
БЮЛЕТИН №3 PV-ESTIA  

Свидетели сме на постоянното увеличаване на фотоволтаичните (PV) мощности в

енергийния микс, заемайки все по-важна роля за постигането на ВЕИ целите за 2020

и в бъдеще. За съжаление това не винаги се случва гладко. PV системите се

свързват в мрежи оригинално предназначени да доставят енергия до потребителите,

а не да са съдържател на производството на енергия. Това води до редица

технически проблеми, водещи до бариери пред последващото проникване на PV

системите, както и до големи инвестиции в мрежата. В съчетание с периодичния

характер на PV системите съществува сериозен риск да сме свидетели на забавяне в

пазарното им проникване, независимо от постоянно падащите цени на технологията.

Проект "Enhancing storage integration in buildings with Photovoltaics (PV-ESTIA)" е
проект финансиран по програма за трансгранично сътрудничество "Балкани-

Средиземно море 2014-2020" и национално съфинансиран. 

Основна цел

Да насърчи интегрирането на

PVs и системи за съхранение

на енергия (ССЕ) в сградната

среда. 

Защо?

Да трансформира сградите в

контролиран източник на

енергия;

Да улесни прехода към сгради

с близко до нулевото

потребление;

Да предостави възможност за

гъвкавост на електрическата

мрежа.

Как

Чрез иновативна схема за

управление между хибрид от

PV+система за съхранение на

енергия.

Методология:

 

Анализ на съществуващите

политики и регулторни

рамки в участващите страни; 

Разработване на иновативна

схема за управление на

хибрида между PV+ССЕ;

Разработване на

оптимизационни

инструменти оценяващи

представянето на хибрида

между PV+ССЕ в рамките на

различни политики на

ценообразуване на

електроенергията; 

Изпълнението на пилотни

инсталации за оценката на

PV+ССЕ в реална работна

среда.

СЪЩЕСТВУВАЩ ПРОГРЕС ПО ПРОЕКТА

 PV-ESTIA ПИЛОТНИ ХИБРИДНИ ИНСТАЛАЦИИ
PV+СИСТЕМА ЗА СЪХРАНЕНИЕ НА ЕНЕРГИЯТА

СОЛУН, ГЪРЦИЯ

15 kWp PV панели + 15 kW инвертори + 18

kWh батерии са изградени в рамките

на Изследователският Институт към

Университет Аристотел в Солун.

КОЗАНИ, ГЪРЦИЯ

Изградени са 20 kWp PV инсталация,

свързана към 2 хибридни инвертора

(2x10kW) и LiFePO4 батерия с общ

капацитет от 20.48 kWH (10,24 kWh/

инвертор). Инсталацията е разположена

към едно от общежитията на

изследователския център.

 

НИКОЗИЯ, КИПЪР

Реализирани са два различни типа пилотни

инсталации:

1. Публична инсталация - към

съществуващата 12 KWp PV система

посредством AC-свързване е

реализирана 15 KW / 27.9 KWh

литиево-йонна система за

съхранение на енергия ;

2. В рамките на 5 домакинства с вече

изградени PV системи свързани по

схема за нетно измерване се

реализират - 2.5 KW + 9.3 KWh 

литиево-йонни системи за

съхранение на енергия.

ПЛОВДИВ, БЪЛГАРИЯ

В Пловдив, Енергийна Агенция - Пловдив

изгради 5 инсталации с инсталирана

мощност от 2.7 KWp в рамките на 5

домакинства. Общо бяха реализирани A

total of 13.5 kWp PV + 48 kWh капацитет за

съхранение. Всяка инсталация се състои от

2.70 kWP PV система + 9,6kWh

LiFePO4 батерия + 5kW хибриден

инвертор.

СКОПИЕ, СЕВЕРНА МАКЕДОНИЯ

В рамките на проект PV ESTIA 7,7 Lithium

Titanate (LTO) система за съхранение на

енергия е вече инсталирана към

Факултета по Електроинженерство и

Информационни Технологии. Системата е

съчетана с PV инсталация с общ капаците

от 22 kWp  посредством хибриден

инвертор.

Иновативна Схема за Управление PV+ССЕ

В рамките на проект PV-ESTIA иновативна схема за управление на ССЕ бе проектирана и тествана

от Изследователски Център за Устойчива Енергия - FOSS, Университет Кипър.

