на 
разрядните лампи като: ток през лампата, напрежение върху нея, 
светлинен поток. Това налага необходимост от създаване на адекватни 
прогнозни модели, описващи характера на изменението им. В 
настоящата работа са предложени аналитични зависимости, 
апроксимиращи връзките между напрежение, ток и осветеност във 
функция от захранващото напрежение. Изследвани са НЛВН (210 и      
250 W) и ЖЛВН -250 W. Експериментално измерените данни за всяка от 
тях са интерполирани чрез полиноми и чрез изрази, базирани на 
експоненциални функции. За всяка апроксимация са изчислени 
относителните грешки и коефициентите на корелация. На базата на 
получените резултати се достига до заключението, че и при трите 
изследвани лампи апроксимиращите функции чрез полином осигуряват 
най-малка относителна грешка, която с достатъчна точност се постига 
с втори ред на полинома. 

MТ.2. Георгиева-Таскова, Г., Анализ на съвременни енергоспестяващи 
лампи

 

, Известия на Съюза на учените Русе, Серия 1, том 11, 
Университетски издателски център при Русенски университет „Ангел 
Кънчев“, 2014, Русе,  ISSN 1311-106X, стр.7-13.  

Резюме: В настоящата статия са изследвани техническите параметри 
на КЛЛ с различни мощности (11, 12, 13, 15, 16 и 20 W) относно 
енергийната ефективност. Резултатите показват, че всяка от лампите 
отговаря на съответните стандарти със задоволителна точност за броя 
работни часове на лампата (6000 ÷ 10000  h), през които тя работи 
активно без да дава никакви дефекти до момента на изгарянето й. В 
заключение са направени изводи относно предимствата и недостатъците 
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на всяка от изследваните лампи по отношение на техническите 
параметри.  
 
MТ.3. Георгиева-Таскова, Г., Влияние на промяната на захранващото 
напрежение върху тока през газоразрядните лампи

 

, Известия на Съюза на 
учените Русе, Серия 1, том 11, Университетски издателски център при 
Русенски университет „Ангел Кънчев“, 2014, Русе, ISSN 1311-106X, 
стр.14-21.  

Резюме: В настоящата работа е изследван тока през газоразрядните 
лампи в зависимост от промяната на захранващото напрежение. За 
всяка от изследваните лампи се използват различни зависимости ( чрез 
полином и чрез експоненциални функции) при обработка на  
експерименталните изследвания. Използвайки предложените 
апроксимиращи зависимости са изчислени относителните грешки и 
коефициентите на корелация. От получените резултати се вижда, че и 
при трите изследвани лампи апрокцимиращите функции чрез полином 
осигуряват най-малка относителна грешка. С най-голяма точност тази 
грешка се постига при полином от втори ред.  
 
MТ.4. Filipova-Petrakieva, S., G. Georgieva-Taskova, Z. Ivanov, Harmonic 
distortion analysis of compact fluorescent lamps with integrated electronic 
ballast

 

, Proceedings of Summer school Advanced aspects of theoretical 
electrical engineering, 19-22 September 2014, Sozopol, Bulgaria, ISSN: 1313-
9487, pp. 115-121.  

Резюме: Нелинейната ВАХ на компактните луминесцентни лампи (КЛЛ) 
е предпоставка за несинусоидалния характер на тока през тях. 
Включването на електронна пускорегулираща апаратура (ЕПРА) 
ограничава тока през тези лампи при тяхното запалване и разгаряне, но в 
същото време води до генериране на висши хармоници към захранващата 
мрежа. В настоящата статия са изследвани във времевата и в 
честотната област КЛЛ с различни мощности (7, 8, 9, 15 и 20 W) 
относно електромагнитна съвместимост. Резултатите показват, че 
всяка от лампите отговаря на стандарта за допустимо отклонение на 
коефициента THD и със задоволителна точност (4.5 – 7 %) се отклонява 
от стандарта за фактор на мощност cos φ. 
 
