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Abstract

Energy from the sun as a renewable energy source could be used for
producing not only heat energy but also electricity. The maximum utilization
of this type energy requires very good knowledge of the solar radiation for
an exact geographical location. Determination of the solar intensity is carried
out with special devices called pyranometers.
This work considers solar potential data analysis based on data collected from
meteorological masts installed in Northern Bulgaria. Comparison between the
data from on-site measurements and some long-term data sources well known
in literature is also considered. The possibility of studying the interpolation
between the points where measurements are carried out in order to obtain solar
radiation intensity Filed for the area limited by the points of measurement is also
reviewed. Based on correlation analysis results the estimated energy production
within the studied area has been calculated.

Въведение

Използването на слънцето за енергийни цели е познато още от
дълбока древност. Той е най-големият напълно възобновяем източник
на електрическа и топлинна енергия не само на Земята, но и в цялата
слънчева система. В момента съществуват множество технологии за
използване и оползотворяване на слънчевата енергия. Те се прилагат в
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жилищните, търговските, индустриалните, транспортните и др. сектори.
Слънчевата енергия може да се използва за производство на храна,
топлина, светлина, електричество и др.

Интензитетът на слънчевата радиация, попадаща върху земната
повърхност зависи предимно от географското положение. Поради тази
причина за всяко географско положение, интензитетът ще има
определена стойност. Освен от географското положение интензитетът
зависи и от други фактори като запрашеност на въздуха, надморската
височина, засенченост от околни елементи и др. Поради тази причина с
цел максималното усвояване на енергията от този възобновяем
източник е наложително създаването атлас представящ
разпределението на слънчевия потенциал за дадена област.

Една от целите в настоящата работа е да бъде изработена
методика за експресно определяне на интензитета на слънчевата
радиация за определено географско място при съблюдаване на
гореописаните параметри. Методиката е базирана на реални данни от
14 точки, разположени в северната част на България фиг. 1.
Измерителното оборудване представлява пиранометър (устройство за
измерване на слънчевата радиация), монтиран върху метеорологична
мачта, отчитащ интензитетът на слънчевата радиация постоянно, като
записват осреднена стойност на всеки 10 мин. Тук е направен анализ
на данните за период от един месец. При построяването на карта на
интензитета на слънчевата радиация са използвани данните от
натурните измервания, като при численото моделиране е използвана
корелация между данните с линейна интерполация.

гр. Тутракан (М14)

гp. Лом (М2)

с. Лесковец (M4)

с. Брест (М6) Веселина (М13)
гр- Две Могили (М9)

с Българско Сливово (М7)

Карлуково (M5)

: с, Посабина(М10)

гр. Сухиндол (М8) с. Девино (М11) BULGARIA .

Фиг. 1. Разположение на метеорологичните мачти
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Корелационен анализ на данните. Предварителен модел на
слънчевия интензитет. Методология.

Проведен е корелационен анализ между данните от различните
точки, измерващи слънчевия потенциал. Тук трябва да се отбележи, че
за разлика от редица други атмосферни параметри, напр. вятъра,
интензитетът на слънцето се влияе в значително по-малка степен от
други фактори. Това означава, че при съставянето на съответна
методика за определянето на слънчевия потенциал, изключването на
някой несъществени параметри няма да промени в значителна степен
вероятния интензитет полето.

В табл. 1 е представена корелация между данните за слънчевия
потенциал между отделните точки на мерене.

Данни от измерванията са дневни осреднени. Най-ниския
корелационен коефициент, който се наблюдава е около 50% , като той
е между най-отдалечените мачти. Тези мачти който се намират в
близост една до друга имат сравнително висок корелационен фактор -
около и над 90%. Това показва, че изменението на интензитета на
слънчевата радиация в най-голяма степен зависи от географското
положение, и този параметър е необходимо да бъде взет с най-голяма
тежест при съставянето на съответната методология. Поради тази
причина при съставянето на карта на слънчевия потенциал за
областта, обградена от точките на мерене е използван метод на
триангулация с линейна интерполация [1].