Използвайки тестова ССЕ бяха извършени симулационни тестове, фокусирани на управлението на

батерията при покриване на електрически и топлинни товари. За разработването и

утвърждаването на направените симулации на оперативните режими на ССЕ бяха използвани

типични жилищни профили за натоварване за Кипър, базирани на събраните реални данни.

За постигането на оптимална утилизация на капацитета на батерията, бяха обмислени различни

варианти на интелигентно управление на ССЕ бяха обмислени. В съответствие с това са

направени симулации със зареждането на батерията до различни нива по време на мрежовите

оф-пикове часове (нощем) и дозареждането и по време на PV производство посредством

генерирания енергиен излишък. По този начин, оптимизацията на нивата на нощно зареждане на

батерията бяха анализирани, взимайки предвид сезонността, енергийния капацитет и

ефективността, с цел постигането на по-голяма използваемост на PV системата, така и на

максимално намалени сметки на крайните потребители.

От разгледаните случаи беше направено заключението, че в зависимост от размера на батерията

и инвертора, зареждането през нощта може да доведе до по-ефективно използване на ССЕ, като

същевременно предлага и по-добро представяне на мрежата.

Фигура 1: Модели на зареждане на ССЕ за различни нива на зареждане през
нощта през различни сезони

Схема за мониторинг

Основна проекта задача бе дефинирането и внедряването на система за мониторинг и система за

събиране на данните във всяка участваща страна.  За целта проектните партньори дефинираха

необходимите за нуждите на проекта параметри за измерване и изградиха системи за онлайн

мониторинг във всяка пилотна инсталация. Проект PV-ESTIA включва два типа пилотни системи -

публични и жилищни.

Общата схема за мониторинг се основава на събиране на:

(i) данни от електро мониторинг, като напр. PV производство, товари и работа на

батерията;

(ii) данни от мониторинг на отоплението, като напр. външна и вътрешна температура,

влажност и топлинна консумация; и

(iii) допълнителна информация, даваща добавена стойност на инсталациите, напр. соларна

радиация, консумация на реактивна мощност, реактивна PV мощност.

Поради различни специфики всяка пилотна инсталация измерва различни параметри.

Придобитата информация ще даде яснота за ефекта от работата на различни по тип и мощност

конфигурации между PV+ССЕ и тяхната роля в сградите с близко до нулевото потребление на

енергия.  

 

Подробни данни от мониторинга ще бъдат достъпни в следващия брой на PV-

ESTIA. бюлетина.

Оптимизационни инструменти

В рамките на проект PV-ESTIA се разработи онлайн базиран инструмент, който служи за

насърчаване изпълнението на PV+ССЕ в сградната среда. Инструментът моделира необходимите

електрически и топлинни товари в сградата, с минимална необходима входна информация. За

моделирането на необходимата топлинна енергия е използван часов принцип базиран на ISO

52016-01:2017. За изчислението на потреблението на електрическа енергия се използва подход

отдолу-нагоре и въпросник (проучване за време на употреба), който трябва да се попълни от

потребителите. Това означава, че един потребител е длъжен да предостави входни данни за

основните сградни елементи (брой прозорци, площи, разположение и др.) и как се използват ел.

консумиращите уреди. 

Входните данни са разделени в 6 екрана и в различни категории.  "Основният" прозорец изисква

основна информация за местоположението на сградата и броят на живущите. "Товаровият"

прозорец е разделен на "Отоплителен товар", където се посочват необходимите данни за

моделирането на отоплителната част и прозорец свързан с "Електрическата" част, където е

поместено проучване за време на употреба. В прозорец “Елементи” потребителят е необходимо

да попълни информация свързана с домакинските уреди. Прозорецът "Цена на електроенергията"

съдържа информация за различни тарифи и информация за различните цени на изкупуване на PV

енергия в различните страни.

Веднъж, когато е попълнена всичката необходима информация, се включва оптимизационен

алгоритъм. Резултатите изобразяват оптималната комбинация между PV+ССЕ за конкретния

случай, с цел получаването най-добра възвращаемост, взимайки в предвид инвестиционните

разходи. 

