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Abstrakt:

Disertační práce se věnuje problematice obnovitelných zdrojů energie, převážně větrným
a solárním elektrárnám, které vzhledem k svým stochastickým dodávkám elektrické energie
do elektrizační sítě způsobují problém provozovatelům distribučních a přenosových sítí, a zvyšují
tak nároky na regulaci sítě a dispečerské zálohy.

V práci je zvážena možnost spolupráce solární a větrné elektrárny, pracujících v rámci
společného bodu připojení do elektrizační soustavy.

V závěru práce je popsán nástroj, který má sloužit k výpočtu výkonu elektrárny během celého
roku. Lze jej použít před plánovanou výstavbou větrné nebo solární elektrárny. Pomáhá určit, zda
je vybraná lokalita vhodná pro výstavbu elektrárny, a stanovit, jaké budou dodávky výkonu.

Klíčová slova: solární elektrárna, větrná elektrárna, obnovitelné zdroje energie, kolísání napětí,
harmonické a neharmonické proudy, stochastika, spolehlivost, kritérium N-1, HDO, THD
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Abstract:

This final dissertation deals with the issue of renewable energy sources, mainly wind and
solar power plants, which, due to their stochastic supply of electric energy to electricity networks,
can cause problems for distribution and transmission network providers, and therefore they
contribute to rising demands for electric network regulation and dispatcher reserves.

The work focuses on a possible cooperation of a photovoltaic and a wind power plant
operating within a common point connected to the electricity grid.

The  conclusion  of  the  dissertation  describes  a  tool  which  is  supposed  to  be  used  for  the
calculation of the electric power production for wind or solar power plants. This tool can be used
before a planned plant construction. It shows whether a selected location is or is not suitable for
the power plant construction, and specifies the supplies of power within the year.

Key words: solar power plant, wind power plant, renewable energy sources, voltage fluctuations,
harmonic and non-harmonic currents, stochastics, reliability, criterion N-1, HDO, THD
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SEZNAM SYMBOLŮ A ZKRATEK
r Hustota vzduchu
g Úhel dopadu slunečních paprsků
j1 Fázový úhel proudu vlastního zdroje
Ykv Fázový úhel zkratové impedance
hmax Teoreticky maximální dosažitelná účinnost větrného stroje
BRKO Biologicky rozložitelná část komunálního odpadu
C Činitel flikru zařízení
cp Výkonový součinitel
DS Distribuční soustava
EC Energie vodivostního pásu
ERÚ Energetický regulační úřad
ES Elektrizační soustava
EV Energie valenčního pásu
FF Fill Factor
FVE Solární elektrárna
H Hodina
HDO Hromadné dálkové ovládání
IPN Intenzita přímého slunečního záření dopadající na plochu kolmou k paprskům
JE Jaderná elektrárna
JPV Hustota proudu pro jednotlivé oblasti PN přechodu
kB Betzův koeficient 0,59
kk1 Zkratový poměr, poměr mezi Skv a maximálním zdánlivým výkonem výrobny

SrAmax

Kote V akčním plánu používaná jednotka energie (tisíc tun ropného ekvivalentu)
kv Koeficient využití
MPP Maximální výkon v bodu
MVE Malá vodní elektrárna
nn Nízké napětí (do 1 kV)
NSi Polovodičový křemík typu N
OZE Obnovitelné zdroje
P Činný výkon
PE Parní elektrárna
Pi Instalovaný výkon
Plt, Alt Dlouhodobá míra vjemu flikru, lt = long time
PPDS Podmínky provozování distribuční soustavy
PPE Paroplynová elektrárna
PS Přenosová soustava
PSE Plynová spalovací elektrárna
Psi Polovodičový křemík typu P
PVE Přečerpávací vodní elektrárna
PVMid Ideální účinnost větrného motoru
Q Jalový výkon
S Průtočná rychlost rotoru
SAmax Maximální zdánlivý výkon výrobny
Skv Zkratový výkon ve společném napájecím bodu
SnE Jmenovitý zdánlivý výkon výrobní jednotky
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SnG Jmenovitý zdánlivý výkon generátoru
Un Jmenovité napětí sítě
Unn Jmenovité napětí sítě nn
Uvn Jmenovité napětí sítě vn
v Rychlost vzduchu
VE Vodní elektrárna
vn Vysoké napětí (od 1 kV do 52 kV)
VTE Větrná elektrárna
vvn Velmi vysoké napětí (nad 52 kV)
W Množství vyrobené energie
Wd,T Skutečně dodaná energie za čas T
West,T Předpokládaná dodávka energie za čas T
Wp Watt-peak je jednotka špičkového výkonu solární elektrárny. Jedná se o výkon

FVE při standardních testovacích podmínkách, které jsou: energie dopadajicí
na fotovoltaický panel kolmo a má hodnotu E = 1 kW/m2, průzračnost
atmosféry Am = 1,5, teplota článků T = 25 °C.

WT Množství vyrobené energie
z Součinitel znečištění
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Cíle disertační práce

Prvním cílem disertační práce je vyhodnocení vlivů solárních a větrných elektráren na
elektrizační soustavu. K tomuto účelu jsem měl k dispozici data z měření na větrné elektrárně
2x2 MW umístěné v lokalitě Veselí u Oder a data ze solární elektrárny o výkonu 1,1 MWp
umístěné v blízkosti Starojické Lhoty na Novojičínsku.

Druhým cílem je vytvoření simulátoru výkonu solárních a větrných elektráren, který na
základě vstupů o rychlosti větru a intenzitě dopadajícího globálního záření v dané lokalitě
(získaných z dlouhodobého měření nebo hydrometeorologického predikčního modelu ALADIN)
bude schopen s co největší přesností určit průběh výkonu solární nebo větrné elektrárny během
kalendářního roku a bude sloužit investorům k předběžnému určení vhodnosti lokality v místě
plánované výstavby větrné nebo solární elektrárny.
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The aim of dissertation work

The first aim of this dissertation work is to evaluate effects of solar and wind power plants
on the electricity grid. For this purpose I used the data available from measurements conducted at
the wind power plant type Vestas V90 with installed power 2x2 MW located in Veselí u Oder,
and the data from the solar power plant with installed power of 1.1 MWp located near Starojická
Lhota.

The second aim is to create a simulator of solar and wind power plants. On the basis of inputs
showing the wind speed and the intensity of the incident global radiation in a given area (obtained
from long-term measurements or from meteorological prediction model ALADIN), the simulator
will be able to calculate, with maximum accuracy, the performance of a solar or a wind power
plant during the year. This will serve as a tool for investors to pre-determine suitability at the site
of a planned wind or solar power plant construction.
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ÚVOD

V současné době dochází k výrazným klimatickým změnám, zejména z důvodu znečišťování
ovzduší skleníkovými plyny. Ochrana klimatu se tak stala prioritním úkolem společnosti.
V oblasti energetiky je celková spotřeba energie ve světě kryta především z fosilních paliv, které
mají velký negativní vliv na životní prostředí. Z tohoto důvodu se hledají jiné alternativní zdroje
energie. Perspektivní alternativou se jeví obnovitelné zdroje energie (OZE), které vyrábí tzv.
čistou energii. V EU je podpora těchto zdrojů a jejich rozvoje na předním místě a je zahrnuta do
legislativy EU a členských zemí. V ČR byl přijat zákon 180/2005 Sb. ze dne 31. března 2005 o
podpoře výroby elektřiny z obnovitelných zdrojů energie a o změně některých zákonů. Na základě
zákona 180/2005 Sb. měl podíl z OZE činit 8% na hrubé spotřebě elektřiny v roce 2010 a měly
být vytvořeny podmínky pro další zvyšování tohoto podílu po roce 2010. Tento zákon byl zrušen
01. 01. 2013 a nahrazen zákonem č. 165/2012 Sb. o podporovaných zdrojích energie a o změně
některých zákonů.

Větrná energie byla považována za jeden z nejvíce rostoucích zdrojů energie v celém světě.
Do roku 2020 by měl vzrůst podíl dodávané elektrické energie z větrných elektráren na 12%
z celkové světové spotřeby. V České republice byl k 31. 12. 2013 instalovaný výkon ve větrných
elektrárnách 270 MW. Lokality vhodné pro výstavbu větrných elektráren jsou především
Vysočina, Moravskoslezský kraj a Karlovarský kraj.

Solární elektrárny představují asi největší hrozbu v rámci stochastiky dodávek a přenosu
elektrické energie. Tento typ elektráren mění zkratové podmínky v síti z důvodu nulových
příspěvků do zkratu a výrazně tak ovlivňují spolehlivost dodávek elektrické energie. V České
republice bylo k 31. 12. 2013 instalováno 2132 MWp solárních elektráren. Predikce výkonu ze
solárních elektráren nabývá na významu z důvodu velkého nárůstu instalovaného výkonu a oproti
větrným elektrárnám je daleko složitější, protože je tu mnoho faktorů, které ovlivňují výkon FVE,
jako jsou náklon panelu, znečištění (prach, sníh atd.). Solární elektrárna je závislá na roční a denní
době a z tohoto důvodu dodává pouze část dne a v závislosti na čase jen určitou hodnotu výkonu
z instalovaného výkonu.

I přes komplikace, které s sebou přináší obnovitelné zdroje, především větrné a solární
elektrárny, mají velkou podporu jak ze strany společnosti, tak i v oblasti legislativy. Pokud se
najde vhodný způsob akumulace energie z těchto zdrojů, mohou postupně nahradit staré
konvenční zdroje energie a nastartovat tak novou éru energetiky.
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1. OBNOVITELNÉ ZDROJE V ČESKÉ REPUBLICE

Využívání obnovitelných zdrojů k výrobě elektrické energie je v České republice upraveno
zákonem č. 458/2000 Sb. o podmínkách podnikání a o výkonu státní zprávy v energetických
odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů, Hlava
II, Zvláštní část, Díl 1, Elektroenergetika, § 31 Obnovitelné zdroje.

V České republice bylo ke dni 1.1.2013 instalováno 21,079 TW ve zdrojích elektrické
energie. Největší podíl tvoří parní elektrárny a to 53,32 %: Podíl OZE z celkového instalovaného
výkonu je 21,97 % (FVE, PVE, VE, VTE).

Obr. 1 Instalovaný výkon v ES ČR k 31.12.2013

Podíl obnovitelných zdrojů na hrubé domácí spotřebě je uveden v Tab. 1. Největší podíl na
hrubé domácí spotřebě byl ze solárních elektráren v roce 2011 a to 3,09 %, což odpovídá
2,18 TWh.

Tab. 1 Podíl OZE na hrubé domácí spotřebě [11]
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Tuzemská spotřeba
elektřiny brutto

[MWh]
71 729 500 72 045 200 72 049 267 68 600 000 70 961 700 70 516 541 70 453 278 70 177 356

Podíl OZE [%] 4,90% 4,71% 5,19% 6,81% 8,30% 10,28% 11,43% 13,17%

Analýza výroby elektrické energie z obnovitelných zdrojů od roku 2006 do roku 2011 je
uvedena v následující tabulce 2. Obrovský BOOM instalace solárních elektráren má velký podíl
na výrobě elektrické energie. Největší nárůst výroby elektrické energie ze solárních elektráren byl
mezi roky 2006 – 2007, kdy byl desetinásobný.
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Tab. 2 Výroba elektřiny z OZE [11]
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Malé VE do 10 MW 964 400 1 001 845 966 884 1 082 683 1 238 819 1 017 878 1 026 254 1 236 978

VE nad 10 MW 1 586 330 1 077 493 1 057 451 1 346 937 1 550 655 945 276 1 102 912 1 497 762

VTE 49 375 125 098 244 661 288 067 335 493 397 003 415 817 480 519

FVE 170 1 754 12 937 88 807 615 702 2 182 018 2 148 624 2 032 654
Bioplyn + sklád.

plyn 172 589 182 699 213 632 414 235 598 755 932 576 1 472 142 2 241 300

Biomasa 728 526 993 360 1 231 210 1 436 848 1 511 911 1 682 563 1 802 591 1 670 327

BRKO * 11 260 11 260 11 684 10 937 35 580 90 190 86 686 83 842

Celkem MWh 3 512 650 3 393 509 3 738 459 4 668 514 5 886 915 7 247 504 8 055 026 9 243 382

Obr. 2 Vývoj výroby elektřiny z OZE a její podíl na hrubé domácí spotřebě

Větrné elektrárny

Energie větru je známá již několik století. První zmínky o využívání větrné energie se datují
od 3.století před Kristem ve Starém Egyptě. Vítr se využíval k pohonu vodních čerpadel, mlýnů
obilí a k pohonu lodí. V dnešní době se vítr začíná, mimo jiné, využívat jako obnovitelný zdroj
energie u větrných elektráren.

Výkon VTE

Výkon větrných elektráren se rok od roku přibližuje stále vyšším hodnotám. Teoreticky
maximální dosažitelnou účinnost větrného stroje odvodil v roce 1919 Albert Betz na 59% ze
vztahu (1).
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Teoreticky dosažitelný výkon činí v případě jednotkové plochy:
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kde : Bk  - je Betzův koeficient 0,59
r - hustota vzduchu
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Pro reálné turbíny s průměrem rotoru D se používá vzorec:
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kde: pc je výkonový součinitel, v ideálním případě 0,59

Vztah pro výkon větrného motoru vychází z teorie větrných motorů:
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vvvvSPVMid +×-××= r
              [3]  (4)

kde: VMidP  - je ideální účinnost větrného motoru
S  - je průtočná plocha rotoru
r  - je hustota vzduchu

21 , vv  - je rychlost vzduchu před a za rotorem

Vzduch je nejhustší nad mořskou hladinou a s přibývající nadmořskou výškou jeho hustota
klesá, z toho vyplývá, že klesá i výkon větrných elektráren (VTE) ve srovnání s VTE u břehu
moře. Výkon v 500 m nad mořem klesne cca o 5%, v 800 m o 7% a v 1200 m pak o 11%. Ze
vztahu (1) a (2) je patrné, že největší vliv na výkon větrné elektrárny má rychlost větru, kde je
závislost vyjádřena třetí mocninou. Rychlost větru závisí na neperiodickém střídání studených a
teplých hmot krajiny, která výrazně mění místní rychlost větru.