MТ.5. Филипова-Петракиева, С., Г. Георгиева-Таскова, Н. Матанов, 
Анализ на електрически вериги, съдържащи КЛЛ + ЕПРА, относно 
електромагнитна съвместимост, Втора научна конференция с 
международно участие „КОМУНИКАЦИИ, ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТИКА И 
ИНФОРМАТИКА В ТРАНСПОРТА – КЕИТ‘2014“, 20-21.06.2014 г., с. 
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Баня, общ. Разлог, България; сп. Механика, Транспорт и Комуникации, 
том. 12, бр. 3/2, 2014, ISSN: 1312-3823, стр. X-82 - X87. 
 
Резюме: Наличието на елементи с нелинейна ВАХ в електрическа верига 
(съдържаща разрядни лампи + пуско-регулираща апаратура) е 
предпоставка за поява на хармоници в нея. Включването на електронна 
пускорегулираща апаратура ограничава пусковия ток през лампата при 
нейното запалване и разгаряне, но в същото време води до генериране на 
висши хармоници към захранващата мрежа. В настоящата статия са 
изследвани различни модели компактни луминесцентни лами (работещи с 
електронна пускорегулираща апаратура) относно електромагнитна 
съвместимост, отчитайки общоприетите стандарти за големината на 
ефективните стойности (респ. амплитудите) на хармониците спрямо 
тези на съответния основен хармоник при честота 50 Hz. Изследвано е 
изменението на захранващото напрежение и на общия ток в 
анализираната електрическа верига във времевата и в честотната 
област съответно за компактни луминесцентни лампи с мощност 7, 8, 9, 
15 и 20 W , както и една безелектродна лампа с мощност 23 W. 
 
MТ.6. Петракиева, С., Й. Шопов, Г. Георгиева-Таскова, Електрически 
загуби в светодиоди при включено състояние

 

, IV Научна конференция ЕФ 
2012, Созопол, 28.09-01.10.2012 г., том 1, стр. 271-278. 

Резюме: Електрическите загуби са от съществено значение за 
нормалната работа на полупроводниковите прибори, в частност за 
светодиодите. В доклада е изведена зависимостта между загубите във 
включено състояние на светодиодите и на тока през тях

 

. Анализирано е 
влиянието на средната и ефективната стойности в режим на регулиране 
на тока (фазово и импулсно). На тази основа е направен извода, че в тези 
загуби доминираща е средната стойност, а не ефективната, както е при 
елементите с линейни характерис-тики. При стабилизация на средната 
стойност тока през светодиода, тази зависимост се променя (в някои 
случаи съществено) при промяна на ъгъла на регулиране или на 
коефициента на запълване, съответно при фазово или при импулсно 
управление. 

MТ.7. Georgieva-Taskova, G., I. Marinova, V.  Mateev, Modeling of electric 
and thermal field of high pressure discharge lamps

 

, ELEKTROTECHNICA & 
ELEKTRONICA E+E, Vol. 45. No 9-10/2010, Sofia, Bulgaria, ISSN 0861-
4717, pp. 28-32. 
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Резюме: В статията  е разгледана натриева лампа високо налягане, 
използвана в уличното осветление. Натриевите лампи свисоко налягане се 
отличават с изключителен коефициент на полезно действие и дълъг 
живот. Изследван е двумерен модел на лампата, като са определени 
областта на изследване, геометричният модел и граничните условия. 
Представени са получените резултати след анализ на електрическото и 
топлинно поле, осъществен чрез метода с крайните елементи. 
 

Резюме на приносите в статиите равностойни на монографичен труд: 
 
Представените тук изследвания продължават работата по създаването 

на адекватни модели, описващи параметрите на разрядните лампи. 
Основната цел е да се постигнат оптимални стойности за елементите и 
намаляване на смущенията в радио честотите, излъчвани от електрически 
вериги. Тези смущения са основен фактор, създаващ сериозни проблеми 
при експлоатацията на телекомуникационните системи и 
устройства. 

