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Abstract 
In the current paper an overview of the main challenges in front of the usage of the fuel cells in electric vehicles is 

presented. As an introduction the problems connected with the air pollution, the decreasing of the petrol reserves and 
protection of the environment are discussed and analyzed. The main characteristics of energy demands of the electric 
vehicles are proposed. Likewise, several technologies for hybridization of the vehicles are presented. The main 
objectives of this paper are the consideration and the implementation of the renewable energy sources for electric 
transportation. 
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ВЪВЕДЕНИЕ 

Икономическото развитие се отразява във 
всички отрасли чрез увеличаване на потре-
блението на енергия. Икономическият про-
грес е свързан с консумацията на различни 
видове енергия, която може да бъде добивана 
от: биомаса, слънчева енергия, вятърна енер-
гия, и в по-голямата си част нефт[7-9]. 

 Основен проблем е, че икономиката ни 
става много зависима и този ресурс е много 
слабо разпределен в света. Освен това той е в 
много ограничено количество, дори ако поч-
ти всяка година се откриват нови находища. 
В допълнение, изгарянето на петролни гори-
ва произвежда вещества, които могат да по-
влияят на здравето, известни като замърсите-
ли, както и парникови газове, по-специално 
въглероден диоксид, които променят клима-
та. Използването на нефт и неговите произ-
водни като източници на енергия е спирачка 
в рамките на устойчивото икономическо раз-
витие за всички страни по света. Следовател-
но необходимостта от намаляване на изпол-

зването  на изкопаемите горива в полза на 
възобновяемите източници и водорода е 
естествено решение за намаляване на вред-
ните емисии и замърсяването. Следователно 
производството на водород от възобновяеми 
източници е основно предизвикателство, 
като се има предвид, че изкопаемите горива 
представляват 96% от суровините, произвеж-
дащи водород в света, с общо 60 милиона 
тона водород всяка година.  

Технологията използвана в автомобили, 
оборудвани с двигатели вътрешно горене 
(ДВГ) е разработена и създадена през 20 век, 
за да гарантира индивидуалност, мобилност 
при сравнително ниски разходи, които могат 
да си позволят много хора. Удобството на 
автомобилите с бензин или дизел е добре из-
вестно и оценено от клиента. Най-важните от 
тях са[1]: 

• Лесно съхранение и пълнене на бен-
зин/дизел; 

• Ниски разходи за цялостна система за 
съхранение за захранване на двигателя; 
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• Презареждането с гориво може лесно да 
се извърши от клиента за кратко време 

• Системата за захранване и съхранение 
има висока надеждност и висока издръжли-
вост и може да се използва от клиента с не-
значителни разходи за поддръжка и без тех-
нически ограничения през целия живот на 
автомобила. 
 
ЕНЕРГИЙНИ НУЖДИ НА ЕТС 

Причините, поради които водородът в 
момента се счита за основната средносроч-
на и дългосрочна алтернатива на бензина и 
дизела са представени. От една страна, тя 
може да бъде получена както от изкопаеми, 
така и от възобновяеми енергийни източни-
ци, а от друга страна, водородът може да се 
преобразува както в двигатели с вътрешно 
горене, така и в горивни клетки за захран-
ване на автомобили без емисии на въглеро-
ден диоксид (CO2). Водородът обаче има 
напълно различни свойства от бензина и 
дизела. На Фигура 1 е показано производ-
ството на различните видове горива от кла-
сическите и възобновяемите източници на 
енергия и техните алтернативи. Въпреки те-
зи различия, изискванията за производител-
ност, разходи и удобство за потребителите 
на системата за съхранение са силно по-
влияни от свойствата на добре позната тех-
нология за съхранение на бензин и дизел в 
сегашните автомобили[13, 14]. 

За навлизането в масовия пазар на водо-
родни превозни средства, клиентите ще 
очакват високо ниво на безопасност, произ-
водителност, близки до тези  автомобили с 
двигатели с вътрешно горене. 

