
 359

ЕНЕРГИЕН ФОРУМ 2017 

ЕФЕКТИВНОСТ ПРИ ПРОЕКТИРАНЕ НА ФОТОВОЛТАИЧНА 
ХИБРИДНА СИСТЕМА 

Катерина Габровска-Евстатиева 

EFFICIENCY OF DESIGNING A PV-HYBRID SYSTEM 

Katerina Gabrovska-Evstatieva 

Abstract 

Designing PV-hybrid systems requires to obtain the best PV panels and bat-
teries, in order to ensure the electrical energy consumers for a certain geor-
gaphical region. An efficiency coefficient is suggested, which assesses the 
efficiency of the designed PV-hybrid system, without taking into considera-
tion the economical aspects. After the PV modules and batteries are chosen 
for optimal efficiency coefficient, an economical assessment is made. The 
method is applied on a medium sized consumer (poultry farm) for a time in-
terval of several years for the geographical location of Ruse, Bulgaria.  
Keywords: efficiency, PV-hybrid, design, sizing. 

Увод 
При проектиране на PV-хибридна система трябва да се определят не-

обходимите фотоволтаични панели и акумулатори, които да задоволят 
най-добре нуждите от електроенергия на определени консуматори в про-
дължение на зададен период от време за конкретен географски район. В 
предишни изследвания в резултат на статистически анализ на облачност-
та по реални данни за конкретен географски район по години са формира-
ни три типови климатични модела: за години с екстремно голямо слънцег-
реене, за години с екстремно малко слънцегреене и за години със средно 
слънцегреене [1, 2]. Слънчевата радиация се получава чрез специално 
разработена програмна система за симулационно моделиране [4, 5, 6, 7]. 

Целта на изследването е да се разработи методика за ефективно 
проектиране на фотоволтаични-хибридни системи и да се приложи за 
географския регион на Русе. 
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Материали и методи 
За избора на компоненти на PV-хибридна система се анализира 

нейната ефективност. Разглеждат се 2 сценария. 
І сценарий: Разглежда се едно птицевъдно хале за отглеждане на 

14000 бройлери. Птицевъдният обект има обща инсталирана мощност 
20,9 kW [3]. Силовото електрообзавеждане в него включва вентилаци-
онна система, газово отопление, система за подаване на храната и ос-
ветителна система. Освен консумираната електрическа мощност за 
нуждите на технологичния цикъл във фермата има битови консумато-
ри: електрически радиатор и електрически бойлер, които се използват 
от служителите в нея. Недостигащата електроенергия се набавя от 
електропреносна мрежа или генератор, а излишната електроенергия, 
произведена от PV системата не се използва. 

На фиг. 1 с E е обозначена интензивността на слънчевата радиа-
ция в W/m2, Ppv – мощността на PV генератора в kW, Ebat – капацитетът 
на батерийния блок в kWh, Е∑ - сумарната електроенергия, която се 
консумира в птицевъдната сграда в kWh, En – недостигащата електри-
ческа енергия от фотоволтаичната-хибридна система за покриване на 
енергийните нужди в птицевъдната сграда, която се получава от до-
пълнителен конвенционален енергиен източник (електропреносната 
мрежа) в kWh, Ei – излишна електрическа енергия произведена от фо-
товолтаика и неизползвана за зареждане на батериите в kWh, Epv – 
произведената от фотоволтаика енергия, отиваща за захранване на 
батерийния блок в kWh, Econs– произведената енергия от системата, 
покриваща енергийните потребности в птицевъдната сграда.  

 
Фиг. 1. Баланс на енергиите в PV-хибридна система, захранваща 

птицевъдна сграда  
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За критерий на енергийната ефективност на проектираната PV-
хибридна система за конкретния период от експлоатация се въвежда 
коефициент на ефективност: 

( )
∑

∑ +−
=

E
EEE

K ni  (1) 

В приетия коефициент на ефективност е заложена следната логи-
ка. Сумата на електроенергиите Ei+En се определя като неефективна 
електроенергия вследствие на недостиг и излишък при работа на PV–
хибридната система. Ако се раздели неефективната електроенергия на 
EΣ ще получим съотношението ( ) ∑EE+Е ni / , което представлява ней-
ният относителен дял от общата електроконсумация на технологичния 
обект. Приема се максималният коефициент на ефективност да е еди-
ница (при Еi+En=0), като за текущата стойност на K се получава 

( ) ∑− EE+Е=K ni /1 . 

