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Abstract

The wind energy is gaining larger part of the energy mix around the world as
well as in Bulgaria. Having in mind the irregularity of the wind, we are in front
of a challenge for management of the power grid in new unknown
conditions. The world's experience has proven that there could be no
effective management of the grid without forecasting tools, even with small
scale of wind power penetration. Application of such tools promotes simple
management of large wind energy production and reduction of the quantities
of required balancing powers. The share of the expenses and efforts for
forecasting of the wind energy is incomparably small in comparison with
expenses for keeping additional powers in readiness. The recent computers
potential allow simple and rapid processing of large quantities of data from
different sources, which provides required conditions for modeling the
world's climate and producing sophisticated forecast.

Увод

Към момента, в България няма нормативно изискване към
собствениците на вятърни паркове (ВяЕЦ) за предоставяне на прогноза
на производството на енергия от вятъра. В договорите за
присъединяване на ЕРП има клауза, според която производителят е
длъжен добросъвестно да прогнозира предполагаемото количество
произведена енергия за следващата календарна година по месеци.
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Отскоро в договорите за присъединяване на НЕК проблемът е
обхванат по-сериозно и има клауза, според която ВяЕЦ трябва да
предава почасова прогноза на планираното производство за ден и
седмица напред на ЕСО ЕАД. Указани са начините за организиране на
комуникациите и спецификите оборудването.

Все още балансирането на непостоянната вятърна енергия не е
особено затруднено, но само защото присъединените вятърни
мощности са твърде малко (170МВ към края на 2009 г.). Очакванията
са за сериозно увеличение в близко бъдеще, което ще се отрази
съществено на начина на управление на мрежата.

При липсата на големи мощности с възможност за бързо стартиране,
подходящи за балансиране на променливата вятърна енергия, както е в
България, единственото решение е използването от ЕСО на точна и
сигурна прогноза на производството на енергия от вятъра.

Прогнозата е важен инструмент за осигуряване на ефективен
баланс на регулиращи мощности и оптимална стабилността на мрежата.
Прогнозата не постъпва отделно за всеки ветрогенератор, а се групира
в клъстрери, съобразно изискванията на потребителя, но най-често по
подстанции, по ел. линии, по паркове, географски и т.н.

Методологията за прогнозиране на енергията на вятъра

В последните години познанията за физиката на преноса на въздушни
маси напреднаха съществено. Нарасналия капацитет на изчислителната
техника даде възможност за обработка на невероятно количество
информация от много различни източници, например сателитни снимки,
аерофото снимки и измервания от различни краища на света.

Разработени бяха глобални
цифрови модели, които с огромен
хардуерен ресурс моделират и
прогнозират времето в глобален
мащаб.

Най-добрите от тях (например
ECMWF и SKIRON) стартират два
пъти в денонощието, като времето
за изчисление на прогноза за всяка
точка от модела е около 7 часа
(фиг.1.). ' Фиг. 1. Модел на прогноза на вятъра
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От резултатите от тези метеорологични модели, извличаме
почасова прогноза с висока резолюция за следващите 240 часа за
интересуващия ни район на вятърния парк.

Много важно за минимизиране на нивата на грешка е познаването
на локалния климат и своевременно установяване на неточностите в
прогнозите. Прогноза на енергията от вятъра се обновява, когато
постъпи нова прогноза на времето. При периоди на променливи
метеорологични условия, има възможност за учестено обновяване,
като за целта е необходимо да има обратна връзка с ВяЕЦ [1].

Основна роля при преобразуването на прогнозата на
метеорологичните параметри в прогноза на енергията, имат SCADA
данните от работата на ветропарка при различни ветрови условия
(фиг.2.).

Записът се усреднява на един час и се въвежда в *.csv формат.
Файловете имат идентичен вид без значение на вида турбина или
големината на парка.