Hustotu vzduchu lze určit ze stanovené rovnice pro známou teplotu a barometrický tlak
(rovnice 5).
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Tr
pb

×
=r

[3] (5)

kde: r  - je hustota vzduchu

bp  - je barometrický tlak
T  - je termodynamická teplota, kterou lze vypočítat z naměřených hodnot teploty t

ve °C, T = 273,15 + t
r  - je plynová konstanta vzduchu, přibližně 287,1 [J/kg.K]

Barometrický tlak se redukuje na hladinu moře. S rostoucí nadmořskou výškou barometrický
tlak klesá podle vztahu:

)105291,010118358,01( 283
)0( hhpp bb ××+××-×= --

[3] (6)

kde: bp  - je barometrický tlak v nadmořské výšce h

)0(bp
 - je barometrický tlak u hladiny moře

h  - je nadmořská výška

Výkon větru se mění v závislosti na čase a rychlosti větru, energii větru lze obecně vyjádřit
vztahem:

ò ××=
2

1

)()(
2

3
t

t
C dttvtSE r FT [3] (7)

kde: CE  - je celková energie větru za dané časové období
S  - je průtočná plocha
r  - je hustota větru
v  - je rychlost větru
t  - je čas, kde doba mezi t1 a t2 se volí většinou jeden rok, čas je udáván počtem hodin

obvykle během jednoho roku

Rychlost větru se obvykle měří v 10 m nad povrchem, pro větší výšky ho můžeme přepočítat
podle vztahu:

n

n
h

h
h

v
v

)(
)(

00

=
  [3] (8)

kde: hv  - vypočtená rychlost větru

0v  - naměřená rychlost větru ve výšce h0 (m/s)
h  - výška umístění rotoru
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0h  - výška, ve které se provádí měření (m)
n  - exponent závisející na drsnosti povrchu (obvykle = 0,14)

Tab. 3 Orientační koeficienty pro extrapolaci větru pro vrstvu více než 16 m nad zemským
povrchem [5]

Druh povrchu n
a- Hladký povrch, vodní hladina, písek, led, bláto 0,10 – 0,14
b- Rovinatý terén s nízkým travnatým porostem, ornice, zasněžený terén 0,13 – 0,16
c- Vysoký travnatý porost, nízké obilné porosty 0,18 – 0,19
d- Porosty vysokých kulturních plodin, nízké lesní porosty 0,21 – 0,25
e- Vysoké husté lesy 0,28 – 0,32
f -Předměstí, vesnice, malá města 0,40 – 0,48

Pro snadnější výpočet rychlosti větru jsou výše uvedené exponenty poměrné hodnoty
rychlosti větru vyjádřeny korekčním součinitelem kh při odchylce údaje v referenční výšce 10 m
nad povrchem, jak je uvedeno v tabulce 4. Pro rychlost větru pak můžeme napsat rovnici ve tvaru:

*
10

* vkv hh ×=
[3] (9)

Tab. 4 Hodnoty korekčního součinitele kh [5]

Druh povrchu
Výška h (m)

5 10 15 20 25 30 35 40 45 50
A 0,91 1,00 1,06 1,10 1,14 1,17 1,19 1,21 1,23 1,25
B 0,90 1,00 1,07 1,12 1,16 1,19 1,22 1,25 1,27 1,29
C 0,88 1,00 1,08 1,13 1,18 1,22 1,25 1,28 1,31 1,34
D 0,86 1,00 1,09 1,16 1,21 1,26 1,30 1,34 1,37 1,40
E 0,82 1,00 1,12 1,21 1,29 1,36 1,42 1,47 1,52 1,57
F 0,72 1,00 1,21 1,39 1,55 1,69 1,82 1,95 2,06 2,17

Dalším důležitým faktorem ovlivňujícím rychlost větru jsou různé uměle vytvořené
překážky (budovy), za kterými rychlost větru klesá, mění se jeho směr a vytvářejí se větrné víry.
Tyto turbulentní změny značně zvyšují namáhání větrných rotorů instalovaných v blízkosti těchto
překážek. Platí, že prostor zasažený turbulentním prouděním se za překážkou zvedá až do její
trojnásobné výšky.

Hustota pravděpodobnosti rychlosti větru

Proměnlivá a neovladatelná povaha větrné energie je jejím klíčovým rysem. Údaje o
průměrné rychlosti větru mají pouze informativní charakter a nelze je využít k predikci
předpokládaného výkonu větrné elektrárny. Efektivním a jediným relativně objektivním
způsobem je dlouhodobé měření rychlosti větru v dané oblasti v krátkých časových intervalech.
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Minimální délka měření by měla činit jeden rok, z důvodu rozdílné rychlosti větru mezi
letním a zimním obdobím. Roční měření neposkytuje plnou záruku budoucí produkce, protože
rychlost větru se může lišit i v jednotlivých rocích.

V technické praxi se pro účely výpočtu větrné charakteristiky používá náhradních
distribučních funkcí. Nejvíce se využívá aproximace Weibullovým rozdělením. Náhodná veličina
X má Weibullovo rozdělení s parametry δ a c (W(δ, c), δ > 0, c > 0, jestliže hustota
pravděpodobnosti f(x) = 0 pro x ≤ 0 a pro x > 0 má tvar:

ú
ú
û

ù

ê
ê
ë

é
÷
ø
ö

ç
è
æ-×

×
=

- cc xxcxf
dd

exp)(
1

[3] (10)

kde: x  - je náhodná veličina, tedy průměrná rychlost větru [m/s]
d  - je součinitel rozptylu určující polohu maxima funkce a souvisí s průměrnou

rychlostí větru
c  - je tvarový součinitel

Regulace výkonu větrných elektráren

Rychlost větru je proměnlivá a může dosahovat rychlosti více než 62 kt (117 km/h) podle
Beaufortovy stupnice rychlosti větru. V závislosti na rychlosti větru se mění výkon větrné
elektrárny. Aby nedošlo k poškození generátoru vlivem velkého výkonu, musí se vhodným
způsobem snížit výkon dodávaný vrtulí. Způsoby regulace jsou charakteristické pro jednotlivé
typy větrných elektráren a v podstatě se nám nabízí tři druhy regulace [4]:

- regulace odtržením proudu na listech vrtule s konstantním úhlem nastavení listů, tzv.
regulace „stall“,

- regulace přestavováním listů vrtule na větší úhly nastavení a tím snížení vztlakové síly
a výkonu, tzv. regulace „pitch“,

- regulace přestavováním listů vrtule na menší úhly nastavení a tím snížení vztlakové síly,
zvýšení odporu a pokles výkonu, tzv. regulace „active stall“.

Turbíny regulované režimem „stall“ jsou konstrukčně jednodušší než turbíny s režimem
„pitch“, protože nemají technický systém měnící nastavení listů rotoru. V porovnání s „pitch“
regulovanými větrnými turbínami má regulace výkonu „stall“ principiálně následující výhody
[4]:

- Jednoduchá konstrukce.
- Nenáročná údržba s ohledem na menší počet pohyblivých částí.
- Vysoká spolehlivost regulace výkonu.

Nevýhodou tohoto způsobu regulace je skutečnost, že výkon vrtule při vysokých rychlostech
větru klesá, a tím klesá i její účinnost, což je v případech, kdy je energie větru největší. Další
nevýhodou je nutnost jemného nastavení listů, často až po zkušebním provozu v konkrétní
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lokalitě. Nevýhodou je dále neschopnost vrtule samostatně startovat, což se realizuje elektrickým
motorem. V současné době režim regulace „stall“ výrobci nabízejí u VTE s nominálním výkonem
zhruba do 1000 kW, pouze výjimečně u výkonů větších. [4]

„Pitch“ regulace představuje aktivní systém, který pracuje se vstupním signálem o výkonu
generátoru. Vždy, když je překročen nominální výkon generátoru, změní listy rotoru úhel
nastavení vůči natékajícímu proudění, čímž dojde ke zmenšení hnacích aerodynamických sil a
zmenšení využití výkonu turbíny. Pro všechny rychlosti větru větší než „nominální“ rychlost,
která je nutná pro dosažení jmenovitého výkonu, se nastaví úhel náběhu tak, aby turbína dávala
právě tento výkon. Větrné elektrárny s „pitch“ regulací jsou více sofistikované než turbíny se
„stall“ regulací, protože nastavení listů rotoru se mění průběžně. „Pitch“ regulace má následující
výhody [4]:

- dovoluje aktivní kontrolu výkonu v celém rozsahu rychlosti větru,
- zajišťuje vyšší produkci energie ve stejných podmínkách vůči „stall“ regulaci,
- jednoduchý start rotoru turbíny změnou nastavení úhlu náběhu,
- nepotřebuje silné brzdy pro náhlé zastavení rotoru,
- snižuje zatížení listů rotoru při zvýšení rychlosti větru nad „nominální rychlost“,
- výhodná poloha rotorových listů s ohledem na nízké zatížení v případech extrémních

rychlostí větru.

Typický průběh výkonové křivky ve větrných elektrárnách s „pitch“ regulací je zřejmý z
obr. 3. Nevýhodou této regulace je složitější a výrazně dražší vrtulová hlava, která musí přenášet
velké síly  působící  na listy a  přitom ještě zaručovat  možnost  natáčení  listu kolem podélné osy
listu. [4]

Obr. 3 Charakteristické výkonové křivky při regulaci výkonu „pitch“ a), „stall“ b) [4]

Regulace typu „active stall“ je v počátečních režimech shodná s předchozím typem regulace
„pitch“. Liší se jen v posledním režimu, kdy udržování konstantního výkonu není docilováno
zvětšením úhlu nastavení listů, ale zmenšováním tohoto úhlu. V tomto režimu jde o řízení odtržení
na listech, proto „active stall“. Výhodou této regulace oproti předcházející je menší citlivost na
znečištění povrchu na náběžných hranách listů (hmyz). [4]
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Technické parametry větrných elektráren

Představitel větrné elektrárny s převodovkou je větrná elektrárna Vestas V90 – 2,0 MW.
Tato větrná elektrárna s moderní technologií a svým výkonem se řadí do kategorie největších
VTE. [4]

Hlavní segmenty strojovny a rotorové hlavy jsou uvedeny na obrázku 4. Rotor je vybaven
zařízením OptiSpeed, které umožňuje, aby rotor pracoval s variabilním počtem otáček. Větrná
elektrárna je regulována naklápěním listů trojlistého rotoru (pitch) pomocí zařízení OptiTip, což
je zvláštní regulační systém naklápění listů firmy Vestas, kdy úhel nastavení listů je vždy opti-
málně přizpůsoben příslušným větrným podmínkám. Tímto je optimalizována výroba energie i
hladina hluku. Mechanická energie je od rotoru přenášena hlavní hřídelí přes převodovku na
generátor. [4]

Přenos výkonu z převodovky na generátor se uskutečňuje pomocí kompozitní spojky.
Generátor je speciální, čtyřpólový, asynchronní s vinutým rotorem. Při vyšších rychlostech větru
zajišťuje OptiSpeed systém a regulace naklápění OptiTip, aby odevzdávaný výkon ležel nezávisle
na hustotě vzduchu v oblasti jmenovitého výkonu. Při nízkých rychlostech větru optimalizují
systémy OptiTip a OptiSpeed výkon nastavením počtu otáček a vhodného úhlu listů rotoru.
Zabrzdění větrné elektrárny je prováděno nastavením listů rotoru do praporu. Parkovací brzda je
na vysokorychlostní hřídeli převodu. Veškeré funkce větrné elektrárny jsou kontrolovány a řízeny
řídicími jednotkami na bázi mikroprocesorů. Změny úhlu nastavení jsou aktivovány
hydraulickým systémem, který umožňuje pohyb listů rotoru axiálně až o 95°. Čtyři elektricky
poháněné převodovky zajišťují nastavení osy gondoly do směru větru. [4]

Obr. 4 VTE Vestas V90 – 2 MW [4]
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Na evropském trhu zaujímá německá firma Enercon první místo v prodeji
bezpřevodovkových větrných elektráren. Na obrázku 5 je uveden představitel tohoto
konstrukčního směru, větrná elektrárna Enercon E82 2,0 MW. Koncepce těchto strojů vychází ze
zmenšení počtu hnacích soustrojí, když rotor je přímo spojen s multipólovým generátorem, který
má otáčky shodné s otáčkami rotoru. Tento konstrukční princip umožňuje redukovat ztrátu
energie mezi rotorem a generátorem, snížit hlukové emise od mechanických částí strojovny, snížit
pravděpodobnost opotřebení mechanických částí, snížit ztrátu energie třením v převodovce,
odbourat potřebu oleje a pravidelné výměny oleje v převodovce. Připojovací systém Enercon
zabezpečuje splnění požadavků vstupu do sítě z generátoru, který je založen na principu
synchronního stroje. Firma Enercon vyvinula rotory pracující režimem „pitch“, které, jak uvádí
výrobce, mají vysokou účinnost, dlouhou životnost a malou emisi hluku. [4]

Obr. 5 VTE Enercon E82 – 2,0MW [4]

Solární elektrárny

Sluneční energie je dostupná v každém místě naší republiky a řadí se mezi nejčistší a
nedostupnější zdroje energie, ale s ohledem na počasí a závislosti na denní době, ročnímu období,
na oblačnosti v dané lokalitě jde o nestálý energetický zdroj.

Sluneční energie vzniká jadernými přeměnami v nitru Slunce. Zásoby vodíku jsou na Slunci
odhadovány na několik miliard let a z tohoto důvodu je Slunce označováno jako obnovitelný zdroj
energie.
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Sluneční záření můžeme rozdělit do dvou složek:
- přímé sluneční záření (IP)
- difúzní sluneční záření (ID)

- jde o rozptýlené světlo odražené o molekuly plynů, prachu a mraky
- intenzita difúzního záření vzrůstá se součinitelem znečištění (Z).