В [MТ1] са предложени аналитични зависимости, апроксимиращи 
връзките между напрежение, ток и осветеност във функция от 
захранващото напрежение чрез полиноми и чрез изрази, базирани на 
експоненциални функции, осигуряващи относителна грешка ε<1%. Те са 
програмно реализирани в среда на Matlab за различни разрядни лампи. 
След всяка апроксимация са изчислени относителните грешки и 
коефициентите на корелация. Основният извод от получените резултати, е 
че при трите изследвани лампи апроксимиращите функции чрез полином 
осигуряват най-малка относителна грешка, която с достатъчна точност се 
постига с втори ред на полинома. За изследване влиянието на промяната на 
захранващото напрежение върху тока през разрядните лампи, в [MТ3] са 
предложени апроксимиращи зависимости на базата на софтуерни 
приложения. Определени са оптималните стойности за елементите на 
електрическа верига чрез симулации с OrCAD Pspice, осигуряващи по-
точна апроксимация на експериментално снетите зависимости на 
нелинейното напрежение върху разрядни лампи в сравнение с 
традиционната апроксимация с функция. В [MТ4] са изследвани КЛЛ 
относно електромагнитна съвместимост. Основната цел е ограничаване 
тока през тези лампи при тяхното запалване и разгаряне след включването 
на електронна пускорегулираща апаратура (ЕПРА), тъй като това е 
свързано с генериране на висши хармоници към захранващата мрежа. 
Резултатите показват, че всяка от лампите отговаря на стандарта за 
допустимо отклонение на коефициента THD. И в същото време се 
отклонява от стандарта за фактор на мощност cos φ  със задоволителна 
точност  (4.5 – 7 %). Извършени са експериментални изследвания на 
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изменението на захранващото напрежение и на общия ток в анализираната 
електрическа верига във времевата и в честотната област за КЛЛ с 
различни мощности относно електромагнитна съвместимост [MТ5]. 
Резултатите от моите екпериментални изследвания са сравнени със 
направени до то зи мо мент изследвания на КЛЛ (но те са само  за КЛЛ с 
мощност 30 W), които също отговарят на стандартните изисквания за ЕМС 
на устройствата и следователно не генерират „опасни“ ВЧ смущения към 
мрежата.  
Но факта, че изследваните лампи отговарят на стандартните изисквания за 
ЕМС на устройствата не означава, че във веригата не се генерират 
паразитни смущения в диапазона на радио честотите (които не могат да се 
отчетат с обикновен честотен анализатор, а изискват по-специално 
оборудване).  
В [MТ2] изследвани са техническите параметри на КЛЛ с различни 
мощности (11, 12, 13, 15, 16 и 20 W) относно енергийната ефективност. 
Изводът след обработката на получените резултати показва, че всяка от 
лампите отговаря на съответните стандарти със задоволителна точност за 
броя работни часове на лампата (6000 ÷ 10000  h), през които тя работи 
активно без да дава никакви дефекти до момента на изгарянето й. В 
заключение са представени предимствата и недостатъците на всяка от 
изследваните лампи по отношение на техническите им параметри. 
Един от съществените параметри на полупроводниковите прибори е 
изследван и анализиран в [MТ6]. А именно електрическите загуби, които 
са важни за нормалната работа на полупроводниковите прибори, в 
частност за светодиодите. Анализирането на влиянието на средната и 
ефективната стойности в режим на регулиране на тока е на база, 
изведената зависимост между загубите във включено състояние на 
светодиодите и на тока през тях. Основният извод, произлиза от това, че в 
тези загуби доминираща е средната стойност, а не ефективната (тъй като 
характеристиката е нелинейна). Изведената зависимост се променя (в 
някои случаи съществено) при промяна на ъгъла на регулиране или на 
коефициента на запълване, съответно при фазово или при импулсно 
управление. 
Поради фактът, че натриевите лампи с високо налягане се отличават с 
изключителен коефициент на полезно действие и дълъг живот, са обект на 
изследване и компютърно моделиране, както е представено в [MТ7]. 
Изследван е двумерен модел на разрядна лампа (натриева), като са 
определени областта на изследване, геометричният модел и граничните 
условия. Чрез програмния продукт Quick Field са обработени и 
анализирани получените резултати на двата вида поле. Анализът на 
електрическото и топлинно поле е осъществен чрез метода с крайните 
елемени. 
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II. Научни трудове извън равностойните на монографичен труд  

Предоставените за конкурса научни трудове и приносите в тях могат да се 
обобщят в следните направления: 
1) Изследване и анализ на електрически вериги, осигуряващи нормалната 
им експлоатация и електромагнитна съвместимост при работа с други 
устройства в електрическата мрежа (намаляване на генерираните ВЧ 
смущения) - [П2, П4, П8, П9];  
2) Компютърно моделиране, анализ на електрическо и топлинно поле и 
приложни изследвания на модел лампи (разрядни) - [П3, П5, П6, П7].  
 

