
СИСТЕМА АНАЛІЗУ  
ПАРАМЕТРІВ СЕС/ВЕС 

Прогнозування виробництва  

електроенергії погодинно  

«на добу наперед» 



НАШІ ПЕРЕВАГИ: 

Працюємо 24/7 

95% точність  

Економія витрат  
на персоналі  
 

Детальна аналітика для  
внутрішніх потреб  

(живлення офісу, виробництва, тощо)  
 

Автоматизоване подання даних  
«Гарантованому покупцю»  
 

Уникнення преддефолтного  
стану та штрафних санкцій 
 
 



ПРОГНОЗУВАННЯ ГЕНЕРАЦІЇ 
сонячної електростанції 

 Для прогнозування використовуються знімки з п’яти 

геостаціонарних погодних супутників, які роблять знімки Землі з космосу 

кожні 5-15 хвилин, з просторовою роздільною здатністю до 1 кілометра. 

Ми отримуємо оброблене кожне з цих зображень за допомогою 

алгоритмів геокодування, контролю якості та сонячного опромінення за 

кілька десятків секунд, перш ніж дані потраплять в алгоритми, який 

прогнозує, куди піде хмарний покрив далі. Сюди входить вплив аерозолів 

(пил, дим тощо), а також низько лежача хмара, наприклад туман. 

 

 Живі дані - це короткий огляд того, що відбувається зараз (у 

режимі реального часу) за останні 7 днів. Дані прогнозування - це прогноз 

того, що відбудеться далі, починаючи лише на п’ять хвилин вперед, через 

7 днів у майбутньому. З кожним новим супутниковим зображенням 

відтворюються прогнозні дані, використовуючи алгоритми машинного 

навчання, який вивчає найкращі прогнози. 



ЛОКАЦІЯ 

 кВт*год/м2 

945 

1004 

1033 

1120 

1170 

1230 

1295 

1339 

1400 

1450 



ТОЧНІСТЬ ВХІДНИХ ДАНИХ 

В on-line режимі стягуються нові 

супутникові знімки з п’яти 

геостаціонарних погодних 

супутників кожні 5-15 хвилин.  

Це супутники:  

Метеосат-08, Метеосат-11, ГОЕС-16, 

ГОЕС-17 та Гімаварі-8. 

Загалом, це забезпечує майже глобальне  

швидке оновлення живих та прогнозних 

даних,  

які є доступні в API, з кожним новим  

супутниковим зображенням. 

Meteosat-08 
(2002) 
 

Meteosat-11 
(2015) 
 

GOES-16 
(2017) 
 

GOES-17 
(2018) 
 

Himawari-8 
(2015) 
 

5 minute 10 minute 15 minute 



ПОГОДА 



СТВОРЕННЯ ОЦІНОК 
СОНЯЧНОГО ОПРОМІНЕННЯ 

Кожне з цих зображень є знімком Землі з космосу і може бути точним,  

до 500 метрів у просторному наближенні. 

 



1. Дані сонячної радіації в чотири ключових кроки 

Спочатку обробляються супутникові зображення (1) за допомогою 

алгоритмів геокодування та контролю якості за кілька секунд, перш ніж 

передавати їх на моделювання. 

 
2. Передумови 

На кроці (2) використовується останнє супутникове зображення разом із колекцією 

архівованих зображень для того самого місця за останній місяць. Використовуючи 

складні статистичні моделі, створюються уявлення про "фон", що дозволяє 

відокремити хмарний покрив від снігу, яскравого піску, відблисків води чи інших 

аспектів зображень, які можуть помилково трактуватись як хмара. 

3. Непрозорість хмари 

Наступним кроком (3) є розкладання поточного супутникового зображення на похмурі та 

безхмарні регіони. Для будь-яких регіонів, визначених, що містять хмарний покрив, 

застосовуємо підхід 3D-моделювання хмари, який вертикально розбиває хмарний покрив 

на шари та характеризує товщину кожного шару до сонячного світла. 

4. Оцінка сонячної радіації 

На четвертому кроці застосовується модифікована версія моделі випромінювання з 

ясним небом, яка дозволяє використовувати найновіший світовий аерозоль (пил, сіль, 

дим тощо) та вміст водяної пари для отримання точних оцінок сонячної радіації, 

доступних для безхмарних регіонів. Для областей з хмарним покривом використовується 

хмарна непрозорість (3) для отримання оцінок загальної кількості сонячного 

опромінення, що досягає поверхні Землі. 



ПРОГНОЗ 

Настройка 

Захоплення Затінення впливів 

Виявити деградацію, оцінити нахил 

Визначте кути Азимута 

Індивідуалізація хмарних впливів 

Фактичні Tuned 



ВІЗУАЛІЗАЦІЯ прогнозу, факт 



АВТООБМІН 



ДЯКУЮ ЗА УВАГУ! 

Гліб Звєрєв                                          

Керівник відділу продажу 

 

  

  

vemazverev@gmail.com  

+38 067 509 50 49 