Цялата информация се обработва от специално разработен за
целта софтуер, който ра-
боти автоматизирано и не-
зависимо. За осигуряване
на безпроблемната му
работа е достатъчно запи-
сите от контролерите на
ветрогенератори да се по-
дават един път месечно, а
прогнозата на вятъра два
пъти дневно. Максимална
точност на прогнозата се
постига след около три
месеца работа [2] (фиг.З.).

Най-добра прогноза се
получава за кратък време-
ви период чрез заложената
адаптивност на софтуера
към точността на прогно-
зите. За целта е необхо-
димо да се осигури обратна
връзка с турбините от

I,

Фиг.2. Производство на енергия при
различни ветрови условия

Фиг. 3. Изходна графика на прогнозата
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парка. Така моделът „разбира" какво се случва в парка и дали
направените прогнози са били верни. Ако не са били верни, той може
да настройва прогнозата в зависимост от нивото на успех.

Прогнозата на енергията от вятъра се подава към потребителя в
удобен текстов или графичен формат, чрез уеб приложение с нива на
достъп, e-mail, или FTP. Прогнозата включва прогнозираното количество
енергия, както и статистическия диапазон на вероятност 'Р5' и 'Р95'.

Фиг. 4. Система за прогнозиране на енергията от вятъра

Статистическа грешка

Корен от средноквадратичните грешки (Root Mean Square Error,
RMSE) е най-важния показател за верноста на прогнозата[3].

При системата, която използваме, RMSE нараства пропорционално на
времето, в първите часове по-бързо, а след четвъртият час по-бавно.
Типично ниво на RMSE за 24 часа напред е около 12-15% неточност.
Грешката в началните 4-5 часа от прогнозата е значително по-ниска, около
5-6%. В случая, учестеното обновяване на прогнозата на всеки 12 часа,
което използваме, допринася за задържане на ниски нива на грешката.

Заключение

Към момента, основна пречка за обхващане на всички
присъединени ВяЕЦ в България в система за прогнозиране е
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преобладаващото в последните години монтиране на ветрогенератори
втора употреба. При голяма част от тях не е предвидена SCADA
система и възможности за запис на производството на енергия.

Недостатъка не е толкова съществен като се има предвид по-
малката мощност на старите ветрогенератори. Включването им в
системата е осъществимо чрез групиране със съвременни ВяЕЦ, които
могат да подават информация за работата си.

По отношение на инвестиционните и текущи разходи за прогнозата,
в ЕС съществуват различни подходи за разпределяне на финансовата
тежест. В някои страни прогнозата се поема от вятърните паркове, в
други тя се извършва от разпределителното дружество, което групира
прогнозите на отделните производители. Допълнителен вариант е
организиране на независими балансиращи групи от различни
източници на енергия, които прогнозират и балансират производството
си в групата. В някои страни от ЕС, изкупната цена за произведени
мощности извън прогнозираните е доста по-ниска от нормалната [4].

При организиране на дневен пазар на енергия в България,
приключващ близо до реалното време на прогнозата, ще бъде
стимулирано участието на производителите на енергия от ВяЕЦ в този
пазар и ще намали разходите за балансиране на системата. Бързите
мощности за баланс ще са необходими само за осигуряване на
захранване при разлика между прогнозираната и произведена енергия
(грешката на прогнозата, RMSE). Типичните нива бяха цитирани по-
горе, които трансформирани в мегавати са около 100 MB грешка при
1000 MB инсталирани ВяЕЦ.

По отношение на нормативната уредба, в новият закон за ВЕИ,
който се разработва в момента и трябва да влезе в сила тази година, е
изключително важно да се включат изисквания за предоставяне на
детайлна прогноза на енергията от вятъра. Необходимо е да се укаже
честотата и формата на данните, както и максималната позволена
грешка за различните периоди напред във времето. Това ще улесни до
голяма степен управлението на мрежата, и ще даде възможност за
навлизане на голямо количество енергия от възобновяеми източници.
Допълнителен импулс ще окаже разработваната в момента система за
прогнозиране на енергията от фотоволтаични централи.
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