Резултатите от интерполацията са представени на фиг. 2. На
фигурата ясно личат зоните с по-висок потенциал. Трябва обаче да се
отбележи като цяло, че данните са за период от един месец - месец
февруари - един от месеците със слаб слънчев потенциал. При
събрана по-голяма база от данни, отчитайки влиянието на останалите
фактори (замърсеност на въздуха и относително засенчваме) ще бъде
възможно прецизиране на картата на слънчевия потенциал, особено за
зоните между мачтите на по-късен етап при по-голяма база данни. Не
се очаква съществено изменение на разпределението на слънчевия
потенциал в близост до точките на инсталиране на измерителното
оборудване.

514



Таблица 1. Корелационни коефициенти. Сравнение с дългогодишни данни

M1

М2
МЗ

М4

М 6

М7

МЗ

М 9

М10

M11

М12

М13

М14

M15

Корелация на средно дневна слънчева радиация попадаща върху хоризонтална повърхност, (W/m2 )
Мачта No.

04.02.10-28.02.10

гр. Димово

гр.Лом

с Мърчево

с. Лесковец

с. Брест

с. Българско Сливово

гр. Сухиндол

гр. Две Могили

с. Посабина

с. Девино

гр. Ветово

с. Веселина

гр Тутракан

с. Раздел

04 02 10 - 26 02 10

Месец февруари

Източник

Населено място:

M1

гр Димово

63.7%

65.4%

84.3%

51.8%

81.0%

40.0%

49.1%
51.3%

29.0%

25 9%

29.4%

79.5 W/m2

82.2 W/m2

JRC

гр Димово

М 2

гр Лом
84.4%

77.4 W/m2

гр. Лом

МЗ

с Мърчево

78.2 W/m2

JRC

с Мърчево

М 4

с Лесковец

95.9%

90.8 W/m2

78.3 W/m2

JRC

с Лесковец

M5

с. Карлуково

79.6%

79.4%

80.1%

77.9 W/m2

82.5 W/m2

JRC

с Карлукуво

М6

с. Брест

JRC

с Брест

М7

с. Българско Сливово

62.2%

78.1%

69.1%

84.6%

94.0 W/m2

83.3 W/m2

JRC

с Бъпгарско Сливово

M8

гр. Сухиндол

76.3%

78.7%

92.7%

100.0%

72.7 W/m2

JRC

гр. Сухиндол

M9

гр. Две Могили

61.9%

67.4%

80.3%

97.5%

91.9%

100.0%

85.0 W/m2

JRC

гр. Две Mогили

М10
с. Посабина

56.0%

63.0%

7 5 . 1 %

94.4%

97.1%

91.0 W/m2

JRC

с Посабина

М11

с. Девино

70.1%

89.2%

94.1%

91.8%

97.3%

100.0%

91.9 W/m2

JRC

Средно месечна слънчева радиация попадаща върху хоризонтална повърхност, (W/rn2)

М12

гр. Ветово

58.5%

63.8%

72.2%

88.8%

97.4%

96.9%

93.6%

100.0%

85.5 W/m2

JRC

гр Ветово

М13

с. Веселина

45.7%

51.9%

61.3%

86.7%

87.9%
91.0%
92.0%

100.0%

86.5 W/m2

JRC

с. Веселина

М14

гр. Тутракан

63.4%

67.3%

90.6%
83.2%

90.2%

91.2%

100.0%

_
JRC

гр Тутракан

M15

с. Раздел
61.3%

76.7%

90.0%

91.9%

87.2%

90.1%

JRC

с Раздел



2900 Wh(m2.day)

2800 Wh(m2.day)

2700 Wh(m2.day)

2600 Wh(m2.day)

2500 Wh(m2.day)

2400 Wh(m2.day)

2300 Wh(m2.day)

2200 Wh(m2.day)

2100Wh(m2.day)

2000 Wh(m2.day)

1900Wh(m2.day)

1800Wh(m2.day)

Фиг. 2. Разпределение на слънчевия интензитет на база триангулация с
линейна интерполация