Teoretické množství energie dopadající za jednotku času na jednotkovou plochu mimo
zemskou atmosféru se nazývá sluneční konstanta a její hodnota je přibližně I0 = 1360 W.m-2.
Mírou zmenšení intenzity tohoto záření je tzv. součinitel znečištění Z,  který  závisí  na  obsahu
příměsí a atmosférickém tlaku vzduchu. Charakteristické hodnoty součinitele znečištění jsou
uvedeny v tabulce 5. [4]

Intenzitu přímého slunečního záření dopadajícího na plochu kolmou k paprskům (IPN)
můžeme popsat rovnicí:

)( 2
0

-- ××= mWAII Z
PN [4] (11)

Pro obecně položenou plochu pak platí:

)(cos 2-××= mWII PNP g [4] (12)

kde: g - úhel dopadu slunečních paprsků

Teoretické množství energie dopadající na osluněnou plochu za den je závislé na sklonu
kolektoru a a součiniteli znečištění Z. Optimální úhel pro maximální využití slunečního záření se
v průběhu roku mění následovně [4]:

- letní období 30° - 45°
- zimní období 60°- 90°

Tab. 5 Typické hodnoty součinitele znečištění [4]
typ oblasti součinitel znečištění

Z
místa nad 2000 m.n.m. 2,0
místa nad 1000 m.n.m. 2,5

venkov bez průmyslových exhalací 3,0
města a průmyslová střediska 4,0

silně znečištěné prostředí ³ 5,0
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Na obr. 6 jsou zobrazeny roční hodnoty dopadajícího slunečního záření na území ČR.

Obr. 6 Solární záření v ČR [10]

Sluneční energii lze využít dvojím způsobem, a to k výrobě elektrické energie (fotovoltaika)
a k výrobě tepla (fototermika). Nás bude především zajímat výroba elektrické energie.

Tento způsob výroby elektrické energie je finančně hodně náročný. Ve srovnání se všemi
druhy získávání elektrické energie, především z OZE je 5x větší. Využívá se zde technologie
krystalického křemíku. Solární články mohou být monokrystalické nebo polykrystalické a jejich
účinnost se pohybuje v rozmezí 14 – 18 %, udávaná životnost je až 30 let. Avšak výroba
fotovoltaických článků je sama o sobě energeticky velmi náročná, neboť množství energie na
vyrobení jednoho prvku dodá v našich podmínkách fotovoltaický článek cca za 6 let.

Princip funkce fotovoltaického článku

První zmínky o možnosti výroby elektrické energie ze slunečního záření je datována již v
19. století. Fotovoltaický článek funguje na principu fotodiody, která se v elektronice využívá k
detekci  světla  za pomoci  P-N přechodu.  Fotovoltaický panel  se  skládá z  tisíce takovýchto P-N
přechodů.

Základním principem FV článku je fotoelektrický jev, při němž jsou elektrony uvolňovány
z látky v důsledku absorpce elektromagnetického záření látkou. Absorpce je způsobena interakcí
světla (fotony) s částicemi hmoty (elektrony a jádry) a mohou nastat tyto případy [5]:

- interakce částice s mřížkou
- využití nízkoenergetických fotonů

- interakce s volnými elektrony
- dochází pouze ke zvýšení teploty (fototermální systémy)

- interakce s vázanými elektrony
- vznikají volné nosiče náboje
- může dojít k uvolnění elektronu z vazby
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Pro funkci FV článku je zásadní, aby foton ze slunečního záření uvolnil v látce elektron a
vznikl pár elektron – díra. V kovech ovšem dojde k jejich okamžité rekombinaci, které je potřeba
zabránit a vzniklý náboj tedy odvézt z článku. Pro tento účel se využívá polovodičů, ve kterých
jsou elektrony a díry separovány vnitřním elektrickým polem P-N přechodu. [5]

Nejjednodušší fotovoltaický článek můžeme tedy popsat jako velkoplošnou diodu s jedním
P-N přechodem. Aby mohla fotovoltaická přeměna probíhat, musí být splněny následující
podmínky [5]:

- foton musí být pohlcen,
- foton musí excitovat elektron do vyššího vodivostního pásu,
- vzniklá dvojice elektron (-) – díra (+) musí být separována, aby se znovu nespojila,
- oddělené náboje jsou následně odvedeny ke spotřebiči.

Na obrázku 7 a 8 je zobrazen základní princip funkce fotoelektrického jevu.

Psi – polovodičový křemík typu P, NSi – polovodičový křemík typu N, EC – energie vodivostního pásu,
EV – energie valenčního pásu

Obr. 7 Princip přímé přeměny energie slunečního záření na elektrickou
 s využitím fotoelektrického jevu [5]

V ozářené oblasti PN přechodu jsou generovány nosiče, které následně difundují směrem
k PN přechodu. Hustota proudu (JPV) je tvořena nosiči, které byly zachyceny oblastí prostorového
náboje (rovnice 13). Hustota proudu pro jednotlivé oblasti P-N přechodu je definována
v rovnicích 14 – 16. Nosiče, generované mimo místa přechodu P-N musí k oblasti se silným
elektrickým polem difundovat. Pokud zrekombinují dříve, než dosáhnou oblasti přechodu P-N,
neuplatní se při generaci solárního napětí. [5]

Obr. 8 Princip fotoelektrického jevu [5]
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Fotovoltaický (FV) článek je možno modelovat pomocí náhradního obvodu, znázorněného
na obrázku 9. Ozářená oblast (plocha Aill) přechodu PN generuje proud o hustotě JPV, přičemž se
oblast typu P nabíjí kladně a oblast typu N záporně. Tím je přechod propustně polarizován a část
generovaného proudu teče zpět diodou D. Technologické nedokonalosti (mikrosvody) přechodu
PN jsou modelovány svodovým odporem Rp, vliv odporu materiálu a proudových sběrnic je
modelován sériovým odporem Rs. Výstupní napětí U na FV článku je o úbytek napětí na sériovém
odporu nižší, než napětí Uj na diodě. [5]

Obr.9 Náhradní schéma solárního článku [5]
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Na základě výše popsaného náhradního schématu lze výstupní proud solárního článku (I)
vyjádřit následující rovnicí:

P

SSS
PVill R

IRU
kT

IRUeI
kT

IRUeIJAI +
-ú

û

ù
ê
ë

é
-÷

ø
ö

ç
è
æ +

×-ú
û

ù
ê
ë

é
-÷

ø
ö

ç
è
æ +

×-×= 1
2

exp1exp 0201
[5] (17)

Jednotlivé části rovnice označené jako I, II a III představují generovaný proud (I), proud
diodou (II) a svodový proud (III). Z uvedené rovnice (17) je patrný značný vliv sériového odporu
Rs na voltampérovou charakteristiku solárního článku (obr. 10). Sériový odpor snižuje výstupní
proud, a tím i celkovou účinnost článku. [5]

VA charakteristika solárního článku

Voltampérová charakteristika (obr. 10) je základní informací o činnosti fotovoltaických
článků. Hraniční veličiny na voltampérové charakteristice jsou napětí naprázdno (U0C) a proud
nakrátko (ISC). Napětí naprázdno představuje maximální napětí na článku, kterého je možno
dosáhnout v případě, že ke článku není připojen žádný spotřebič. Proud nakrátko představuje
maximální proud (zkratový proud), který může solární článek při dané intenzitě slunečního záření
dodávat. [5]

Obr. 10 Zatěžovací a výkonová charakteristika FV článku [5]

Výkon solárního článku se určuje jako součin proudu a napětí. Pro každý článek existuje
pracovní bod na charakteristice, ve kterém je výkon největší. Tento bod je označován jako bod
maximálního výkonu (MPP) o napětí Ump a proudu Imp. Výkon určitého solárního článku (P) závisí

III III
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na ozáření, na spektru světla a na teplotě článku. Pro výkon solárního článku můžeme tedy napsat
rovnici [5]:

mpmp IUP ×=
[5] (18)

Dalšími charakteristickými provozními hodnotami solárního článku jsou činitel plnění (FF
– Fill Factor) a účinnost (h).

Činitel plnění je charakterizován jako podíl maximálního výkonu v bodu MPP a
maximálního výkonu definovaného pomocí maximálního napětí a maximálního proudu. Můžeme
tedy napsat rovnici:

SCC

mpmp

IU
IU

FF
×
×

=
0 [5] (19)

Pro  účinnost  FV  článku  můžeme  napsat  rovnici  (20).  Z  rovnice  je  patrné,  že  účinnost  je
definována jako podíl maximálního výkonu článku v bodu MPP a výkonu dopadajícího
slunečního záření (Pin).  [5]

in

mpmp

P
IU ×

=h
[5] (20)

Tyto výše uvedené charakteristické ukazatele jsou vždy určovány za standardních
testovacích podmínek, tj. při standardní testovací teplotě STC = 25°C, intenzitě slunečního záření
I = 1000 W.m-2 a definované vzduchové hmotě (Air Mass) AM = 1,5. Na průběh voltampérové
charakteristiky má vliv především hodnota intenzity slunečního záření a teplota. [5]

Vlivem zvýšené teploty se zvýší difúzní hodnota minoritních nosičů náboje a zmenší se
energetická mezera polovodiče, což vede ke zvýšení fotoproudu. Tento nárůst je však
zanedbatelný. Významnější je v tomto případě pokles napětí naprázdno U0C. Při déle trvající
sluneční intenzitě nebo zhoršených podmínkách chlazení článku (bezvětří), kdy teplota vzduchu
dosahuje 40°C, dochází ke zvýšení povrchové teploty až na 80°C. Při takto vysokých teplotách
dochází ke změně elektrických vlastností článku, které vedou ke snížení zatěžovací
charakteristiky směrem k nižšímu napětí (viz Obr. 11). Pokles optimálního napětí způsobí snížení
dodávaného výkonu. [5]
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Obr.11: Vliv teploty na výkon FV článku [5]

Pro FV články z krystalického křemíku (c-Si) je pokles UOC okolo 0,4 %/K a pokles účinnosti
článků je přibližně 0,5 %/K. [5]

Účinnost fotovoltaických článků dále závisí na intenzitě dopadajícího záření a na velikosti
sériového a paralelního odporu. V případě malého sériového odporu Rs účinnost článků s rostoucí
intenzitou záření roste, dosahuje maxima a až při velkých intenzitách záření začíná klesat. V
případě velkého sériového odporu účinnost článků s rostoucí intenzitou záření klesá (tento efekt
se projevuje zejména u tenkovrstvých FV článků). Možné průběhy závislosti účinnosti
fotovoltaických článků na intenzitě slunečního záření jsou vidět na obrázku 12. [5]

Obr. 12 Vliv intenzity slunečního záření na výkon FV článku [5]
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Vodní elektrárny

Potenciál vodního zdroje energie je z velké části vyčerpán již postavenými vodními
elektrárnami. Výstavba nových vodních elektráren sebou nese vysoké náklady a problémy
s odkupem pozemků a spory o negativním ovlivnění prostředí, ve kterém by bylo vodní dílo
budováno.

Naskytuje se pouze možnost rekonstrukce vodních elektráren starších 50 let, především
využití dokonalejších konstrukcí turbín. Další možností je výstavba malých vodních elektráren
s výkonem menším než 10MW, které je možno vybudovat v prostředí s horšími hydrologickými
podmínkami, především malé spády.

Energii z vody je možno získat jednak využitím jejího proudění - energie pohybová,
kinetická a jednak jejího tlaku - energie potenciální, tlaková, nebo také obou těchto energií
současně. Podle způsobu využívání potom rozlišujeme i používané typy vodních strojů. [3]

Kinetická energie je ve vodních tocích dána rychlostí proudění a rychlost je potom závislá
na spádu toku. Využití této energie je možné vodními stroji rovnotlakými, které jsou založeny na
rotačním principu, vhodnému pro další využití. Z vodních strojů jsou to hlavně vodní kola, turbíny
typu Bánki a Pelton. Optimálnější využití však vyžaduje, aby obvodová rychlost stroje byla nižší,
než je rychlost proudění. Pokud je obvodová rychlost otáčení stejná, lopatky vlastně pouze
ustupují proudu bez možnosti převzetí energie a jakéhokoliv zatížení. Otáčky těchto strojů jsou
pomalé - uvádějí se jako stroje s nízkou rychloběžností. Stroje rovnotlaké jsou tedy takové, kde
tlak na lopatky způsobený poloviční obvodovou rychlostí než je rychlost proudění, je po celé
cestě předávání energie stejný. Dalším znakem těchto strojů je částečný ostřik. Znamená to, že
voda vstupuje do turbíny pouze v některé její části obvodu, nebo v některých určitých částech,
ale nezahltí celý obvod plynule. [3]

Energie potenciální - tlaková vzniká získáním hladiny vody o vyšším potenciálu, ze kterého
potom proudící voda přechází vhodným přivaděčem do potenciálu s nižší hladinou. Rozdíl těchto
dvou potenciálů potom vytváří tlak, který se využívá ve strojích, kterým říkáme přetlakové -
reakční. Do této oblasti patří turbíny typu Kaplan, Francis, Refenstein, různé typy turbín
vrtulových a vhodná čerpadla v turbínovém provozu. U tohoto typu přetlakových turbín se část
tlaku vody přemění v rychlost pro zajištění požadovaného průtoku a zbylý tlak se postupně snižuje
při průchodu lopatkou turbíny a v místě, kde ji opouští, je prakticky využit. Společnou vlastností
přetlakových turbín jsou otáčky oběžného kola turbíny, které jsou několikanásobně vyšší, než
absolutní rychlost proudění. [3]
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Výroba elektřiny s využitím geotermální energie

Geotermální energie je projevem tepelné energie zemského jádra, která vzniká rozpadem
radioaktivních látek a působením slapových sil. Nemusí se však vždy jednat o OZE, protože
některé geotermální zdroje jsou vyčerpatelné v řádu desítek let.