Анотирано представяне на публикациите по основни групи: 
 
Изследване и анализ на електрически вериги, осигуряващи нормалната им 

експлоатация и електромагнитна съвместимост при работа с други 
устройства в електрическата мрежа (намаляване на генерираните ВЧ 

смущения), включва следните статии: 
 

П.1. Георгиева-Таскова Г., Моделиране режимите на работа на 
разрядни лампи в електрически вериги

 

, Автореферат на дисертация, 
Технически университет – София, 2014.  

Резюме: В дисертационния труд актуалността на изследваните 
проблеми е свързана с определяне на оптимални и желани стойности на 
елементите в електрическите вериги за осигуряване на нормална работа 
на РЛ при захранващо напрежение с ефективна стойност 230 V, както и 
да се изследват представители на най-новото поколение 
енергоспестяващи лампи (компактни луминесцентни лампи - КЛЛ и 
безелектродни лампи - БЛ) по отношение на продължителността на 
експлоатацията им и електромагнитната им съвместимост при работа 
с други електрически устройства в мрежата, в зависимост от мястото 
им на производство.  

Реализацията на гореизложеното се потвърждава след решаване 
на следните задачи:  

- Прогнозиране  стойността на осветеността на единица площ 
при промяна на захранващото напрежение.  

- определяне желаната стойност на капацитета Ск на 
компенсиращия кондензатор в електрическата верига, осигуряващ 
подобряване на коефициента на мощността cos φ в нея. Определяне 
големината на индуктивното съпротивление Lдр. на електромагнитен 
дросел, осигуряващ нормална работа на РЛ.  

- изчисляване оптималната стойност на капацитета СБ на 
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баластния кондензатор, осигуряващ коефициент на мощност cosϕ≥ 0,9  и 
елиминиращ ефекта на “мигане” на РЛ по време на нейната нормална 
работа. 

- изследване относно електромагнитна съвместимост и 
продължителност на експлоатация на най-новото поколение 
енергоспестяващи РЛ – КЛЛ и БЛ на различни производители.  

Извършени са експериментални изследвания на изменението на 
захранващото напрежение и на общия ток в електрическата верига във 
времевата и в честотната области за КЛЛ и БЛ, по отношение на 
стандартните изисквания за електромагнитна съвместимост (ЕМС) и са 
предложени препоръки за техния монтаж с цел намаляване на 
генерираните от тях високочестотни (ВЧ) смущения към мрежата.  
 
П.2. Георгиева-Таскова, Г., Съвременни тенденции при избор на лампи за 
улично осветление

 

, Годишник на ВУТП-София, том II, 2015, София, ISSN: 
2367-8437, стр. 70-73. 

Резюме: В настоящата статия се обсъждат съвременните тенденции в 
развитието на изкуствените източници на светлинна енергия. На тази 
основа е извършен сравнителен анализ между съществуващите до 
момента различни видове лампи, като са посочени техните предимства и 
недостатъци. Поради своята компактност и надежност, разгледаните 
лампи намират широко приложение в уличното осветление. Те се 
отличават с по-добра енергийна ефективност и едновременно с това са 
подходящи за неговото нормално функциониране.  
 
П.4. Shopov, J., G. Georgieva-Taskova, S. Filipova-Petrakieva, Electrical 
Losses in semi-Conductive Devices

Abstract: Electrical losses take an essential part in switching on state of the 
semi-conductive devices (including diodes, transistors and thyristors). In the 
paper, working process of semi-conductive device in control mode of the current 
passed through the consumer, switched on in the network with considerable 
varying parameters is studied. This working mode arises when it controls the 
consumers in outlying rural regions and villages, where the voltage varies in 
wide intervals.  

