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ABSTRACT
The present work is devoted to the specific approaches that are applied for monitoring of
wind aiming its assessment for the wind energy practice. The disadvantages of the classic
mechanical apparatus for reading of wind speed and direction are analysed , as well as the
problems connected to the useing of data from National Meteorologic Network. Examples are
shown for monitoring with contemporary automatic devices and statistical processing of the
corresponding data-bases. Considerations are given to the modeling of effective wind-energy
field and to the choice of appropriated wind turbines. Recommendations are expressed about
performing of a reliable wind-energy monitoring.
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I. Въведение
Измерването на характеристиките на вятъра (посока и скорост) е утвърдена практика в
метеорологичните станции от националната метеорологична мрежа. В повечето случаи това
се осъществява чрез ветромер на „Вилд” в стандартния му вариант: издигнатост над земната
повърхност – 10 m, отчитане на скоростта на вятъра с точност 1 m/s, както на посоката на
вятъра по 8 или по 16 посоки на хоризонта. Само в много малък брой метеорологични
станции са инсталирани автоматични чашкови анемометри и сензори за посока на вятъра,
позволяващи отчитане на ветровите параметри с по-голяма точност.
Въпреки, че повечето от метеорологичните станции, в които се води наблюдение на
характеристиките на вятъра, работят достатъчно дълъг период (за получаване на достоверни
статистически обобщения са необходими измервания за от минимум 10-15 последователни
години), наличната информация е условна и в много случаи непригодна за задълбочени
анализи на ветроенергийния потенциал поради следните причини:
1. Неравномерно разположение на мрежата от метеорологични станции – както по
надморска височина, така и по територията на страната. Това обстоятелство се отразява
преди всичко на регионалните анализи на ветроенергийния потенциал и се преодолява чрез
прилагане на различни статистически процедури за пространствено обобщение и
интерполация.
2. Незадоволителна точност при наблюденията на характеристиките на вятъра,
измерени с ветромера на „Вилд”. Този уред (за съжаление основен в националната
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метеомрежа) предполага значителна субективност при отчитане на скоростта и посоката на
вятъра, и надеждността на измерванията е в пряка зависимост от квалификацията на
наблюдателите (в повечето случаи те са без специализирана подготовка и образование).
3. Неспазване на основните изисквания за инсталиране на уреди за измерване на
характеристиките на вятъра – разстоянието до най-близкото засенчващо препятствие трябва
да е не по-малко от височината на препятствието, умножена по 10. В повечето случаи
метеорологичните станции са изградени в населени места, където по разбираеми причини
това изискване не може да бъде удовлетворено.
Независимо от тези недостатъци на метеорологичната мрежа, наличната информация е
единствената основа за пространствени обобщения и позволява, макар и условно,
извършване на най-общо райониране на територията на страната по отношение на
ветроенергийните ресурси и определяне на подходящи терени за допълнителни
специализирани проучвания.
Появилият се в последните 10-ина години интерес към използване на ветроенергийните
ресурси на територията на България създаде предпоставка за провеждането на значителен
брой локални експериментални проучвания с измервателна апаратура от нов тип. Подобен
експеримент, извършен с подкрепата на фирма „ТОТЕМА Инженеринг” е база за
разработване на настоящото изследване.
II. Избор на площадка за провеждане на експеримента
Изходните условия за избор на подходяща площадка за установяване на локалния
ветроенергиен потенциал са следните:
Мястото следва да има средна годишна скорост на вятъра (за многогодишен период)
над 3-4 m/s. Макар и твърде условна, информацията от метеорологичната мрежа за средната
многогодишна скорост на вятъра е ценна, и при достатъчен опит от страна на
изследователите може да се използва за генерално очертаване на подходящи терени;
Морфографията на площадката следва да се отнася към позитивните форми на релефа и
да се характеризира с липса на дървесна растителност;
Предимство е наличието в близост до площадката на трасета от националната
електропреносна мрежа, както и на подходяща пътна инфрасртуктура;
Бъдещата площадка следва да е в плановете за закупуване от страна на инвеститора,
или поне да съществува готовност за договаряне със собствениците на земята за
промишленото ú използване.
Отчитайки тези условия, за площадка на експеримента бе избран хълмист безлесен
терен в землището на гр. Омуртаг, със средна надморска височина 590 m, средногодишна
скорост на вятъра (по метео-станция Омуртаг) - 4.4 m/s, наличие в близост на електропровод
20 kW, както и на третокласния път Омуртаг – Угледно (фиг.1).