Анализ на коефициента на ефективност 
Ако се приеме PV генератора да бъде с много малка мощност, а 

батериите да са с безкрайно голям капацитет и да са първоначално за-
редени, т.е. да задоволяват годишното електропотребление на птице-
фермата, ще се получи за К ≈ 1 (фиг.2). С намаляване на капацитета 
на батериите, К ще намалява и ще се стреми към нула. Следователно 
батериите в началото на годината трябва да се приемат за разредени и 
не трябва да са с безкрайно голям капацитет. 

Ако се приеме PV генератора да е с безкрайно голяма мощност и 
батериите с капацитет, задоволяващ нуждите от електропотребление 
за една най-натоварена нощ през годината, ще се получи напълно за-
доволяване на птицефермата с електроенергия, като се постига пълно 
енергийно обезпечаване дори и през зимните дни изцяло от фотовол-
таика. Следователно К<0, тъй като Ei>ЕΣ (фиг.2). Очевидно е, че не е 
икономически целесъобразно PV панела да е с безкрайно голяма мощ-
ност, а батерията с малък капацитет. Налага се да се търси оптимум в 
мощността на панела и капацитета на батериите. 

Ако се приеме фотоволтаика да бъде с малка мощност и батерията 
с приблизително нулев капацитет, като тя да е първоначално напълно 
разредена, ще получим за К<1, тъй като Ei+En≠0. Увеличавайки мощ-
ността на PV панела, ще се достигне една максимална стойност на К, 
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след което К ще започне да намалява поради нарастване на излишната 
електроенергия (фиг.2). Стойностите за К могат да се получат отрица-
телни при Ei>EΣ. 

Влиянието на излишъка от произведена електроенергия от PV–
хибридната система спрямо недостига на електроенергия в сумата за 
неефективна електроенергия може да се намали с въвеждането на ко-
ефициент на тежест – кт (от 0 до 1). Занижаването може да се прие-
ме като запас на производителност на PV–хибридната система. В този 
случай изразът за коефициента на ефективност К приема вида: 

( )
∑

∑ +−
=

Е
EкEE

K nti .  (2) 

В резултат на анализа се стига до извода, че е възможно да има 
оптимална стойност за К, която ще се увеличава с нарастване делът на 
консумираната електроенергия в птицевъдната сграда през деня.  

На фиг. 2 е изобразено принципно изменението на коефициента на 
ефективност в зависимост от изменението на мощността на PV пане-
лите и капацитета на батериите. 

ІI сценарий: Приемат се същите постановки, както в І сценарий с 
тази разлика, че недостигащата електроенергия се набавя от елект-
ропреносна мрежа, а излишната електроенергия произведена от PV 
системата се подава към електрическата мрежата. По този начин нуж-
дата от използване на акумулаторен блок отпада. По този сценарий 
работят PV–хибридни системи в някои европейски страни. През 2007 г. 
в България се прие закон за изкупуване на електроенергия от възобно-
вяеми източници, според който електроенергията получена от електри-
ческата мрежа се заплаща на по-ниска тарифа от електроенергията 
произведена от PV системата и върната в мрежата, подобно на модела 
в Германия. 

За определяне на критерий на енергийната ефективност при рабо-
тата на PV-хибридна система при този сценарий е подходящо построя-
ването на зависимостите за Ei и En като функции на мощността на PV 
генератора (Ppv). Пресечната точка на двете графики определя опти-
малната мощност на фотоволтаика (фиг. 3). 
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En 

Рpv

Фиг. 2. Изменение на коефициента 
на ефективност К в зависимост 
от изменението на мощността 

на PV генератора и капацитета на 
батериите. 

Фиг. 3. Зависимости 
за Еi и En като функции 

на мощността 
на PV панела (Рpv) 

Приемаме методика за оптимизация на размерността на компонен-
тите на проектираната фотоволтаична хибридна система за електро-
захранване на сграда за бройлери. Тя състои от следната последова-
телност на действия: 

Резултати и изводи 
1. Подготовка на изходните данни, необходими за програмната 
симулация 

След направен статистически анализ по разработената методика 
са формирани три типа климатични модели на метеорологичните про-
цеси за степента на облачност, температурата на околната среда и 
скоростта на вятъра за Русенски регион. Програмно генерираните дан-
ни за псевдослучайните метеорологични процеси по трите типови мо-
дели са посочени в [ 2]: 

• След направени експериментални измервания на електро-
потреблението на птицевъдната сграда е формирано елек-
тропотреблението за цяла календарна година през интер-
вал от един час.  