, Proceedings of Summer school Advanced 
aspects of theoretical electrical engineering , 07-09 September 2012, Sozopol, 
Bulgaria, ISSN: 1313-9487, pp. 162-167. 

 
П.8. Георгиева-Таскова, Г., Ил. Маринова, Съвременни тенденции в 
развитието на интелигентните електрически апарати, ХVIII-ти  
Национален научен симпозиум с международно участие МЕТРОЛОГИЯ И 
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МЕТРОЛОГИЧНО ОСИГУРЯВАНЕ 2008, Созопол, България, 10-
14.09.2008 г., стр. 243-248. 
 
Резюме: В тази статия се обсъждат съвременните тендеции в 
развитието на интелигентните електрически апарати. Поради своите 
качества като компактност и надежност, интелигентните 
електрически апарати намират широко приложение в индустришта, при 
извършване на контрол и мониторинг. Те се отличават, както  със своята 
гъвкавост така и с възможност за комуникация. 
 
П.9. Georgieva-Taskova, G., I. Marinova, Trends and challenges in 
development of smart electrical apparatus

 

, Proceedings of XV-th International 
Symposium on Electrical Apparatus and Technologies SIELA 2007, Vol.2, 31 
May - 01 June 2007, Plovdiv, Bulgaria, ISBN: 978-954-9726-01-5, pp. 134-143. 

Abstract: In this paper the trends and challenges in development of smart 
electrical apparatus are considered. The smart fuses, smart circuit breakers, 
smart sensors, smart actuators and smart switchers are outlined. The smart 
electrical apparatus are widely used in industry because they are compact, 
reliable and realize remote control and interactive process monitoring. They are 
characterizing with flexibility and solidity. 
 

Компютърно моделиране, анализ на електрическо и топлинно поле и 
приложни изследвания на модел лампи (разрядни),  

включва следните статии: 
 
П.3. Petrakieva, S., G. Georgieva-Taskova, Automatic solution of transport 
problems with EXCEL

 

, Proceedings of XIII-th International Conference 
CHALLENGES IN HIGHER EDUCATION AND RESEARCH IN XXI 
CENTURY, Vol. 13, 02-05 June 2015, Sozopol, Bulgaria, ISSN: 978-954-580-
356-7, pp. 91-95. 

Abstract: Transport problem is a basic problem connected with the 
transportation of products from several distributors to several customers. There 
are paths between each pair distributor-customer. Let each distributor has some 
determined preliminarily known quantity of particular type of product and all 
the quantity of this product has to be supplied to each customer according to its 
necessity. The solution of this problem is to obtain the optimal transportation 
and allocation the products. In this paper is suggested an automatic solution of 
all different types of transport problems by using Excel. The advantages of this 
solution consist of significant decrease of the calculation time and easily and 
good visualization of the mathematical model of the problem in tables. 
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П.5. Georgieva-Taskova, G., I. Marinova, V.  Mateev, Thermal modeling of 
high pressure discharge lamps

 

, Proceedings of XVI-th International Symposium 
on Electrical Apparatus and Technologies SIELA 2009, Vol.2, 04-06 June 2009, 
Bourgas, Bulgaria, ISBN: 978-954-323-560-5, pp. 95-102. 

Abstract: This paper presents the definite model High pressure discharge lamps. 
The model is applied and thermal field lamp. 2D model of thermal field is 
determined at different conditions. Analysis of the results shows that they are 
acceptable.  
 
П.6. Georgieva-Taskova, G., I. Marinova, V.  Mateev, Electric field 
distribution of high pressure discharge lamps

 

, Proceedings of XVI-th 
International Symposium on Electrical Apparatus and Technologies SIELA 
2009, Vol.2, 04-06 June 2009, Bourgas, Bulgaria, ISBN: 978-954-323-560-5, 
pp. 88-94. 

Abstract: In this paper 2D model of electric field distribution of High Pressure 
Discharge Lamp is developed. Finite element method is applied. A high-
pressure sodium lamp is considered. The model is applied and electric field 
distribution is determined at different conditions. Analysis of the results shows 
that they are acceptable.  
 