Volume II, Number 2, 2012
Nautical & Environmental studies

83

Science & Technologies

Фиг. 1. Фрагмент от топографска карта на площадката (мащаб 1:25000)
III. Използвана апаратура
През последните години провеждането на специализирани експерименти за оценка на
ветроенергийния потенциал на дадено място в повечето случаи се осъществява по
възложение на инвеститори с планове за бъдещо изграждане на ветрогенераторни паркове.
Това позволява на научните екипи избор на високо специализирана апаратурата, без да се
правят компромиси, произтичащи от финансови ограничения.
В нашия случай бе използвана апаратура на една от водещите фирми за мониторинг на
вятъра – „NRG Systems” – USA.
Ръководейки се от възприетите практики за оценка на ветроенергийния потенциал в
локален аспект, бяха обсъдени два варианта за разполагане на ветроизмервателните уреди.
Първият вариант предлага изграждането на мрежа от 5-10 броя 10-метрови
ветроизмервателни кули, разположени в характерни точки от терена на площадката. Този
вариант предполага много подробна оценка на стойностите на ветро-полето в района на
площадката, но без възможност за практическо установяване на височинния профил на
скоростта на вятъра.
Вторият вариант предлага изграждане на една опорна ветро-кула с височина 40 m и
монтиране на измервателни сензори на различни нива над земната повърхност. Този вариант
би осигурил максимално точен профил на скоростта и посоката на вятъра в приземния
въздушен слой от 0 до 40 m, но лишава от възможност за площна оценка на ветровите
параметри и формиране на „поле на вятъра”.
След анализиране на възможностите и особеностите на терена, бе избран вторият
вариант, който наложи изграждане на 40-метрова ветроизмервателна кула, с разполагане на
сензорите както следва (фиг.2):
• първо ниво: 5 m - сензор за температура на въздуха тип „NRG 110S”;
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• второ ниво: 10 m - сензор за скорост на вятъра тип тричашков анемометър
„NRG 40 Anemometer” и сензор за посока на вятъра тип „NRG 200 Wind
Direction Wane”;
• трето ниво: 20 m - сензор за скорост на вятъра;
• четвърто ниво: 30 m - сензор за скорост на вятъра;
• пето ниво: 40 m - сензори за скорост и посока на вятъра.
а)

б)

в)