• Избира се модел на PV модул от съответна фирма-
производител. 

• Избира се модел на батериите от акумулаторния блок на 
съответна фирма-производител.  
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• Избират се SOC, DOD и максимална степен на презареж-
дане на батерийния блок (Battery Overcharge). 

• Избира се подходящ инвертор за проектираната система в 
зависимост от мощността на захранвания консуматор и из-
брания капацитет на батерийния блок. 

• Избира се подходящ контролер на заряда на батерийния блок 
за проектираната система в зависимост от избраната мощност 
за фотоволтаичния генератор и характеристиките на батерията. 

2. Последователност на извършваните 
симулационните изчисления 

• Уточнява се диапазона, в който ще се търси оптимална 
мощност на PV генератора и стъпката на дискретизация. За 
разглежданата птицеферма е приет интервал на изменение 
на мощността на фотоволтаика от 10 kW до 100 kW със 
стъпка на дискретизация 10 kW. 

• Уточнява се диапазона, в който ще се търси капацитета на 
батерийния блок и стъпката на дискретизация. За разглеж-
даната птицеферма е приет интервал на изменение на ка-
пацитета на батериите от 0 kWh до 400 kWh със стъпка на 
дискретизация 20 kWh. 

Оптимизация по сценарий І. 
Определят се коефициените на ефективност К за трите типови мо-

дела, представени в графичен вид на фиг. 4. 

 
а)     б)    в) 

Фиг.4. Графичен вид на функцията К=f(Ppv, Ebat) за типов модел №1 
(а); №2 (б); №3 (в). 
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Оптимизация по сценарий ІІ. 
Определят се зависимостите Ei= f(Ppv) и En=f(Рpv) за трите типови 

модела, представени на фиг. 5. 

  
     а)          б) 

 
          в) 

Фиг. 5. Зависимости Ei=f(Ppv) и En=f(Рpv) за типов модел №1 (а), №2 (б) и 
№3 (в) на метеорологичните показатели. 

3. Получаване на оптимално решение с оглед на енергийната 
ефективност при работа на проектираната фотоволтаична 
система. 

• Оптимално решение по сценарий І. 
Представя се графично зависимостта К=f(Рpv, Ebat) при различни 

нива за К през интервал 0,05 за трите типови метеорологични модела 
(фиг. 6). 

 
     а)          б) 
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в) 

Фиг. 6. Графичен вид на зависимостта К=f(Рpv, Ebat) за типов модел №1 
(а), №2 (б) и №3 (в). 

Избира се точка в полето за К>0,5 на равнината Рpv=f(Ebat) за трите 
типови метеорологични модела като се отчитат следните обстоятелства: 

• Темпът на нарастването на К над стойност 0,5 да бъде ба-
вен, което се вижда от фиг.10 – фиг.12, където областта с 
жълт цвят (0,5<К<0,55) е голяма по площ. Нагледно това се 
вижда на фиг. 7. 

• Задоволяване на консуматора с необходимата електричес-
ка енергия над 50% за трите типа метеорологични модела 
ще се получи при К ≈ 0,5. 

• Точката в полето за К ≥ 0,5 трябва да е с минимални стой-
ности за Рpv и Ebat. 

Такава точка се оказва при Рpv=55kW и Ebat=205kWh, която отговаря 
на ефективна работа на проектираната PV-хибридна система. 

• Оптимално решение по сценарий ІІ. 
Зависимостите Ei=f(Рpv) и En=f(Рpv) за трите типа метеорологични 

модела се обединяват в една графика, показана на фиг. 8. 

 
Фиг. 7. Графична зависимост 
К=f(Ebat) за типов модел №3 

Фиг. 8. Зависимости Ei=f(Рpv) и 
En=f(Рpv) за трите типови модела 
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От нея става ясно, че панели с мощност приблизително равна на 
87 kW ще обезпечат с електроенергия птицевъдната сграда през цяла-
та календарна година. Тази мощност е получена за типов модел 2, от-
говарящ на лоши метеорологични условия през годината. 
4. Анализиране на оптималния вариант 