Nejvýznamnější podíl na využívání geotermální energie je v Itálii. První geotermální
elektrárna s výkonem 4,4 MW, která by sloužila především jako teplárna, jež by nahradila celý
dosavadní tepelný zdroj z fosilních paliv, by mohla stát v Litoměřicích. V České republice je
vytipováno nejméně 60 dalších lokalit, kde by se pomocí geotermální energie mohlo získat až
250 MW elektrické a cca 2000 MW pro výrobu tepla. Předpoklady expertů hovoří o celkovém
výkonu 3200 MW, které by do budoucna mohly být získány z geotermální energie.

Potenciál využití geotermální energie v České republice je uveden na obrázku 13.

Obr. 13 Potenciál pro využití geotermální energie v ČR [9]

Biomasa a bioplyn

Biomasa je definována jako substance fytologického původu, která je získávána jako
výsledek výrobní činnosti nebo jako odpady ze zemědělské, potravinářské nebo lesní
produkce. [3] Pro energetické hledisko využití v podmínkách České republiky jde většinou o
dřevo (či jeho odpad), slámu a jiné zemědělské zbytky a exkrementy užitkových zvířat, dále o
energeticky využitelný komunální odpad nebo plynné produkty odpadající při provozu čistíren
odpadních vod.
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Biomasa se ze všech OZE nejvíce podílí na výrobě elektrické energie, celkový podíl ze všech
OZE je cca 69%. Tento údaj však nemůžeme srovnávat s VTE nebo VE, které mají přepočtenou
hrubou výrobu elektřiny na ktoe.

Z energetického hlediska lze energii z biomasy získávat téměř výhradně termochemickou
přeměnou, tedy spalováním. Biomasa je podle druhu spalována přímo, nebo jsou spalovány
kapalné či plynné produkty jejího zpracování. Biopaliva je tedy možno rozdělit na tuhá, kapalná
a plynná. Od toho se odvíjejí základní technologie zpracování a přípravy ke spalování [3]:

- termo-chemická přeměna
- pyrolýza (produkce plynu, oleje)
- zplyňování (produkce plynu)
- bio-chemická přeměna
- fermentace, alkoholové kvašení (produkce etanolu)
- anaerobní vyhnívání, metanové kvašení (produkce bioplynu)
- mechanicko-chemická přeměna
- lisování olejů (produkce kapalných paliv, oleje)
- esterifikace surových bio-olejů (výroba bionafty a přírodních maziv)
- štípání, drcení, lisování, peletace, mletí,...(výroba pevných paliv)

Energetickou biomasu lze dále rozdělit do pěti základních skupin [3]:
- Fytomasa s vysokým obsahem lignocelulózy.
- Fytomasa olejnatých rostlin.
- Fytomasa s vysokým obsahem škrobu a cukru.
- Organické odpady živočišného původu.
- Směsi různých organických odpadů.
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2. VLIVY VTE A FVE NA ELEKTRIZAČNÍ SOUSTAVU

Změna napětí

Energetický zdroj má v místě připojení do sítě za následek zvyšování napětí, tato změna
napětí může vést k přepětí v síti. Zejména u větrných elektráren může docházet ke krátkodobému
zvyšování napětí v místě připojení VTE do sítě.

Povolená změna napětí vyvolaná provozem připojených výroben nesmí v nejnepříznivějším
případě (přípojném bodu) překročit 2% pro výrobny s přípojným místem v síti vn a 110 kV ve
srovnání s napětím bez jejich připojení, současně nesmí být překročeny limity napětí
v předávacím místě zdroje dle normy ČSN EN 50160 (33 0122):

%2110, £D vnU [10] (21)

Pro výrobny s přípojným místem v síti nn nesmí překročit 3 %, tedy:

%3£D nnU [10]] (22)

Úroveň napětí musí být posouzena s ohledem na výši skutečné hodnoty napětí v předávacím
místě.

Pokud je v síti nn a vn jen jedno přípojné místo, je možné tuto podmínku (21), (22) posoudit
jednoduše pomocí zkratového poměru výkonů

å
=

max
1

A

kV
k S

S
k [10] (23)

kde: kVS  - je zkratový výkon v přípojném bodu

å maxAS  - je součet maximálních zdánlivých výkonů všech připojených nebo
plánovaných výroben.

K  vyšetření  SAmax u větrných elektráren je zapotřebí vycházet z maximálních zdánlivých
výkonů jednotlivého zařízení SEmax:

min10min10min10maxmax p
P

pSSS nG
nGEE ×=×==

l , [10] (24)

přičemž hodnotu min10p  (maximální střední výkon v intervalu 10 minut) je zapotřebí převzít ze
zkušebního protokolu. U zařízení se speciálním omezením výkonu je zapotřebí dosadit tyto
omezené hodnoty. [10]
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V případě jediného předávacího místa v síti bude podmínka pro zvýšení napětí dodržena
vždy, když zkratový poměr výkonů 1kk  je pro výrobny s předávacím místem v síti vn:

501 ³vnkk [10] (25)

podobně pro výrobny s předávacím místem v síti nn:

331 ³nnkk
[10] (26)

Pokud je síť nn a vn silně induktivní, pak je posouzení pomocí činitele kk1 příliš
konzervativní, tzn., že dodávaný výkon bude silněji omezen, než je zapotřebí k dodržení zvýšení
napětí. V takovém případě je zapotřebí provést výpočet s komplexní hodnotou impedance sítě s
jejím fázovým úhlem kVy , který poskytne mnohem přesnější výsledek. [10]

Kolísání napětí

Kolísání napětí neboli flikr je jev způsobený rychlými periodickými změnami napětí,
vyvolanými proměnlivým výkonem. Měřítkem a kritériem pro posuzování je míra vjemu flikru

)( ltlt AP . Ten se zjišťuje buď měřením skutečného zařízení ve společném napájecím bodu, nebo
předběžnými výpočty.

ltP  je závislý na:
- zkratovém výkonu kVS
- úhlu kVy  zkratové impedance
- jmenovitém výkonu generátoru
- činiteli flikru zařízení c
- a při podrobnějším vyšetřování i na jalovém výkonu zařízení, vyjádřeném fázovým

úhlem ij

Činitel flikru zařízení c charakterizuje spolu s fázovým úhlem i specifické schopnosti
příslušného zařízení produkovat flikr. Obě hodnoty udává buď výrobce zařízení, nebo nezávislý
institut a mají význam především u větrných elektráren. Činitel flikru zařízení s generátorem
může být stanoven měřením flikru za reálných provozních podmínek, ze kterých jsou vyloučeny
spínací pochody. Je účelné takové měření provádět v síti s odporově-induktivní zkratovou
impedancí,  ve  které  vlastní  výrobna  nevyvolává  větší  změny  napětí  než  3  až  5  %,  jak  se  to
doporučuje pro měření zpětných vlivů. [10]
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Činitel flikru zařízení c je závislý především na stejnoměrnosti chodu daného zařízení, na
kterou opět mají vliv další parametry [10]:

- turbínami poháněné generátory (např. vodními, parními nebo plynovými) mají obecně
hodnoty c menší než 20 a nejsou proto, pokud jde o flikr, kritické

- u pístových motorů má na hodnotu c vliv počet válců
- čím větší je rotující hmota, tím menší je činitel flikru
- u fotočlánkových zařízení nejsou k dispozici naměřené hodnoty c, žádné kritické

působení flikru se však neočekává.

Při posuzování flikru bývají kritické větrné elektrárny, protože podle zkušeností jsou jejich
činitele flikru c až 40. Pro větrné elektrárny platí [10]:

- čím je větší počet rotujících listů, tím menší je činitel flikru c
- u zařízení se střídači je tendence k nižším hodnotám c,  než  u  zařízení  s  přímo

připojenými asynchronními resp. synchronními generátory.

K posouzení jedné nebo více výroben v jednom předávacím místě je zapotřebí, s ohledem na
kolísání napětí vyvolávající flikr, dodržet ve společném napájecím bodě nn a vn mezní hodnotu
dlouhodobé míry vjemu blikání 46,0£ltP  a ve společném napájecím bodě 110kV mezní hodnotu

37,0£ltP . [5]

Pro výrobny s více jednotlivými zařízeními je zapotřebí vypočítat ltP  pro každé zařízení
zvlášť a výslednou hodnotu flikru ve společném napájecím bodě určit dle vztahu:

å= 2
,, iltreslt PP

[5] (27)

Harmonické a meziharmonické proudy

Harmonické a meziharmonické proudy vznikají především u zařízení se střídači nebo měniči
frekvence,  ale  i  u  jiných  generátorů tvořících  rozhraní  zdroje  s  elektrickou  sítí.  Harmonické  a
meziharmonické proudy emitované těmito zařízeními musí udat výrobce, např. zprávou o typové
zkoušce. [5]

Výrobny v síti nn

Pokud výrobny splňují požadavky na velikosti emise harmonických proudů In s řádem
harmonické n podle ČSN EN 50438:2008 třída A (tabulka 6), resp. ČSN EN 61000–3–2 Ed.2.
(tabulka 7 a 8), lze považovat vliv emitovaných harmonických proudů na síť DS za přípustný.
Pokud nejsou meze těchto norem dodrženy, je možné, pro posouzení připojitelnosti bez
přídavných opatření, použít následující jednoduchá kritéria pro mezní hodnoty harmonických
proudů (27).
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kV

kV
nnnn

SiI
ynn sin

×=
[5] (28)

kde in je vztažný proud uvedený v tabulce 6 a kVysin  je sinus úhlu impedance soustavy v místě
připojení. Tento výpočetní postup nemůže být použit, pokud je společný napájecí bod v síti vn
(např. větrná elektrárna). [5]

Tab. 6: Vztažné proudy harmonických pro výpočet maximální emise výroben připojených
do sítí nn

Řád
harmonické

n (-)

Mezní vztažný proud
i nn (A/MVA)

Řád
harmonické

n (-)

Mezní vztažný proud
i nn (A/MVA)

3 3 25< n <40 liché 0,15.25/n
5 1,5 sudé 1,5/n
7 1 n <1781) 4,5/n
9 0,7

1) Celočíselné a neceločíselné násobky
n  v pásmu šířky 200 Hz od střední

frekvence. Měřeno podle
ČSN EN 61000-4-7

11 0,5
13 0,4
17 0,3
19 0,25
23 0,2
25 0,15

Výrobny v síti vn
Pro pouze jediné předávací místo v síti vn lze určit celkové, v tomto bodě, přípustné

harmonické proudy ze vztažných proudů invn z  tabulky  7, násobených zkratovým výkonem ve
společném napájecím bodě:

kVvnvn SiI ×= nn [5] (29)

Pokud je ve společném napájecím bodu připojeno několik zařízení, pak se určí harmonické
proudy přípustné pro jednotlivá zařízení násobením poměru zdánlivého výkonu zařízení SA k
celkovému připojitelnému nebo plánovanému výkonu SAV ve společném napájecím bodu

AV

A
kVvnvn S

SSiI ××= nn

[5] (30)

U zařízení  sestávajících  z  jednotek  stejného  typu  lze  za  SA dosadit SSnE. To platí též pro
větrné elektrárny. U zařízení z nestejných typů jde pouze o odhad.
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Celkově přípustné harmonické proudy pro síť vn, vztažené na zkratový výkon, které jsou
vyvolány zařízením přímo připojeným do této sítě, jsou uvedeny v tabulce 7. Pro harmonické s
řády násobků tří platí hodnoty v tabulce 7 pro nejbližší řád, a to pouze, pokud se nulová složka
proudů z výrobny neuzavírá do sítě. Pokud podle tohoto výpočtu dojde k překročení přípustných
harmonických proudů, pak v zásadě připojení není možné, pokud podrobnější výpočet neprokáže,
že přípustné hladiny harmonických napětí v síti nejsou překročeny.

Tab. 7: Vztažné proudy harmonických pro výpočet maximální emise výroben připojených
do sítí vn

Řád harmonické
n (-)

Přípustný vztažný proud invn (A/MVA)
Síť 10 kV Síť 22 kV Síť 35 kV

5 0,115 0,058 0,033
7 0,082 0,041 0,023

11 0,052 0,026 0,015
13 0,038 0,019 0,011
17 0,022 0,011 0,006
19 0,016 0,009 0,005
23 0,012 0,006 0,003
25 0,010 0,005 0,003

>25 nebo sudé 0,06/n 0,03/n 0,017/n

Výrobny v síti 110 kV

Pro tyto sítě udává mezní hodnoty vztažných harmonických proudů, pro zařízení připojená
do jedné transformovny nebo do jednoho vedení 110 kV následující tabulka 8. Tyto hodnoty se
vztahují ke zkratovému výkonu v předávacím místě výrobny. Limitní hodnoty harmonických
proudů se vypočtou ze vztahu:

kVkVkV SiI ×= 110110 nn [5] (31)

Přípustné proudy harmonických jednoho výrobního zařízení se získají pak pro harmonické
do řádu 13 takto:

0
10100 S

SSiI A
kVkVkV ××= nn

[5] (32)

a pro harmonické řádů vyšších než 13
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0
10100 S

SSiI A
kVkVkV ××= nn

[5] (33)

kde S0 je referenční výkon.

Tab. 8: Vztažné proudy harmonických pro výpočet maximální emise výroben připojených
do sítí 110 kV

Řád harmonické n (-)
Přípustný vztažný proud harmonických

in110kV (A/GVA)
5 2,60
7 3,75

11 2,40
13 1,60
17 0,92
19 0,70
23 0,46
25 0,32

>25 a sudé 5,25/n

Proudy harmonických a meziharmonických řádů vyšších než 13 se nemusí respektovat, když
je výkon největšího dodávajícího měniče menší než 1/100 zkratového výkonu sítě v přípojném
bodě. Pro harmonické řádu násobku tří se mohou vzít za základ hodnoty pro nejblížší vyšší řád.
Proudy harmonických řádů vyšších než 13 se nemusí respektovat, když je výkon největšího
dodávajícího měniče menší než 1/100 zkratového výkonu sítě v přípojném bodě. Dodržení
přípustných harmonických proudů lze prokázat měřením v předávacím místě nebo výpočtem z
proudů jednotlivých připojených zařízení. Měření proudů harmonických a meziharmonických se
musí provádět podle ČSN EN 61000-4-7 Ed.2. Limity pro meziharmonické proudy viz [10]. [5]

Vliv na zařízení HDO

Zařízení hromadného dálkového ovládání (HDO) jsou obvykle provozována na vymezených
frekvencích v rozmezí 183,3 až 283,3 Hz. Místně použitou frekvenci HDO je zapotřebí zjistit u
PDS. Vysílací úroveň je obvykle 1,6% až 2,5% Un.