Фиг. 2 Сензори за: скорост на вятъра (а), посока на вятъра (б) и температура на въздуха
(в)
За осигуряване на максимална надеждност на пето ниво (40 m) бе монтиран втори
допълнителен сензор за скорост, който изпълняваше функцията да влиза в експлоатация при
отказ на основния сензор за скорост на това ниво. Двоаното обезпечаване на най-високото
ниво е особено важно, тъй като то се доближава най-много до височините на
ветрогенераторните перки. Включеният в комплекта сензор за измерване на температурата
на въздуха бе използван за изчисляване на ветроенергийния потенциал.
Ветроизмервателната кула бе изградена (фиг.3) от сегментирана стоманена тръба с
диаметър 150 mm, подсигурена с по 5 обтяжки в четирите посоки.
Важна особеност на използваната апаратура е възможността за работа в автоматичен
режим, автономно акумулаторно захранване от слънчев фотоволтаичен панел и съхраняване
на резултатите от измерванията в Data Logger тип „Symphonie NRG” (фиг.4). Апарартурата
бе настроена за измерване през 10-минутни интервали, с отчитане на минималните и
максималните стойности на мониторираните климатични елементи за всеки интервал.
След завършването на всеки един 144-кратен цикъл от измервания (24 часа х 6
измервания) се формира Data File за съответния ден и чрез интегрирания в логера GSMмодул за дистанционен контрол, файлът се изпраща като e-mail съобщение до предварително
посочена електронна пощенска кутия. Този начин на получаване на информацията
значително улеснява научния екип и отменя необходимостта от наблюдение на място, което
от своя страна позволява монтирането на подобна апаратура в отдалечени от населени места
райони, характеризиращи се с липса на възможност за постоянно контактно наблюдение.
Разбира се, при подбора на площадката следва да се има предвид задължителното условия за
наличие на покритие от мобилната мрежа на някой от GSM-операторите в страната.
IV. Статистическа обработка на резултатите
Базата от изходни данни, формирана в резултат на записите на описаната по-горе
апаратура съдържа стойности на двете основни характеристики на вятъра – посока [deg] и
скорост [m/s]. Съществена особеност при статистическата обработка на тези характеристики
е игнорирането на значението на средните стойности на мониторираните климатични
елементи. Ако последните са били обект на интерес на предшестващ етап, при който се
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извършва по-общо ориентиране в избора на подходяща територия, то на настоящия
едромащабен етап на мониториране приоритетно е честотното обработване на парамерите
на вятъра. По този начин се осигурява следната важна информация:
(1) Какъв е процентът от времето с наличие на подходяща скорост на вятъра,
необходима за задвижване и за работа на ветрогенератора, вкл. и за неговата безопасност,
свързана с много силните ветрове (фиг.5). Неподходящи за целите на ветроенергетиката са
както ниските, така и много високите скорости, при които е възможно възникване на
механични повреди и/или погиване на ветроенергийните устройства. В този контекст обект
на интерес са и характеристиките на екстремните стойности – минимални и максимални – на
скоростта на вятъра;
(2) Каква е преобладаващата посока на вятъра. Тази информация е много важна с оглед
оптималното позициониране на ветрогенераторите, съобразно специфичните особености на
местния релеф и конфигурацията му спрямо нахлуващите въздушни маси.

Фиг. 3 Моменти от изграждането на ветроизмервателната кула на мониторинговата
площадка
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F%

Фиг. 4. Логер „Symphonie NRG”

V [m/sec]
Фиг. 5. Пример за честотно разпределение (F) на скоростта на вятъра (V)

В резултат от съчетаното обработване на посока и скорост на вятъра се получава
разпределение на ветроенергийния потенциал по секторите на Хоризонта, което може да
бъде показано графично на фигура от типа „роза”( фиг.6).
И скоростта и посоката на вятъра се обработват също и вероятностно, с оглед
изчисляване на обезпечеността им. Важно е също и извършването на необходимите
статистически обработки, предпоставящи оценка на вероятността от обледеняване на
ветроенергийните съоръжения.
Съществен аспект при статистическата обработка на данните от локалния
ветроенергиен мониторинг е и вертикалното разпределение на параметрите на вятъра. В
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Фиг.6. Роза на ветровата енергия по посока
това отношение се проследява синхронът на скоростта и синхронът на посоката на
вятъра, на различни височини над подстилащата земна повърхност. Съответни примери са
показани на фиг.7 и фиг.8, представящи извадки от измервания на експерименталната
площадка. Наличието на асинхрон може да бъде указание за присъствие на значима
вертикална динамика в структурата на въздушния поток, която има важно значение за
безаварийното движение на перките на генератора. От друга страна, вертикалният асинхрон
на ветровите параметри може да бъде указание за въздействието на
определено
морфографско препятствие, което следва да се има предвид при изводите за оптимално
позициониране на ветрогенераторите съобразно топогафските характеристики на терена.
V. Моделиране на „ветроенергийно поле” и избор на подходящи ветрогенератори
Съвременната ветроенергетика разполага с генератори, привеждащи се в работен
режим дори при по-ниски скорости на вятъра. Това обаче, изисква много детайлно познаване
на пространствените особености на ветровия поток, което е възможно само чрез провеждане
на реален мониторинг на място.
За да се изберат най-подходяшите позиции за ветрогенераторите в рамките на бъдещия
ветропарк е необходимо да се генерира цифров модел на терена, след което да се моделира
взаимодействието на релефа и наличните препятствия (дървета, храсти, сгради и др.) с
преобладаващия въздушен поток. По този начин се очертава най-благоприятната зона за
разполагане на ветрогенераторите (фиг.9). Окончателните им позиции се определят както от
големината и формата на благоприятната зона, така и от мощността на генераторите.
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Възможността за компютърна симулация позволява да се избере вариант с по-голям брой помаломощни генератори или по-малък брой, но по-мощни машини.