В таблица 1 е посочен балансът на електроенергия за трите типови 
метеорологични модела по сценарий І. Установява се, че при „слънче-
ва” година (типов модел №1) птицевъдната сграда се обезпечава с 
електроенергия на 61,3% от PV панелите. През „облачна” година (типов 
модел №2) този процент е 52,5%, т.е. разликата е 8,1%. Следователно 
най-вероятното обезпечаване с електроенергия е 57,2% (типов модел 
№3), като измененията вследствие метеорологичните процеси за Ру-
сенски район, са в границите от 61,3% до 52,5%.  
Таблица 1. Баланс на електроенергията за трите типови модела по сценарий І 
Електроенергия Типов модел 1 Типов модел 2 Типов модел 3 

Ei, kWh 9023 3067 7820 
En, kWh 30468 37430 33705 
EΣ, kWh 78800 78800 78800 
К 0,498845 0,51953 0,473033 
Econs, kWh 48332 41370 45095 
Econs, % 61,34 52,5 57,22716 

От мощността за PV панелите (55 kW) лесно се изчислява необхо-
димата площ за тяхното разполагане на покрива на птицевъдната сгра-
да, която за сценарий I е 473 m2. Тя се получава от умножаването на 
броя на панелите, визуализиран в прозорец от програмата , който е ра-
вен на 275 броя панели, по площта на един панел, представена в про-
зореца от програмата и е равна на 1,72 m2. 

В таблица 2 е посочен баланса на електроенергия за трите типови 
метеорологични модела по сценарий ІІ. В следствие на тези резултати 
се получава оптимална мощност на PV генератора 87 kW. Площта на 
панелите, които го изграждат е 748 m2. Изчислена е по описания по-
горе начин за сценарий І. 

Установява се, че произведената директно от PV панелите и изпол-
звана електрическа енергия най-вероятно е 33919 kWh, като тя се из-
меня в зависимост от метеорологичните процеси за Русенски район в 
границите от 32011 kWh за типов модел 2 до 34267 kWh за типов модел 
1, т.е. разликата е 7%. 
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Таблица 2. Баланс на електроенергията за трите типови модела по сценарий ІІ 
Електроенергия Типов модел 1 Типов модел 2 Типов модел 3 
Ei, kWh 80499 46793 59801 
En, kWh 44533 46789 44881 
EΣ, kWh 78800 78800 78800 
Econs, kWh 34267 32011 33919 
Econs+Ei, kWh 114766 78804 93720 
Econs+Ei, % 145,64 100 118,93 

За така избраната мощност на панелите по сценарий, която гаран-
тира 100% осигуряване с електрическа енергия на птицевъдната сграда 
при лоши метеорологични процеси (типов модел №2), имаме предаде-
на електрическа енергия в електропреносната мрежа 14920 kWh, която 
е 18,93% от необходимата за птицевъдната сграда. При „слънчева” го-
дина (типов модел №1) предадената електрическа енергия в електроп-
реносната мрежа е 35966 kWh, т.е. 45,64% от необходимата за птице-
въдната сграда. Както бе посочено по-горе, за България предадената 
електроенергия в електропреносната мрежа се заплаща на производи-
теля на преференциални цени. 

Следователно сценарий ІІ, който е за случая на свързване на PV-
хибридната системата с електропреносната мрежа е по-изгоден от сце-
нарий І, тъй като не са необходими акумулаторни батерии (скъпо стру-
ващ и бързо амортизиращ се елемент от PV-хибридната система). 
Възможно е, продадената енергия да е в рамките на 18,93% от необхо-
димата за електрозахранване на сградата като тя може да достигне до 
45,64% при „слънчева” година. Така докато при сценарий І оптималната 
мощност на фотоволтаичния генератор е 55 kW , при сценарий ІІ тя е 
87 kW, т.е. с 58% повече. 

Заключение 
В настоящото изследване е предложен коефициент за ефективност, 

който да оценява ефективната работа на електропроизводство на проек-
тираната PV-хибридна система, без да се отчита икономическата целесъ-
образност. След избирането на фотоволтаични панели и акумулатори при 
оптимален коефициент на ефективност, се преминава към оценка на ико-
номическите показатели. Разгледан е примерен избор на необходимите 
фотоволтаични панели и акумулатори за един средно голям потребител на 
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електроенергия (птицевъдна ферма) в продължение на няколко календар-
ни години за Русенския регион. Получените резултати дават възможност 
да се прогнозира работата на PV-хибридната система и да се оцени енер-
гийната ефективност още на етап проектно задание, както и да се извърши 
по-точна икономическа оценка на проекта.  
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