Ovlivnění zařízení HDO způsobují převážně výrobny a zařízení pro kompenzaci účiníku.
Tato zařízení připojená do přípojnice, do níž se vysílá signál HDO, ovlivňují přídavným zatížením
vysílač HDO, které plyne z [5]:

- vlastního zařízení výrobny,
- zvýšeného zatížení sítě, které je v důsledku výroby k síti připojeno.
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V těchto případech se posuzuje vliv výrobny na zatížení příslušného vysílače HDO. Vychází
se z informace o jeho zatížení, kterou poskytne PDS. Pokud je toto blízké maximu, je připojení
bez opatření nepřípustné. Pokud tomu tak není, je přípustné následující zvýšení zatížení vysílače
[5]:

- do 5A u vysílače do 110 kV,
- do 2A u vysílače do vn.

Výrobny  připojované  k  síti  mimo  přípojnici,  do  níž  se  vysílá  signál  HDO,  smí  způsobit
snížení úrovně signálu HDO maximálně o 5% za předpokladu, že i po tomto snížení bude
dodržena minimální přípustná úroveň signálu HDO určená týdenním měřením. Tato úroveň musí
být zaručena i při mimořádných zapojeních sítí. Pro frekvence 183 – 283,3 Hz platí následující
minimální úrovně signálu HDO [5]:

- nn sítě – 150% Uf ,
- vn sítě - 190% Uf ,
- 110 kV sítě - 200% Uf

kde Uf je náběhové napětí přijímače, které obvykle bývá v rozmezí 0,8 – 0,9% Un.

Kromě omezení poklesu hladiny signálu HDO nesmí být též produkována nežádoucí rušivá
napětí. Obecně platí, výrobnou vyvolané rušivé napětí, jehož frekvence odpovídá místně použité
frekvenci HDO nebo leží v její bezprostřední blízkosti, nesmí překročit 0,1% Un. V předchozím
uvedená napětí, jejichž frekvence je o 100 Hz pod nebo nad místně použitou frekvencí HDO,
nesmějí v přípojném bodu překročit 0,3% Un. Hodnoty 0,1% Un resp. 0,3% Un vycházejí  z
předpokladu, že v síti nn nejsou připojeny více než dvě vlastní výrobny. Jinak jsou zapotřebí
zvláštní výpočty [5].

Bez posouzení je možné připojit k síti výrobny, nepřesáhne-li jejich výkon v přípojném bodu
a výkon v celé síťové oblasti (včetně výroben již připojených) hodnoty uvedené v tabulce 9. [5]

Tab. 9 Podmínky pro připojení výrobny bez posouzení vlivu na signál HDO [5]

Napěťová úroveň
Celkový výkon výrobních zařízení

V přípojném uzlu V síťové oblasti

0,4 kV
5 kVA

20 kVA (FVE)
10kVA

40 kVA (FVE)
VN 500 kVA 1 MVA

110 kV 5 MVA 10 MVA

Decentralizovaná výroba

Distribuční soustava je vyprojektována tak, aby distribuce elektřiny byla z elektráren ke
spotřebiteli.  Zdroje v distribuční soustavě nejsou schopny pracovat odděleně od přenosové
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soustavy. Při připojování decentralizovaných zdrojů k distribuční soustavě s nimi distribuční
soustava zachází pasivně a není s nimi počítáno v rámci podpůrných služeb.

Elektrizační soustava (ES) je vyprojektována tak, aby při  výpadku libovolného prvku (např.
vedení, transformátoru, bloku atd.) nedošlo k ohrožení provozu ES, může však dojít ke
krátkodobému lokálnímu omezení spotřeby. Toto základní kritérium se nazývá „N-1“.

OZE mění ve společném bodě připojení k elektrizační soustavě zkratové poměry v síti. Často
jsou tyto zdroje připojovány na konci paprskových sítí, kde mohou velké výkony OZE způsobit
změnu toku v ES a nadměrně zatěžovat síť.

Působení VTE a FVE na řízení soustavy jako celku

Je nutné konstatovat, že VTE a FVE vlivem svých vlastností patří mezi nejproblematičtější
výrobní zdroje pro elektroenergetickou soustavu. VTE a FVE ve srovnání s klasickými
elektrárnami zvyšují nároky na soustavu jako celek [6]:

- Zvyšuje se nutná rezerva výkonu pro primární a sekundární regulaci. Je nutná větší
rezerva pro točivou regulační zálohu v důsledku dodávky výkonu z VTE a FVE.

- Zvyšuje se objem dispečerských záloh a zejména rychlé startující rezervy.
- Zvyšuje se nárok na schopnost často odstavovat klasické výrobní bloky při menším

zatížení soustavy a současném plném, nebo vyšším výkonu větrných elektráren.
- Vyvolává výstavbu vedení pro přenos do míst spotřeby z lokalit vhodných pro VTE a

FVE.
- V přenosové soustavě rostou ztráty vlivem poměrně velkých změn toků přes soustavu

vlivem činnosti VTE a FVE v sousedních státech s velkým instalovaným výkonem ve
VTE a FVE.

- Rozvoj výroby z OZE vyvolává potřebu většího objemu investic pro získání stejného
instalovaného výkonu ve srovnání s klasickými zdroji vlivem nízkého využití
instalovaného výkonu u VTE a FVE. Provozní náklady na výrobu elektřiny z OZE jsou
vyšší na jednotku produkce z VTE a FVE než z klasických elektráren.

Vliv VTE a FVE na celkovou dispečerskou zálohu

Řízení frekvence a předávaných výkonů ze státního celku a energetických výrobních
společností uvnitř tohoto řízeného celku je zásadní záležitostí podmiňující provoz soustavy ČR
v propojené soustavě UCTE a tím také pro určitý segment kvality dodávané elektrické energie.
Mezi zásadní podmínky pro spolupráci v propojené soustavě patří řízení frekvence a předávaných
výkonů přes hranice vymezeného území, v našem případě daného rozměrem našeho státu.
Současně je nutné respektovat zásady volného obchodu s elektrickou energií, což může
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v některých případech zvyšovat nároky na podmínky chodu soustavy. Podle zásad UCTE je
k dodržení frekvence a předávaných výkonů zapotřebí regulačních rezerv [6]:

- Primární regulace frekvence působící autonomně na velké výrobní bloky v několika
vteřinách. Tento druh regulace kompenzuje vlivy výpadků zdrojů nebo jejich náhlé
změny výkonu. Do této skupiny patří také VTE a FVE, které zvyšují nárok na tento
druh regulace. Samy však nejsou schopny přispívat k regulační rezervě tohoto typu.

- Sekundární regulace využívá vesměs točivou rezervu pomocí centrálního regulátoru
frekvence a předávaných výkonů. Sekundární regulace působí tak, aby v časech do 30
minut zredukovala deficit výkonu v řízené oblasti. VTE a FVE opět zvyšují nároky na
její velikost, samy nejsou schopny přispívat.

- Terciární rezerva je studená rezerva ve vodních elektrárnách a dalších výrobních
zdrojích, které dobře snáší rychlou změnu zatížení. Do této oblasti patří také dispečerská
záloha – start studených bloků spalujících klasická paliva pro zvládnutí výpadků zdrojů
a odchylek proti předpovědi zatížení.

Dispečerské řízení musí řešit nejen nedostatek výkonu, ale také přebytek výkonu v řízené
oblasti nad velikostí zatížení řízené oblasti. V tomto případě jsou zvláště nepříjemné zdroje, které
zvyšují svůj výkon v době nízkého zatížení, což jsou také VTE a FVE. Pak musí regulační prvek
nebo dispečer řešit, který blok sníží výkon, případně, který blok bude odstaven. Časté a rychlé
změny zatížení a zejména časté odstavování kondenzačních bloků do studeného stavu značí vyšší
opotřebení a snížení životnosti klasických bloků. To pak může vyvolat nutnost nově postavit a
dát do provozu bloky schopné takových služeb. Ty jsou v naší soustavě jen ve velmi omezeném
počtu. Navíc je zde zpravidla vyšší provozní náklad, neboť bloky tohoto typu spalují zpravidla
plyn. [6]

Pro posouzení vlivu VTE a FVE je nutné také rozhodnout, podle jakých kritérií můžeme
dosud určovat potřebnou výši záloh pro současnou strukturu soustavy a porovnat s nárokem nové
soustavy se zařazenými VTE a FVE. Stanovení velikosti stávající současné soustavy, kde je zatím
zanedbatelné množství VTE – cca 150MW, odvislé od spolehlivosti chodu klasických
elektrárenských bloků, kde rozeznáváme v podstatě dva případy. [6]

- Prvním případem je dostatečně vysoká spolehlivost chodu elektrárenských bloků. Pak
je dána velikost výkonové rezervy velikostí největšího dosažitelného výkonu bloku
v řízené soustavě, zvýšená o pravděpodobnou odchylku zatížení od její předpovědi,
zjištěná pravděpodobnostní analýzou průběhu zatížení v řízené oblasti.

- Druhým případem je stav soustavy, kdy je v provozu bloků krátká doba mezi poruchami
jednotlivých strojů zapojených do soustavy. Pak určuje velikost rezervy
pravděpodobnostní výpočet náhodné kumulace poruchovosti výrobních bloků
zařazených do soustavy ke krytí zatížení včetně vlivu odchylky předpovědi od
skutečného zatížení. Tato varianta vede pochopitelně k větší rezervě než varianta první.



Ing. Tomáš Šumbera  -  Výzkum vlivů větrných elektráren a solárních elektráren na elektrizační soustavu

VŠB-TU Ostrava, FEI, 410 - Katedra elektroenergetiky

39

Do těchto pravděpodobnostních výpočtů je nutné zařadit také pravděpodobnost chování VTE
a FVE. Rozdíl u větrných elektráren plyne z odlišného chování těchto zdrojů. VTE jsou výkonově
závislé na rychlosti větru a FVE jsou závislé na dopadající sluneční záření a oblačnosti v daném
místě. Rychlost větru ovlivňuje ve vnitrozemí charakter povrchu okolí stanoviště, ale také obecně
polohu stanoviště, v jakém profilu terénu VTE stojí.

VTE používají dva druhy regulace. První při vysoké rychlosti větru vyřadí VTE při
překročení stanovené rychlosti větru okamžitě, až na nulovou dodávku. Druhý rychle snižuje
výkon při dosažení mezní rychlosti větru ne skokem, ale rychlým postupným snížením
výkonu. [6]

Velikost dodávky výkonu z VTE závisí na podmínkách v místě každé VTE a výkon není
závislý na rozhodnutí obsluhy, ale na počasí a následujících faktorech:

- Elektrárna na pevné zemi je více ovlivňována okolím, než elektrárna na vodě.
- Okamžitý výkon VTE je závislý na průchodu meteorologických front.
- Dalším faktorem jsou poruchy nejen na vlastní VTE, ale také v síti vlivem použitých

asynchronních generátorů.
- Velký vliv na spolehlivost dodávky výkonu z VTE do soustavy bude mít celkový

instalovaný výkon VTE v ČR a jeho rozložení v DS a PS.

Pro dispečerské řízení se používá předpověď výrobní schopnosti VTE pro dané období. Tato
předpověď se zpracovává pro 4 až 48 hodin dopředu. Použití pravděpodobnostních hodnot ze
soustavy sousedního Německa pro určení nutné systémové rezervy má však určitá rizika, která
souvisí se skutečností, že chování elektráren nad vodní hladinou je jiné než nad pevnou
zvrásněnou krajinou. Naproti tomu v ČR jsou možnosti staveb VTE prakticky téměř výhradně
v horských terénech, to je nad pevnou zemí. Proto může působit na výši rezervy rozdílná
poruchovost v souvislosti s životností VTE. [6]

Vliv zvýšení výroby VTE na přenosy elektřiny

Při velmi příznivých povětrnostních podmínkách dochází k velkému nárůstu výroby
větrných farem, kdy dodávají téměř nepřetržitě jmenovitý výkon do sítě. Při velkém zastoupení
větrných elektráren v dané oblasti je nutné přenášet značné výkony z oblasti výroby větrných
elektráren do oblastí spotřeby. Jsou tak značně zatěžována přenosová vedení. Mnohdy se jedná o
mezistátní přenosy výkonů, které mohou narušit stabilitu provozu elektrizační soustavy UCTE.
[8]
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Obr. 14 Mezistátní přenos výkonu vlivem větrných elektráren

Při velké integraci VTE do elektrizační soustavy bude potřeba v mezních situacích účast
větrných elektráren na regulaci soustavy. Zejména bude potřeba zajistit technické nástroje pro
měření a komunikaci mezi dispečinkem přenosové sítě a VTE. V mezních stavech se budou muset
VTE podřídit povelům dispečinku. Snahou provozovatele přenosové soustavy je také zapojit
provozovatele VTE na plánování a přípravě provozu elektrizační soustavy.[8]

VTE a krajinný ráz

Velké větrné elektrárny, které je nutné z důvodů využití větrného potenciálu stavět na kopce
nebo otevřené roviny, se stávají novými výškovými dominantami v území v okruhu až 6 km, kde
jsou zřetelně viditelné. Dobře viditelné mohou být do 10 km a slabě pak přibližně do 20 km. Efekt
je umocněn otáčením rotoru a případným výstražným osvětlením, které přitahují pozornost. [2]

Území nevhodná pro výstavbu větrných elektráren z hlediska ochrany krajinného rázu
obecně jsou [2]:

- Zvláště chráněná území (národní parky, chráněné krajinné oblasti, národní přírodní
rezervace, národní přírodní památky, přírodní rezervace a přírodní památky)

- Přírodní parky
- Registrované významné krajinné prvky (zejména mokřady, stepní trávníky, remízy,

meze, trvalé travní plochy aj.)