П.7. Georgieva-Taskova, G., Start-up process of high-pressure sodium lamps

 

, 
Proceedings of XII-th International Conference on Electrical Machines, Drives 
and Power Systems ELMA 2008, Sofia, Bulgaria, 16-18.10.2008 г., ISBN: 
1313-4965 , pp. 383-386. 

Abstract: This paper presents the results of a research done on the start-up 
process of discharge lamp ignition up to the transition into a steady-state mode 
of operation. The paper studies the change in the basic electrical 
characteristics: current, voltage, power, frequency. Conclusions have been 
drawn about this initial period in the ignition of discharge lamps and their 
application and possibilities of use in street lighting. 
  
Забележка: Статии от П.10., П.11., П.12., П.13. до П.14. са рецензирани. 
П.10. Петракиева С., Г. Георгиева-Таскова, Сн. Терзиева, Дефиниране на 
критерии за избор на лампи за улично осветление

 

, Годишник на ТУ – 
София, ISSN 1311-0829, том 62, книга 1, 2012, стр. 355-360. 

Резюме: В настоящата работа са разгледани базовите параметри, 
характеризиращи принципа на действие на изкуствените източници на 
светлинна енергия. На тази основа е извършен сравнителен анализ между 
съществуващите до момента различни видове лампи, като са посочени 
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техните предимства и недостатъци. Отчитайки спецификата на 
околната среда, в която работи уличното осветление, е търсен подход 
при избора на типовете лампи – те да са подходящи за неговото 
нормално функциониране и с по-добра енергийна ефективност.  
 
П.11. Петракиева С., Г. Георгиева-Таскова, З. Иванов, Влияние на 
промяната на захранващото напрежение върху светлинния поток на 
разрядните лампи

 

, Годишник на ТУ – София т.62, кн.4, 2012, стр.153÷160, 
ISSN 1311. 

Резюме: В настоящата работа е изследвана зависимостта на светлинния 
поток на разрядни лампи от промяната на захранващото напрежение. 
Експериментално измерените данни са интерполирани за всяка от 
изследваните лампи, използвайки полиномни зависимости съответно чрез 
линейна и чрез показателна функция. След всяка апроксимация са 
изчислени съответните грешки между експериментално измерените и 
прогнозираните със съответния полином относителни грешки в 
проценти. Използвайки предложените апроксимиращи зависимости е 
изчислено намалението на светлинния поток (в проценти) при намаляване 
на захранващото напрежение с 10 % за различните видове анализирани 
лампи.  
 
П.12. Петракиева С., Г. Георгиева-Таскова, З. Иванов, Подобряване на 
коефициента cos φ на мощността при работа на разрядни лампи чрез 
включване на компенсиращ кондензатор във веригата

 

, Годишник на 
Технически университет – София, Том 63, книга 2, 2013, стр. 265÷271, 
ISSN 1311-0829.  

Резюме: Разрядните лампи (РЛ) работят съвместно с баластни 
съпротивления (баласти), ограничаващи тока през тях. В 
конвенционалните схеми на свързване на РЛ, поради редица предимства, 
най-често се използват електромагнитни баласти (дросели), свързани 
последователно на лампата. В настоящата работа е анализирана 
работата на системата лампа -дросел. Наличието на индуктивност в 
електрическата верига води до увеличаване на реактивната мощност в 
нея, което от своя страна е причина за малка стойност на cosφ. 
Последният може да бъде повишен чрез включване на компенсиращ 
кондензатор във веригата, паралелно на захранващото напрежение. В 
работата е приложена съществуваща методика с цел компютърно 
изчисляване на необходимата стойност на кондензатора за различни 
модели натриеви лампи високо налягане (НЛВН), металхалогенни лампи 
(МХЛ) и луминесцентни лампи (ЛЛ), при захранващо напрежение 230 V. За 
всяка лампа е изчислен допустим диапазон на изменение на капацитета на 
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този кондензатор (от -/+10 %), за да може да се включи във веригата 
кондензатор с капацитет, зададен от производителя.  
 