Според програмата „Hydrogen, Fuel Cells 

& Infrastructure Technologies“ три основни 
причини основни пречки за навлизането на 
масовия пазар на автомобилите с горивни 
клетки са [10]: 

• Бордовата система за съхранение на 
водород трябва да гарантира минимално ко-
личество превозно средство обхват от 300 
мили, докато в същото време е необходимо 
автомобилите да отговарят на критерии за 
безопасност, ниски разходи и висока произ-
водителност; 

• Разходите за ефективно и безопасно 
производство на водород трябва да бъдат 
намалени, за да бъдат конкурентноспособни 
на тези захранвани с бензин, и в същото 
време да отговарят на екологичните крите-
рии. 

• В случая когато се разглежда хибриден 
автомобил с горивни клетки и електродвига-
тел, разходите за горивните клетки трябва да 
бъдат понижени до ниво от 30 $ за киловат, 
отговаряйки на критериите за ефективност и 
устойчивост. 

 
ТИПОВЕ ХИБРИДНИ ТЕХНОЛОГИИ 
 

Извършените изследвания на хибридно 
превозно средство в условията на градски 
цикъл, показват, че превозното средство 
може да достигне по-висока икономия на 
гориво и много по-ниски емисии от тради-
ционния ДВГ. Най-основна характеристика 
на това превозно средство е възможността 
за пълно и мигновено изключване двигате-
ля при ниска скорост и работа с ниско нато-
варване, където ефективността е ниска, и 
тогава да се включи електрическия двига-
тел. Основният цел в развитието на 
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Фиг. 1. Производство на горива, дизел и техните алтернативи от различни източници на енергия 
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хибридните автомобили е да се подобри и 
оптимизира както двете системи, така и 
изграждащите ги компоненти. Основните 
елементи, които изискват промени в срав-
нение с автомобилите с ДВГ са електриче-
ския двигател, инвертора, трансмисията и 
батериите. 

На следващите Фигури 2 и 3 са предста-
вени блокови схеми на два хибридни авто-
мобила представени от производител[11]. 
Този автомобил притежава система за кон-
трол на мощността и енергията, за постига-
не нa по-добри екологични показатели  ка-
то икономия на гориво и вредни емисии. 
Използването на устройство за редукция на 
предавателното число позволява повишава-
нето на оборотите на електрическия двига-
тел. 
 

 
Фиг. 2. Блокова схема на хибриден автомобил с 

устройство за намаляване на скоростта на 
двигателя[11] 

 
На Фиг.3. е представена блокова схема на 

хибриден автомобил с подобрена система за 
намаляване на скоростта на двигателя на две 
нива. Тази система позволява хибридизация-
та на различни типове превозни средства ка-
то „sports utility vehicles“ (SUVs), микробуси 
и малки автобуси. 
 

 
Фиг. 3. Блокова схема на хибриден автомобил с 

устройство за намаляване на скоростта на двигателя  на 
две нива[11] 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
В момента се представят множество 

алтернативи на бензин и дизел за захранва-
не на автомобили. Повечето от тях, обаче 
се произвеждат от въглеродни източници 
или нямат потенциал напълно да заменят 
потреблението на енергия в транспортния 
сектор. Те играят ролята на  подпомагащи 
системи, които в бъдеще да бъдат вградени 
като източници на енергия в ЕТС. В дълго-
срочен план се счита, че само водородът е 
достатъчно устойчив и подходяща алтерна-
тива за гориво. 

В настоящият доклад е направен преглед 
на енергийните нужди и са представени ос-
новни типове хибридни технологии. Пред-
ставени са основните предизвикателства 
пред използването на горивни клетки като 
спомагащ източник в ЕТС. Въз основа на 
направения обзор може да се отбележи, че 
горивните клетки ще намират все по-голя-
мо приложение в електро транспортният 
сектор, поради тяхната енергийна ефектив-
ност и възможността за намаляване на 
вредните емисии и опазването на околната 
среда. 
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