Území pro stavbu spíše nevhodná pak jsou [2]:
- Ochranná pásma zvláště chráněných území, významných krajinných prvků či

památných stromů
- Území se zvýšenou hodnotou krajinného rázu, včetně krajinných památkových zón
- Ostatní významné krajinné prvky (lesy, rašeliniště, vodní toky, rybníky, jezera, údolní

nivy)
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Větrné elektrárny nejspíše nebudou silně zasahovat do krajinného rázu, pokud jsou umístěny
v krajině, která je členěna velkoplošně s velkými vzdálenostmi viditelných prostorů, dále při
umístění mimo významné krajinné prostorové předěly a mimo významné vizuální krajinné osy –
hlavní směry pohledů na kulturní a jiné krajinné dominanty.

Vhodnost či naopak nevhodnost území pro výškové stavby na svém území mohou definovat
jednotlivé kraje i obce během přípravy a schvalování územně plánovací dokumentace. Výsledkem
jsou zásady územního rozvoje na úrovni krajů a územní plány obcí. Pokud investor větrných
elektráren hodlá umístit svůj záměr v území, kde s tímto typem staveb územní plán nepočítal,
může sám vyvolat jeho změnu. Přitom bude dokládat i posudek vlivu záměru na krajinný ráz
v daném místě. Dopady projektu jsou také součástí procesu hodnocení vlivů záměru na životní
prostředí. Pro závěrečné vydání rozhodnutí o umístění stavby je pak nezbytné získání souhlasného
závazného stanoviska orgánů ochrany přírody z hlediska vlivů na krajinný ráz (případně dalších
při umisťování do ochranného pásma zvláště chráněných území, při předpokládaném vlivu na
významný krajinný prvek apod.).

Pokud obec nemá dosud vůbec schválený územní plán pro své nezastavěné a nezastavitelné
území, není zde možné povolit stavbu větrné elektrárny. Praxe také ukazuje, že větrné elektrárny
jsou v současné době povolovány jako stavby dočasné, obvykle na 25 let. Podrobnosti jak
k územnímu plánování, tak k vydání rozhodnutí o umístění stavby upravuje zákon
č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon).

VTE a ochrana fauny

Vhodně umístěné VTE nepředstavují pro zvířectvo vážné nebezpečí, přestože jsou VTE
považovány jako zabijáci ptáků. Větrná energetika má podporu od řady známých organizací
zabývajících se ochranou přírody, např. britské RSPB (Royal Society for the Protection of Birds
- Královské společenství pro ochranu ptáků) nebo WWF (World Wildlife Fund – Světového
fondu pro ochranu přírody). Otáčející se lopatky představují pro ptáky jisté riziko, které je však
zanedbatelné. Turbína je pro ně viditelná překážka, kterou oblétají. Větší riziko střetu s turbínou
je v noci nebo za husté mlhy. [2]

Z ptáků lze za citlivé označit jen některé druhy. Na rušení akustické i vizuální je citlivý
tetřívek obecný, chřástal polní a křepelka polní do vzdálenosti 200 až 500 m. Vizuálně citlivý je
také  drop  velký,  čáp  černý  a  čáp  bílý  až  do  vzdálenosti  1,5  km.  Střety  s  rotorem jsou  nejvíce
ohrožení dravci, především orel mořský, ostatní méně, např. luňák červený, luňák hnědý, ostříž
lesní, z ostatních druhů např. krkavec velký. Omezení výstavby je pak doporučeno v souvislosti
s pravidelným výskytem anebo prokázaným hnízděním těchto druhů. Nejvíce je u orla mořského,
kde oblast zákazu výstavby se nejčastěji pohybuje do 3km a omezení do 6km od jeho hnízda. Jak
ukazují výzkumy, u ostatních ptačích druhů je bezpečná vzdálenost jejich hnízdišť 200 m od
elektrárny. [2]
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Z netopýrů lze za potencionálně dotčené ohrozit většinu druhů. Jedná se o předpoklad rušení
ultrazvukem, lákání světlem, ztrátu loveckého teritoria a kolize s rotorem (nepřímá, patrně jde o
roztržení plic pod tlakem). K většině střetů dochází v období od poloviny července do začátku
října. Letová aktivita netopýrů klesá s rychlostí větru nad 5 m/s. To umožňuje teoreticky možnost
omezit zabrzděním rotorů ve zmíněném období při poklesu větru pod hodnotu 4 m/s, kdy
elektrárna nevyrábí. Stavby větrných elektráren by neměly být povolovány v okruhu 1 km od
letních kolonií a zimovišť netopýrů, s omezením až do 3 km (záleží na význačnosti kolonií) a u
netopýra velkého s omezením až do 6 km. Území nevhodná pro výstavbu VTE z hlediska ochrany
přírody lze obecně rozdělit [2]:

- Biocentra jako prvky územního systému ekologické stability neregionálního a
regionálního významu

- Území soustavy Natura 2000, především ptačí oblasti
- Území významná z ornitologického hlediska a pro společenstva netopýrů

Investor může předběžným dotazem na úřadech zajišťujících ochranu přírody zjistit, nakolik
je vybraná lokalita z tohoto hlediska problematická a ušetřit tak případné další vložené investice.
V každém případě pak ke zjištění vlivů na faunu (i flóru a ekosystémy) dojde během procesu
hodnocení vlivů na životní prostředí. U větrných elektráren je již běžně vyžadován roční
ornitologický průzkum a vyhodnocení vlivů. Slouží pak jako podklad i pro vydání rozhodnutí o
umístění stavby. K hodnocení dopadů na území soustavy Natura 2000 je vydáno závazné
stanovisko orgánů ochrany přírody. [2]

VTE a hluk

Pokud mají větrné elektrárny stát v blízkosti obytných domů, je důležité nechat zpracovat
odborný posudek – akustickou studii, která hodnoty akustického výkonu od výrobce přepočte na
hladinu slyšitelného zvuku v konkrétních místech. Výsledek musí potvrdit dodržení platných
hygienických limitů hluku. Ty jsou ve venkovním prostoru obytných budov 50dB ve dne (6 až
22 hodin) a 40dB v noci. Jestliže panují pochyby, zda turbíny limity dodržují, uskuteční se tzv.
hygienické měření. Při něm se výsledky akustické studie ověřují přímo měřením hluku u
nejbližších obytných domů. Měření musí porovnávat hluk z provozu větrné elektrárny
s přirozeným hlukem okolního prostředí. Úroveň hluku záleží na terénu a jeho povrchu, ale od
určité rychlosti větru (obvykle 7 – 8 m/s) převažuje hluk okolního prostředí, například vítr
v korunách stromů, nad hlukem větrných elektráren. Pokud by hrozilo překročení hygienických
limitů hluku, lze situaci řešit pevným nastavením ovládacího programu elektráren. Program za
podmínek, kdy může dojít k překročení hlukové normy, sníží pomocí nastavení listů rotoru výkon
elektrárny, případně ji vypne. Tyto podmínky se stanovují v povolení provozu. Ve veřejnosti
panují velmi silné obavy z infrazvuku, který by větrné elektrárny měly vydávat. Jde o omyl,
měření infrazvuku a nízkofrekvenčního hluku neprokázala významný vliv. Patrně jde o „swish“
efekt, který vytváří průchod listu rotoru kolem stožáru. Nebylo však zjištěno jeho škodlivé
působení při dodržení výše zmíněných hygienických norem. [2]
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3. VYHODNOCENÍ RYCHLOSTI VĚTRU V LOKALITĚ
VESELÍ U ODER

Databáze rychlosti větru je získána z měření přímo v místě umístění větrné elektrárny ve
Veselí u Oder ve výšce rotoru. Získaná data jsou za období 2007 až 2009.  Při výstavbě větrných
elektráren musí být v místě výstavby VTE průměrná roční rychlost větru 6 m/s, což bylo v tomto
případě splněno.

Na obrázku 15 je uvedena četnost výskytu rychlostí větru v roce 2009 za jednotlivé měsíce.

Obr. 15 Histogram výskytu rychlosti větru v místě výstavby VTE v roce 2009 [45]

Obr. 16 Histogram výskytu rychlosti větru v místě výstavby VTE v jednotlivých letech. [45]



Ing. Tomáš Šumbera  -  Výzkum vlivů větrných elektráren a solárních elektráren na elektrizační soustavu

VŠB-TU Ostrava, FEI, 410 - Katedra elektroenergetiky

44

4. VYHODNOCENÍ INTENZITY SLUNEČNÍHO ZÁŘENÍ
V LOKALITĚ OSTRAVA PORUBA

Na základě dat intenzity dopadajícího slunečního záření za období 2002 až 2011, které jsem
obdržel z ČHMÚ, jsem provedl měsíční srovnání mezi jednotlivými měsíci v každém
kalendářním roce.

V tabulce 10 jsou uvedeny maximální a minimální průměrné hodnoty intenzity dopadajícího
slunečního záření za sledovaný měsíc pro danou hodinu v lokalitě Ostrava Poruba. V tabulce je
dále uveden rozdíl mezi maximální a minimální hodnotou. Rozdílné hodnoty jsou dané
klimatickými podmínkami (oblačnost, mlhy, znečištění ovzduší) ve sledovaném období.

Tab. 10 Maximální a minimální průměrná hodnota intenzity slunečního záření za sledovaný
měsíc pro danou hodinu.

Na obrázcích 17, 18, 19 je znázorněna intenzita dopadajícího slunečního záření pro
vytipované jednotlivé měsíce za období 2002-2011.

Analýza intenzity dopadajícího slunečního záření je důležitá z pohledu vyhodnocení provozu
a spolehlivosti solárních elektráren v elektrizační síti. Na základě této analýzy mohu predikovat
výkon solárních elektráren během celého roku.

Maximální průměrná hodnota intenzity dopadajícího slunečního záření v měsíci prosinci
byla 155,94 W/mm2 v roce 2003 ve 12 hodin místního času. Dle údajů slunce průměrně vycházelo
kolem 8 hodiny ranní a zapadalo před 17 hodinou místního času.

Čas Prosinec Květen Červenec
Min Max Rozdíl Min Max Rozdíl Min Max Rozdíl

04:00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,14 1,14 0,00 0,98 0,98
05:00 0,00 0,00 0,00 6,45 23,52 17,07 13,26 27,83 14,57
06:00 0,00 0,00 0,00 51,27 106,72 55,45 80,45 130,01 49,57
07:00 0,00 0,00 0,00 105,89 233,95 128,06 156,12 270,06 113,94
08:00 0,00 3,37 3,37 175,08 385,21 210,13 250,14 418,06 167,92
09:00 13,58 33,70 20,12 251,77 483,55 231,78 329,03 557,56 228,53
10:00 46,58 87,19 40,61 275,70 583,30 307,60 405,24 681,69 276,45
11:00 85,90 135,73 49,83 296,08 641,47 345,40 459,50 750,76 291,26
12:00 110,90 155,94 45,03 347,65 691,03 343,38 466,18 765,28 299,10
13:00 111,12 145,74 34,63 359,99 701,69 341,71 466,03 721,75 255,73
14:00 84,96 115,55 30,58 318,40 632,38 313,98 415,88 649,69 233,81
15:00 45,15 74,94 29,78 276,16 548,00 271,84 368,65 595,61 226,97
16:00 8,60 23,13 14,53 224,21 437,46 213,25 306,88 465,82 158,94
17:00 0,00 0,13 0,13 153,63 308,93 155,30 248,03 362,51 114,48
18:00 0,00 0,00 0,00 85,89 173,65 87,75 149,75 210,30 60,55
19:00 0,00 0,00 0,00 27,17 70,65 43,47 60,58 88,42 27,84
20:00 0,00 0,00 0,00 1,96 8,52 6,56 7,96 14,42 6,46
21:00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,61 0,61
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Obr. 17 Srovnání průměrných hodnot intenzity dopadajícího slunečního záření v měsíci prosinci za
sledované období  [45]

Průměrné hodnoty intenzity dopadajícího slunečního záření mají za sledované období tvar
připomínající Gaussovu křivku. Na obrázku 18 si můžeme všimnout obrovského rozdílu mezi
rokem 2010 a 2011. V roce 2010 byly průměrné hodnoty intenzity dopadajícího slunečního záření
nejmenší, kdežto v roce 2011 takřka největší až na nepatrné rozdíly v ranních hodinách.

V měsíci květnu slunce průměrně vycházelo kolem 4 hodiny ranní místního času a zapadalo
kolem 20 hodiny večerní místního času.

Obr. 18 Srovnání průměrných hodnot intenzity dopadajícího slunečního záření v měsíci květnu za
sledované období  [45]
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Maximální průměrná hodnota intenzity dopadajícího slunečního záření v měsíci červenci
byla 765,24 W/mm2 v roce 2006 ve 12 hodin místního času a naopak minimální průměrná hodnota
intenzity dopadajícího slunečního záření byla ve stejnou dobu (12 hodin) 466,18 W/mm2 v roce
2011. Rozdíl v průměrných hodnotách intenzity dopadajícího slunečního záření činí
299,10 W/mm2 , což pro srovnání odpovídá maximálním průměrným hodnotám v měsíci únoru.

 Dle údajů slunce průměrně vycházelo kolem 8 hodiny ranní a zapadalo před 17 hodinou
místního času.