Фиг.7. Примерна извадка за скоростта на вятъра [m/s] на 4 мониторирани височинни нива

Фиг.8. Примерна извадка за посоката [deg] на вятъра на 2 мониторирани височинни
нива
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Фиг. 9. Схема за оптимален брой и позиция на ветрогенераторите
***
В заключенние, следва да се подчертае убедеността на авторите, че засиленият интерес
към използването на ветроенергийните ресурси в България трябва да се съпровожда от
специализиран мониторинг, осъществяван от надеждна апаратура, а резултатите да бъдат
обработвани и анализирани от специалисти. Това ще гарантира разкриването на
ветропотенциала в отделни локалитети, а също така ще даде възможност за форрмиране на
единна и обективна база от данни за цялата страна.
Допълнителна литература по темата:
1. Introduction to Wind speed monitoring for wind turbines, Ed Logic Energy, 2012.
http://webcache.googleusercontent.com/search?hl=bg&q=cache:C7C4ZHtHKt4J:http://shop.logicenergy.com/blogs/ne
ws/5116392-introduction-to-wind-speed-monitoring-for-windturbines%2Bmonitoring+of+wind+parameters+wind+energy&gbv=2&gs_l=heirloomhp.3...9438.51922.0.52781.41.39.0.2.2.0.172.4287.17j22.39.0...0.0...1c.1.vJIy-ixjpxU&ct=clnk

2. Mateeva, Z., A.Filipov and V.Filipov. Construction of research wind-solar monitoring
station “North-East Bulgaria”. Journal “International Scientific Publications: Ecology & Safety”,
vol. IV, Technomat & Infotel, 2008.
3. Mateeva, Z., A.Filipov et al. Topographic experiment on wind field in the region of
Voevodsko plato. Journal Problems of Geography, book 4, 2009.
4. WIND Energy: Monitor with Met One.
http://webcache.googleusercontent.com/search?hl=bg&q=cache:TiLIl4nVLPkJ:http://www.metone.com/windpower.ph
p%2Bmonitoring+of+wind+parameters+wind+energy&gbv=2&gs_l=heirloomhp.3...9438.51922.0.52781.41.39.0.2.2.0.172.4287.17j22.39.0...0.0...1c.1.vJIy-ixjpxU&ct=clnk

5. Wind resource assessment handbook. Fundamentals for Conducting a Successful
Monitoring Program. AWS Scientific, Inc, NREL Subcontract No. TAT-5-15283-01, 1997.
6. Матеева, З., А.Филипов и др. Изграждане и експлоатация на Научно-изследователска
метео-мачта за мониториране на ветро-соларни параметри. Journal “International Scientific
Publications: Ecology & Safety”, Volume 3, Part 2, Technomat & Infotel, 2009, ISSN 13132563.
Volume II, Number 2, 2012
Nautical & Environmental studies

90