П.13. Петракиева С., Г. Георгиева-Таскова, З. Иванов, Моделиране на 
електрически вериги с разрядни лампи

 

, Годишник на Технически 
университет – София, Том 63, книга 6, 2013., стр. 327÷335, ISSN 1311 -
0829.  

Резюме: В настоящата работа са определени активното съпротивление 
на дросела Rдр и неговата индуктивност др. чрез поредица от симулации с 
програмния продукт OrCAD Capture. Получените стойности за Rдр и др. 
гарантират предварително измерена ефективна стойност на тока през 
всяка от изследваните лампи. Анализирани са луминесцентни лампи и 
натриеви лампи високо налягане с нелинейни волтампери характеристики. 
При синусоидално захранващо напрежение са измерени чрез осцилограф 
съответните несинусоидални характеристики на Uл=Uл(t), които 
впоследствие са апроксимирани в OrCAD Capture. Получените резултати 
от симулациите са сравнени с аналитично определени на базата на 
метода на непосредствено интегриране на моментните стойности за 
изчисляване на електрически вериги с разрядни лампи. По същество те са 
по-близки до действителните, тъй като апроксимацията на Uл=Uл

 

(t) за 
всяка от лампите е по-точна поради факта, че използва по-голям брой 
опорни точки от тази, предложена в литературата.  

П.14. Георгиева-Таскова Г., Определяне на стойността на баластния 
кондензатор СБ  за подобряване на режимите на работа на 
луминисцентни лампи при включването им в дуо-схема

 

, Годишник на ТУ – 
София, ISSN 1311-0829, том 63, книга 4, 2013, стр. 99-108. 

Резюме: В настоящата работа е анализирано поведението на 
луминисцентни лампи (ЛЛ) с индуктивен и индуктивно-капацитивен 
баласт, осигуряващ нормалната работа на лампата. Изчислена е 
стойността на капацитета на кондензатора при спазване на условието 

2.
БC LX X=  при захранване с мрежово напрежение с ефективна стойност 

230 V. Определени са стойностите на СБ за три типа ЛЛ - съответно с 
мощности 18, 36, 58 W. Извършено е моделиране с програмния продукт 
PSpice на дуо-схема с два паралелни клона. Във всеки от клоните са 
включени последователно ЛЛ и бобина с еднакви параметри. В единия 
клон е добавен и кондензатор с капацитет СБ

 

, подобряващ cos ϕ. 
Илюстрирано е намаляването на пулсациите на общия светлинен поток 
при захранване с две фази на  дуо-схемата. 
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III. Дисертация ОНС Доктор 
 

Георгиева - Таскова Г., Моделиране режимите на работа на разрядни 
лампи в електрически вериги, Дисертация, Технически университет – 
София, 2014. 

В дисертационният труд е акцентирано върху анализа на режимите 
на работа на разрядни лампи в електрическите вериги, като са следвани 
няколко изследователски линии: 

- прецизен анализ на проблемите, възникващи при работа на РЛ с 
ПРА; 

- иновативни решения, базирани на моделирането на изследваните 
електрически вериги; 

- анализиз на проблемите, свързани с ЕМС при работа на ЛЛ и КЛЛ 
с ЕПРА; 

- пр епо р ъки за мо нтаж на ЛЛ и КЛЛ с ЕПРА, о сигур яващи 
ограничаване на възникналите ВЧ смущения в електрическата 
верига, вследствие на съвместната работа на комплекта лампа + 
ЕПРА.  

Направените разглеждания са основа за развитието на най-новото 
поколение енергоспестяващи разрядни лампи, както и за изследвания 
относно електромагнитна съвместимост и продължителност на тяхната 
експлоатацията. 
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Учебникът е написан в съответствие с актуализираната учебна програма по 
дисциплината „Материали и електронни компоненти” за студентите от 
специалности ТТ, ТМ, ТИ и БКР, образователно-квалификационна степен 
„професионален бакалавър” при Висше училище по телекомуникации и 
пощи – София. 
Учебното съдържание в учебника има практическа насоченост и може да 
бъде полезено за студенти и специалисти, които проявяват интерес към 
материали и електронни елементи. 
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