При анализ на данни получени в резултат на натурни измервания
при възможност е добре да бъде проверена тяхната достоверност. Най
добре е те да бъдат сравнени с дългогодишни такива при възможност.
В настоящата работа е направено сравнение с такива данни, получени
от онлайн базата данни на Joint Research Center (JRC) [2]. Тези данни
представляват стойности за слънчевата радиация, събирани
посредством сателит в определени точки на територията на България
за период над 10 години. Стойностите за потенциала между тези точки
са получени на базата на корелационни модели. В табл. 1 е
представено сравнение между средните данни за периода на
измерване от натурните измервания и тези на JRC. От таблицата е
видно, че само за две от мачите грешката от сравнение на двата вида
данни е около 18%. При останалите случаи тя не надвишава 10%. Това
е един добър показател, че до момента данните от полевите
измервания следват дългогодишните такива, т.е. данните от
измерванията могат да се приемат за представителни.

Освен сравнение между средните данни тук е възможно сравнение
и между средно дневни данни. На фиг. 3 а-г са представени средно
дневни профили от измерванията и базата данни на JRC за четири
точки, обхващащи цялата зона на провеждане на измерванията. От
фигурите се забелязва много добро съвпадение между дневните
профили, което е показание за достоверност на данните от глобални
измервания. Разликата в профилите се дължи на минимална грешка
при корелиране на данните от дългогодишните измервания.
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l,W/mZ Average daily horizontal irradiance-Dlmovo (M1) l,W/m2 Average daily horizontal irradiance - Suhindol (M8)

500

450
400

Б 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 1;

I, W/m2 Average daily horizontal irradiance • Dve Mogili (M9) I, W/m2 Average daily horizontal irradiance - Razdel (M15)

500 ;

B) C)

Фиг. З. Сравнение между дневни профили на слънчевата радиация на база
данни от натурни измервания и JRC - онлайн база данни

При определянето на стойностите на интензитета на слънцето за
областта между точките на измерванията по-горе бе посочено, че е
необходимо да бъдат взети под внимание фактори като надморската
височина и запрашеност на въздуха - т. нар Linke Turbidity factor (TL).

Запрашеността на атмосферата е свързано с атмосферните
аерозоли, частиците прах и съдържание на водна пара. За чиста
атмосфера факторът на запрашеност е равен на единица (TL = 1). Най-
близката стойност до тази, при реални условия се постига при много
чист, студен въздух и висока географска ширина. Въпреки това, за
тежко замърсена атмосфера факторът на запрашеност може да
нарасне до 8.

За да се изчисли стойността на този фактор и състави метод, който
да симулира тази промяна за определен период от време е изведена
зависимост даваща изменението на този фактор от пряката слънчева
радиация и дифузната такава [3]:
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TL = lQ£.sin(a)~]

където: /o.e - слънчева константа (1367 W/m2), коригирана с

фактора за ексцентритет (е);
Bh - пряката слънчева радиация;
а - слънчевия височинен ъгъл;
5r - интегрирана дължина на вълната - оптична плътност,
дължащо се на чисто молекулно разсейване (ясна и суха
атмосфера);
т - относителната оптична маса въздух (отношение на
оптични дължини).

Съгласно показаната зависимост са пресметнати факторите на
запрашеност на въздуха за четирите разгледани по-горе
местоположения:

гр. Димово: TL = 2 . 1 ; гр. Сухиндол: TL = 2 . 1 ;

гр .Две Могили: TL = 2.2; с. Радел: TL = 2.2

Резултатите показват, че LTF фактора за разглежданите случаи е
около 2, което е доказателство за ниска запрашеност на въздуха. Това
от своя страна показва, че влиянието на този параметър върху
разпределението на слънчевия потенциал на този етап ще бъде
минимално.

Заключение

В настоящата работа е представен подход за обобщаване на данни
от полеви измервания и разработване на карта за разпределението на
слънчевия потенциал в северната част на България на база данни
събирани от специализирано оборудване, монтирано върху високи
метеорологични мачти. Коментирани са основните фактори, които в
следващ етап трябва да бъдат взети под внимание при цялостно
моделиране на интензитета на слънчевия потенциал. На този етап е
представена само предварителна карта, без да са отчетени тези
параметри, поради късия измервателен период, построена на базата
на корелация между данните с линейна интерполация.
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