Obr. 19 Srovnání průměrných hodnot intenzity dopadajícího slunečního záření v měsíci červenci za
sledované období  [45]
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5. STOCHASTIKA DODÁVEK ELEKTRICKÉ ENERGIE
Z VTE A FVE

Z hlediska dodávek elektrické energie můžeme obnovitelné zdroje energie rozdělit do dvou
skupin. První skupina zahrnuje zdroje, které jsou schopny stabilně dodávat energii, např.
geotermální energie, energie mořských proudů apod. Do této skupiny můžeme zahrnout i zdroje,
které mohou být dlouhodobě akumulovány, v tomto případě jde především o biomasu. V druhé
skupině jsou zařazeny zdroje s proměnlivým nebo stochastickým charakterem dodávky elektrické
energie. Zde jde především o větrnou a solární energii.

V oblasti energetiky nás budou hlavně zajímat obnovitelné zdroje s proměnlivým
charakterem dodávek elektrické energie, které mají mnohdy nepříznivý vliv na elektrizační
soustavu. Důležitým faktorem u těchto zdrojů je predikce výkonu.

Obecně se spolehlivost definuje jako obecná vlastnost objektu spočívající ve schopnosti plnit
požadované funkce při zachování stanovených provozních ukazatelů v daných mezích a v čase
dle stanovených technických podmínek.

Spolehlivost dodávek energie z obnovitelných zdrojů energie lze rozdělit do dvou skupin:
- OZE, které jsou schopny stabilně a plynule dodávat energii. Do této skupiny je možné

zařadit i biomasu, která může být dlouhodobě akumulována (skladována).
- OZE s proměnlivým a stochastickým charakterem dodávek energie. Do této skupiny se

řadí větrné a solární elektrárny.

Spolehlivost dodávek energie je schopnost transformačního řetězce dodávat produkt
v takové jakosti, která je v daný okamžik, případně po určitou dobu, spotřebičem požadována a
lze ji obecně vyjádřit jako [7]:

Test

Td
TW W

W
R

,

,
, = (34)

kde: TdW ,   skutečně dodaná energie za čas T

TestW ,  předpokládaná dodávka energie za čas T

Spolehlivost dodávek energie na straně zdroje je závislá na možnosti predikce výkonu.
Zdroje se špatnou predikcí výkonu jsou především solární a větrné elektrárny. U těchto zdrojů je
malá pravděpodobnost predikce výkonu za předpokladu sledování a předpovědi klimatických
podmínek.

Efektivitu energetického zdroje lze nejlépe určit pomocí základního ukazatele koeficientu
využití nebo také koeficientu využitelnosti dle vztahu (35).
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hP
Wk
i

T
v ×

=  (35)

kde: TW   množství vyrobené energie (kWh)

iP instalovaný výkon (kW)
h počet hodin

Spolehlivost dodávek elektrické energie z FVE

U solárních elektráren je mnoho faktorů, které během roku ovlivňují výrobu elektrické
energie. V letních měsících dochází k zanesení prachem, znečištění hmyzem a ptactvem.
V zimních měsících je to námraza, sníh a zvýšená oblačnost. Všechny tyto faktory nepříznivě
ovlivňují produkci a mají za následek vyšší nároky na údržbu. Největší nevýhodou solárních
elektráren jsou dodávky pouze v denních hodinách, oproti větrným elektrárnám, které mohou
dodávat elektrickou energii i během noci.

Na obrázku 20 je srovnání činného výkonu dodávaného do sítě během 24 hod pro měsíc
červen a leden. Toto je typický průběh pro všechny solární elektrárny. Z obrázku je patrné, že
koeficient využití solární elektrárny v měsíci lednu byl okolo 4,6 % a v červnu 26,8 %. Kolísání
činného výkonu, především v měsíci červnu, může být způsobeno proměnlivou oblačností v místě
umístění solární elektrárny.

Obr. 20 Průběh činného výkonu
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Na obrázku 21 je koeficient využití na vytipované solární elektrárně. Intenzita slunečního
záření je v zimních měsících nízká z důvodu větší vzdálenosti Země od Slunce. Výkon solární
elektrárny je pak dále ovlivněn několika dalšími faktory, jako jsou:

- zasněžení solárních panelů
- velká oblačnost
- inverze
- kratší denní doba

Z toho důvodu je koeficient využití solární elektrárny průměrně kolem 5 %. Průměrný
koeficient využití solární elektrárny za sledované období byl 11,7 %.

Obr. 21 Koeficient využití FVE

Posouzení soudobosti z hlediska přechodu frontální oblačnosti

Přechod frontální oblačnosti má vliv na výkon solárních elektráren a projeví se jako pokles
výroby elektrické energie v jednotlivých FVE postupně od západu na východ. Směr západ
východ je převládající směr přechodu oblačnosti přes území ČR.

Vzhledem k přímé provázanosti výkonu FVE s rozsáhlým souborem meteorologických
veličin je zvoleno pro zjednodušení metody kvantifikace výkonu FVE několik podmínek. Pro
jednotlivé oblasti či regiony dle obrázku 22 předpokládáme, že výkon FVE je závislý pouze na
velikosti intenzity slunečního záření, které je přímou funkcí oblačnosti v dané lokalitě. Dále je na
obr. 22 zobrazen podíl produkce elektrické energie v jednotlivých regionech, tzn., že číselné
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hodnoty uvedené na obrázku 22 znamenají procentuální vyjádření množství vyrobené elektrické
energie v jednotlivých regionech. Pro kvantifikaci poklesu výroby elektrické energie z FVE z
důvodu přechodu frontální oblačnosti je toto zjednodušení dostačující. [13]

V prvním kroku posouzení soudobosti FVE není na území ČR žádná oblačnost. Solární
elektrárny pracují na plný výkon, jak můžeme vidět na obrázku 22. Číselné údaje na obrázku
udávají procentní podíl jednotlivých zdrojů na celkové výrobě FVE v ČR a jak je z obrázku
zřejmé, výroba elektrické energie je 100 %.

Obr. 22 Čistá mapa bez frontální oblačnosti [13]

Ve druhém kroku posouzení soudobosti FVE je v západní části ČR velká oblačnost. Solární
elektrárny v západní části ČR pracují s minimálním výkonem. Produkce elektrické energie z FVE
je na 73,09% z celkového maxima.



Ing. Tomáš Šumbera  -  Výzkum vlivů větrných elektráren a solárních elektráren na elektrizační soustavu

VŠB-TU Ostrava, FEI, 410 - Katedra elektroenergetiky

51

Obr. 23 Přechod oblačnosti (západní část ČR) [13]

Ve třetím kroku stanovení soudobosti se oblačnost přesunula do střední a východní části ČR.
V západní části ČR zdroje opět jedou na plný výkon. Produkce elektrické energie je pouze na
60,13% z celkového maxima výroby elektrické energie z FVE.

Obr. 24 Přechod oblačnosti (střední a východní část ČR) [13]

V poslední čtvrté fázi se oblačnost přesunula do východní části ČR. Celková produkce
elektrické energie z FVE je na 74,78%.
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Obr. 25 Přechod oblačnosti (východní část ČR) [13]

Ke stanovení soudobosti bylo použito pouze obecného předpokladu frontální oblačnosti.
Skutečný tvar oblačnosti může mít zcela jiný charakter. Solární elektrárny instalované na území
ČR jsou sestaveny především z monokrystalických panelů, které využívají k přeměně solární
energie na energii elektrickou přímé sluneční záření. U těchto zdrojů dochází k velkým výkyvům
v dodávkách elektrické energie než je tomu u polykrystalických panelů, které jsou schopny
k přeměně sluneční energie na energii elektrickou využít i difúzní záření.

Monitorování oblačnosti může mít velký význam při stanovení systémových služeb a může
být využit při predikci výkonu ze solárních elektráren.

Analýza výkonového profilu FVE – Rozvodna

Rozbor toků energie jsou důležitým krokem v analýze vlivů solární elektrárny na distribuční
soustavu. Změny dodávaného výkonu solární elektrárny mají vliv na velikost výkonu, který je
změřen na vývodu paprsku a na který je sledovaná solární elektrárna připojena.

Z obrázku 26 je patrné, že činný výkon dodávaný ze solární elektrárny je nižší než odebíraný
činný výkon z rozvodny a nehrozí tedy riziko změny toku výkonu. Plocha mezi zelenou a modrou
křivkou odpovídá energii vyrobené FVE.

V případě, že by k paprsku byla připojena elektrárna o vyšším výkonu, než je analyzována
elektrárna o výkonu 1100 kW, docházelo by v letních měsících ke změně toku výkonu, tzn.
výrobny připojené k tomuto paprsku by vyrobily takové množství výkonu, že by byla pokryta
spotřeba připojena ke sledovanému paprsku a přebytek výkonu by byl dodáván do rozvodny Nový
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Jičín. Tato situace by změnila směr toku výkonu, tzn. výkon by tekl z paprsku směrem do
rozvodny, což by mělo negativní vliv zejména na nastavení elektrických ochran. Bylo by tedy
nutné komplexně přepracovat koncept chránění rozvodny a paprsku.

Obr. 26 Dodávka výkonu z FVE a DDZ na rozvodně Nový Jičín

Spolehlivost dodávek elektrické energie z VTE

Spolehlivost větrných elektráren je závislá na četnosti a rychlosti větru. Při rychlosti větru
pod 3 m/s nejsou VTE schopny vyrábět elektrickou energii a při rychlostech vyšších než 20 m/s
se odpojují od sítě. Průměrná roční rychlost větru v místě výstavby větrné elektrárny by měla být
kolem 6 m/s a více.

Rychlost větru se měří na každé větrné elektrárně z důvodu bezpečnosti provozu. Větrná
elektrárna pracuje při rychlostech větru od 3 m/s do 25 m/s. Pokud rychlost větru překročí rychlost
větru vyšší než 25 m/s, je větrná elektrárna automaticky odstavena z provozu, aby nedošlo
k poškození VTE. [39]

Na obrázku 27 je znázorněn průběh činného výkonu větrné elektrárny o instalovaném
výkonu 2 MW v měsíci dubnu. Koeficient využití v tomto měsíci byl 20,7 % a průměrná rychlost
v místě výstavby VTE byla 6,2 m/s. Větrná elektrárna není závislá na roční nebo denní době.
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Obr. 27 Průběh činného výkonu v měsíci dubnu

Na obrázku 28 je uveden koeficient využití větrné elektrárny pro jednotlivé měsíce.
Průměrná hodnota koeficientu využití za sledované období byla 26,8 %. [47]

Obr. 28 Koeficient využití
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6. MOŽNOST SPOLUPRÁCE VTE A FVE

V této kapitole je zhodnocena spolupráce větrné a solární elektrárny, připojené přes společný
transformátor do sítě 22kV. Vyhodnocení je provedeno pro měsíc červenec a říjen. Data jsou
získána z měření na větrné elektrárně o instalovaném výkonu 2 MW a solární elektrárně o
instalovaném výkonu 1,1 MWp umístěné v Moravskoslezském kraji.

Vyhodnocení spolupráce VTE a FVE

Dodávky elektrické energie z větrné elektrárny nejsou závislé na denní době, jak je tomu u
solární elektrárny, ale pouze na rychlosti větru. Při spolupráci VTE + FVE by větrná elektrárna
mohla pokrýt dodávky elektrické energie v noci.

Na obrázku 29 jsou uvedeny průběhy okamžitých výkonů v hodinových intervalech za měsíc
červenec. Koeficient využití větrné elektrárny byl v měsíci červenci v průměru 14% a koeficient
využití solární elektrárny byl v průměru 18 %.

Obr. 29 Průběh okamžitého výkonu WPP, PV a WPP + PV – červenec [44]

Obrázek 30 znázorňuje průběhy okamžitých výkonů ve zvolených dnech. Z grafu je možné
vidět, že 8. 7 v 19:00 přestala solární elektrárna dodávat elektrickou energii do sítě a dodávka
byla kryta pouze větrnou elektrárnou. Dne 10. 7 došlo mezi 13:00 a 14:00 k výraznému nárůstu
dodávaného výkonu na větrné elektrárně, z hodnoty 1215 kW na 2050 kW.
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Obr. 30 Průběh okamžitého výkonu WPP, PV a WPP + PV – 8.7 až 10.7[44]

Koeficient využití systému VTE + FVE by se pohyboval v červenci okolo 15%. Systém by
dodal 355 MWh, z toho 209 MWh větrná elektrárna a 145 MWh solární elektrárna.

Na obrázku 31 jsou uvedeny průběhy okamžitých výkonů v měsíci říjnu. Koeficient využití
solární  elektrárny  v  tomto  měsíci  byl  průměrně 9  % a  koeficient  využití  větrné  elektrárny  byl
v tomto měsíci podstatně vyšší než v červenci a jeho průměrná hodnota byla 25 %. Z průběhu je
patrné, že dodávka elektrické energie byla převážně z větrné elektrárny.

Obr. 31 Průběh okamžitého výkonu WPP, PV a WPP + PV – říjen  [44]

Obrázek 32 znázorňuje průběhy okamžitého výkonu ve vybraných dnech. Z průběhu je
patrné, že dodávky výkonu ze solární elektrárny jsou přibližně o 4 hodiny kratší než v měsíci
červenci.
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Obr. 32 Průběh okamžitého výkonu WPP, PV a WPP + PV – 8.10 až 15.10 [44]

Hodnota koeficientu využití systému VTE + FVE by se v říjnu pohybovala okolo 19 %.
Systém by dodal 440 MWh, z toho 366 MWh větrná elektrárna a 73 MWh solární elektrárna.

Vliv připojení systému do sítě 22kV

Připojení zdrojů bylo vyhodnoceno na reálné síti v Moravskoslezském kraji. Byla
namodelována napájecí oblast rozvodny 110/22 kV s převážně venkovním vedením 22 kV. Do
této sítě jsou připojeny VTE a FVE. Dále byl vytvořen model napájecí sítě 110 kV od napájecí
rozvodny 400/110 kV do napájecí rozvodny 110/22 kV. Zatížení oblasti 110 kV bylo modelováno
dle reálných dat zimního měření roku 2009.