Законодателни препоръки

В резултат от PV-ESTIA ще се предложат специфични национални политики с цел промотирането

на системите за съхранение на енергия в сградната среда. За целта изследване на

съществуващите политически бариери в участващите страни беше извършено от Университет

Аристотел - Солун и партньорите по проекта. Сред най-важните бариери е липсата на

законодателна рамка относно инсталациите за съхранение на енергия в сградите. Ще бъдат

предложени някои изменения на настоящите политики и схеми за ценообразуване на

електроенергията, за да се улесни и насърчи използването на ССЕ интегрирани с PVs.

Ще бъдат разработени набор от препоръки за съвместни политики, сравнявайки специфичните

политики в страните партньори. Тези политики ще стъпят на  съществуващите общи бариери пред

по-нататъшното интегриране на PV и ССЕ, като например:

Съществуващата сложна законодателна рамка или липсата на такава по отношение на

СЕЕ; 

"Стимулиращите" схеми, които не насърчават ССЕ; 

Липсата на пазар на спомагателните услуги, които могат да бъдат реализирани чрез ССЕ. 

В резултат ще бъде предложен общ бизнес модел за системите за съхранение , който ще може да

бъде адаптиран във всички страни партньори. 

РАЗПРОСТРАНЕНИЕ И ПРОМОТИРАНЕ

Проект PV-ESTIA проправя пътя към повече Сгради с близко до нулевото
потребление, към повече възобновяеми източници и Устойчива енергия в

Балканско-Средиземноморския регион.

Ако желаете да научите как го правим, вижте нашето първо видео. 

Втора PV-ESTIA международна конференция

Международната конференция, "Към ефективното внедряване на ССЕ в сгради - опит и добри

практики", организирана в рамките на проект PV-ESTIA от Университет Аристотел - Солун събра

редица енергийни експерти представители на бизнеса и университетите, които споделиха своя

опит относно внедряването на ССЕ в сгради. 

Основните теми на конференцията бяха:

Европейският опит, изследвания и перспективи пред съхранението;

хибридите между PV+ССЕ;

опитът от програма Интерег- БалканМед;

разработването на инструментите за следващото поколение интелигентни мрежи. 

В края на семинара бе организирана панелна дискусия, която се превърна в платформа за

комуникация за 60 участници, включително ключови заинтересовани страни от университети,

изследователски институти, оператори на разпределителни системи, компании за търговия на

дребно с електроенергия, както и политици и инженери.

 PV-ESTIA Научни публикации

Събрахме всички научни публикации по проект PV-ESTIA" на едно място

Вижте ги тук:

 PV-ESTIA Event Dissemination & Promotion Activities 

Редица семинари и други мероприятия за разпространение бяха организирани от
консорциум PV-ESTIA с цел представянето на проекта, а именно:

1. BUA 2019 Конференция – 5та Среща на Асоциацията на Балканските Университет, 16-18

Април, 2019, Солун, Гърция

2. Студентска конференция по електротехника и компютърна техника (ESESCON 11), 19-21

Април, 2019, Солун, Гърция

3. 1-ва Международна конференция за енергиен преход в Средиземноморския регион

(SynergyMED), 28-30 Май 2019, Каляри, Италия

4. Доклад в рамките на Международната конференция по околна среда и електротехника

(EEEIC / I&CPS Europe) Геноа, 11-14 Юни, 2019)

5. 6-та Международна конференция за възобновяеми източници на енергия и енергийна

ефективност (RESEE 2018), Кипър

6. AT-SGIRES (Erasmus+) Учебен семинар по Smart Grid, Кипър

7. ERASMUS+ DIEGO семинар на тема Възобновяеми източници на енергия, интелигентни

мрежи и активиращи технологии, Кипър

8. Обмен между Кипърската Енергийна Агенция и Университет Кипър 

9. 16-та Международна конференция за машини, задвижвания и енергийни системи (ELMA)

2019 конференция, Варна, България

10. 11-та конференция на MAKO CIGRE, Охрид, Северна Македония

11. 15то издание ЕЕ и ВЕИ, ЕКСПО, Април София, 2019 България

12. Втора Национална "nZEB" конференция, 30 Май - 1 Юни, Бургас, България 

13. Настаняване на интелигентни финанси за частни сгради по проект PROSPECT, Пловдив,

България.

14. 10-та конференция енергийно планиране и моделиране на енергийни системи (EPMES), 12-

13 декември, Скопие, Северна Македония.
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