Pro modelování odběrů v síti 22kV nejsou k dispozici údaje o zatížení jednotlivých
distribučních transformátorů 22/0,4 kV (DTS). Zatížení DTS bylo modelováno procentním
zatížením instalovaného výkonu DTS. Transformátor v rozvodně 110/22 kV je o výkonu
25 MVA.

Pro vyhodnocení vlivu na síť a poměry v rozvodně byly vybrány maximální špičky napětí.
V tabulce 11 je uvedena procentuální změna napětí po připojení FVE, VTE nebo systému
VTE + FVE. U větrné elektrárny bylo počítáno s cos j = 0,98 induktivní a u solární elektrárny
cos j  = 1.

Tab. 11.Procentní změna napětí po připojení zdrojů
dU [%] – 10. července dU [%] – 4. října

FVE VTE VTE + FVE FVE VTE VTE + FVE
Místo připojení 0,50 1,78 2,25 0,57 1,12 1,67

Přípojnice 110 kV 0,09 0,46 0,54 0,10 0,30 0,38
Přípojnice 22 kV 0,04 0,17 0,21 0,05 0,11 0,16
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Obr. 33 Schéma 22 kV sítě  [44]

Obr. 34 Schéma 110 kV sítě [44]
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7. SIMULÁTOR VÝKONU VTE A FVE

Simulace výkonu je důležitá u zdrojů s nestabilní a proměnlivou dodávkou elektrického
výkonu do elektrické sítě z důvodu plánování podpůrných služeb. Simulátor lze využít při
výpočtech využití elektrárny v lokalitě plánované výstavby větrných a solárních elektráren a určit
tak na základě výstupu ze simulátoru vliv na elektrizační soustavu na základě předpokládaných
dodávek výkonu v místě připojení větrné nebo solární elektrárny.

Simulátor výkonu vychází z hodnot rychlosti větru a intenzity slunečního záření, které na
základě vstupních parametrů větrné a solární elektrárny přepočítává na činný výkon. Hodnoty
rychlosti větru a dopadajícího globálního záření jsou získány z Českého Hydrometeorologického
Ústavu (ČHMÚ).

Simulátor je vytvořen ve VBA (Visual Basic for Applications) v prostředí Microsoft Excel.
Excel jsem zvolil pro jeho rozšířenost a uživatelskou možnost dalšího zpracování simulovaných
dat.

Prostředí simulátoru – uživatelský interface

Po otevření sešitu se zobrazí na listu „Simulátor“ základní informace o programu. Listy
„Predikce_VTE“ a „Predikce_FVE“ slouží k zápisu výstupních dat ze simulátoru. Samotný
simulátor se spustí po stisknutí tlačítka „Spustit simulátor“.

Po prvním spuštění je důležité naplnit databázi údaji o intenzitě dopadajícího slunečního
záření v místě umístění solární elektrárny a rychlostí větru v místě umístění větrné elektrárny.
Data poskytuje za poplatek Český Hydrometeorologický Ústav. Databáze musí obsahovat data za
období minimálně 5 let ve formátu, který je uveden na obrázku 35 a dle vzoru, který je přiložen
k souboru Simulátoru.

Obr. 35 Ukázka databázových dat
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Před spuštěním simulace, po importu databáze, je důležité vyplnit datum simulace „Od“ -
„Do“. Simulátor provádí simulaci pouze v maximální délce šesti měsíců. V kolonce „Výstup
simulace“ máme možnost zvolit, co se bude počítat, např. zda se budou počítat současně větrná a
solární elektrárna nebo pouze větrná, popř. solární elektrárna. Po zatrhnutí nabídek „Koeficient
využití“, „Dodaná energie“ a „Statistika“ budou po dokončení simulace dopočteny koeficienty
využití, dodaná energie pro jednotlivé dny v zadaném období a popisná statistika za zvolené
období.  Poslední a nejdůležitější částí je vyplnit údaje o dané elektrárně.

Vstupní hodnoty pro větrnou elektrárnu tvoří počet VTE a typ VTE, resp. výkonová křivka.
Pokud je ve větrném parku použito více typů VTE, je možné zadat druhý typ a počet VTE.

Vstupní hodnoty pro solární elektrárnu jsou: jmenovitý výkon v kWp, počet panelů, činná
plocha panelu a účinnost panelu. Činná plocha panelu se určí ze vztahu:

)m(
1000

2

pan

pan
pan

P
s

h×
= (36)

kde:
( )WpPpan je výkon solárního panelu

( )-panh je solárního účinnost panelu

Po zadání dat je možné hodnoty uložit, aby byly k dispozici při dalším spuštění simulátoru
pomocí tlačítka „Načti předchozí“. Simulace se spustí tlačítkem „Spustit“.

Obr. 36 Ukázka Simulátoru
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Online predikce
Simulátor je možné používat v reálném čase k predikci výkonu větrné a solární elektrárny

na základě vstupů z ČHMÚ a predikci je možné provádět až 56 hod předem. Data z ČHMÚ musí
být dostupné z Cloudovského uložiště v textovém formátu s příponou „.txt“. V simulátoru se
nastaví cesta k souboru a zadají se (popř. načtou) parametry elektrárny. Pole „Výstup simulace“
a datum simulace není v tomto kroku nutné upravovat, protože simulátor s těmito vstupy
nepracuje.

Textový soubor musí obsahovat v prvním sloupci datumu ve druhém čas, ve třetím sloupci
hustotu vzduchu, ve čtvrtém sloupci rychlost větru a v posledním sloupci intenzitu dopadajícího
slunečního záření. Data musí být navzájem oddělena tabulátorem.

Obr. 37 Ukázka textového souboru

Online predikce se spustí tlačítkem „Spustit“. V následujícím kroku se nastaví cesta ke
zdrojovému souboru a tlačítkem „Spustit“ v levém horním rohu se spustí predikce. Po spuštění
predikce simulátor pracuje v režimu online, tzn., že ověřuje aktuálnost zdrojového souboru na
Cloudovském uložišti. Pokud dojde ke změně nebo zpřesnění dat, simulátor se automaticky
aktualizuje.  Během simulace není možné se simulátorem pracovat. Po ukončení online predikce
zůstanou poslední hodnoty zobrazeny a je možné jejich další zpracování. Při ukončení programu
Excel dojde k výmazu predikovaných dat a při opětovném spuštění již není možno s daty
pracovat.
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Obr. 38 Ukázka online predikce

Jádro simulátoru – výpočetní část

Simulátor je vytvořen v prostředí Visual Basic for Application v programu Excel a je
programově rozdělen na tři klíčové části:

1) První část predikující výkon solární elektrárny na základě přepočtu intenzity
dopadajícího slunečního záření na elektrickou energii.

2) Druhá část predikující výkon větrné elektrárny na základě interpolace výkonové křivky
3) Třetí část provádějící predikci výkonu na základě vstupních dat z programu ALADIN

poskytovaných ČHMÚ.

Výpočetní část simulátoru je podrobněji rozebrána v následujících podkapitolách.

Výpočetní část pro solární elektrárnu

Simulátor solárních elektráren provádí simulaci výkonu na základě intenzity globálního
slunečního záření, které je získáno z měření v dané lokalitě. Z databáze intenzity globálního
slunečního záření je pro jednotlivé dny určován medián, aby se vyloučily odchylky (odlehlé
pozorování). Hodnota intenzity a parametry solární elektrárny jsou dosazeny do následujícího
vztahu.
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( ) )Wh(panpanpanMFVE snEP h×××= [50](37)

kde:
( )2/ mWEM  je intenzita dopadajícího slunečního záření naměřená v dané lokalitě
( )ksn pan

je počet panelů dané solární elektrárny

( )2ms pan je plocha jednoho panelu

( )-panh je účinnost panelu

Účinnost panelu je dána vztahem [50]:

( )-
×

=
pan

pan
pan s

P
1000

h (38)

kde:
( )WpPpan

je počet panelů dané solární elektrárny

( )2ms pan
je plocha jednoho panelu

Zdrojový kód pro výpočet

pocetdnu = (DateTime.DateDiff("d", DTPicker1.Value, DTPicker2.Value))
- slouží k nastavení začátku a konce simulace a k výběru dat z databáze

Me.ProgressBar3.Max = pocetdnu + 1
Me.ProgressBar3.Min = 0
- nastavení progressbaru

Worksheets("Predikce_FVE").Cells(1, 1).Value = "Date"
Worksheets("Predikce_FVE").Cells(1, 2).Value = "Time"
Worksheets("Predikce_FVE").Cells(1, 3).Value = "Intenzita"
Worksheets("Predikce_FVE").Cells(1, 4).Value = "Výkon"
Worksheets("Predikce_FVE").Columns("A:D").HorizontalAlignment = xlCenter
- vyplnění názvů sloupců

a = 0
prvniden = DTPicker1.Value

For i = 1 To pocetdnu + 1
 For j = 1 To 24
  Worksheets("Predikce_FVE").Cells(2 + a, 1).Value = prvniden
- vyplní datum, pro který je predikce spočtena

  Worksheets("Predikce_FVE").Cells(2 + a, 2).Value =
Worksheets("FVE_Input").Cells(2+ +j + (CInt(DateTime.Month(prvniden)) - 1) *
*24, 2).Value

- vyplní čas, pro který je predikce spočtena
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  Worksheets("Predikce_FVE").Cells(2 + a, 3).Value= Worksheets("FVE_Input").Cells(2+
+ j + (CInt(DateTime.Month(prvniden)) - 1) * 24, 2 +
+CInt(DateTime.Day(prvniden))).Value

- vyplní medián intenzity slunečního záření (W/m2)

  Worksheets("Predikce_FVE").Cells(2 + a, 4).Value= Worksheets("FVE_Input").Cells(2+
+ j + (CInt(DateTime.Month(prvniden)) - 1) * 24, 2 +
+CInt(DateTime.Day(prvniden))).Value * UserForm1.TextBox1 *
*UserForm1.TextBox2 * UserForm1.TextBox3

- výpočet na základě rovnice 37

    a = a + 1
- inkrementace dnů na posuv v řádcích

Next j
prvniden = DateTime.DateAdd("d", 1, prvniden)
Me.ProgressBar3 = i
Next i
- posun v datumu a aktualizace progressbaru

Výpočetní část pro větrnou elektrárnu
Výpočetní část pro větrnou elektrárnu je založena na Lagrangeově interpolačním polynomu,

který je dán body výkonové křivky větrné elektrárny.

Lagrangeův interpolační polynom
Interpolační polynom daný body [xi,  fi], i =  0,  …n sestavíme pomocí polynomů li(x)

takových, že:
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Interpolační polynom Pn(x) dostaneme jako kombinaci li(x):
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V mém případě je interpolační polynom dán body pro výkonovou křivku Vestas V80
uvedené v následující tabulce.
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Tab. 12 Ukázka bodů pro výkonovou křivku Vestas
xi 3 4 5 6 7 7 8 9 10 … 25

fi 0 44,1 135 261 437 669 957 1279 1590 … 2000

Při aproximaci funkce popisující výkonovou křivku větrné elektrárny pomocí Lagrangeova
interpolačního polynomu dochází k velkým oscilacím. Z toho důvodu určuji interpolační polynom
pro výkonovou křivku po částech, aby výsledný polynom co nejlépe aproximoval požadovanou
funkci.

Příklad:
Výkonovou křivku rozdělím na čtyři části. Prvních tři části výkonové křivky prokládám

Lagrangeovým interpolačním polynomen různého stupně a čtvrtá část je vždy lineární a dána
maximálním výkonem generátoru větrné elektrárny.

Obr. 39 Ukázka zdrojového kódu pro konstrukci interpolačního polynomu v prostředí VBA
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Obr. 40 Ukázka dělení výkonové křivky na dílčí funkce

Obr. 41 Výsledná výkonová křivka Vestas V80

Zdrojový kód pro výpočet Lagrangenova interpolačního polynomu je:

Function Interpolace(x As Variant, vyber As Boolean)
Dim k, i, j, c, g
Dim y
Dim rozsah1, rozsah2, rozsah
- uložení vstupních hodnot



Ing. Tomáš Šumbera  -  Výzkum vlivů větrných elektráren a solárních elektráren na elektrizační soustavu

VŠB-TU Ostrava, FEI, 410 - Katedra elektroenergetiky

67

If vyber = False Then
 y = UserForm1.ComboBox3.Value
Else
  y = UserForm1.ComboBox4.Value
End If
- výběr výkonové křivky

rozsah1 = Worksheets("VTE_P_Shape").Range("A:A").Find(y, , xlValues).Row + 1
rozsah2 = Worksheets("VTE_P_Shape").Range("A:A").Find("", Cells(rozsah1, 1),
,xlValues).Row - 1
    Dim a(19) As Variant, b(19) As Variant
    i = rozsah1
    k = 0
    rozsah = 1 'WorksheetFunction.MRound((rozsah2 - rozsah1) / 15, 1)
    For j = 1 To 19
        a(j) = Worksheets("VTE_P_Shape").Cells(i, 2).Value
        b(j) = Worksheets("VTE_P_Shape").Cells(i, 1).Value
        i = i + rozsah
    Next j

- načte body zvolené výkonové křivky pro konstrukci interpolačního polynomu

    c = Worksheets("VTE_P_Shape").Cells((Worksheets("VTE_P_Shape").Range("A:A").
.Find("", Cells(rozsah1, 1), xlValues).Row - 1), 1).Value

If x - 0.1 > c Then
 Interpolace = 0
 Exit Function
End If
If x > b(15) Then
Interpolace = a(15)
Exit Function
End If
If x < b(2) Then
Interpolace = 0
Exit Function
End If
If x <= 9 Then
Interpolace = 0 + _
      a(1) * (((x - b(2)) * (x - b(3)) * (x - b(4)) * (x - b(5)) * (x - b(6)) * (x - b(7)) * (x - b(8)) * (x-

- b(9))) / ((b(1) - b(2)) * (b(1) - b(3)) * (b(1) - b(4)) * (b(1) - b(5)) * (b(1) - b(6)) * (b(1)-
- b(7)) * (b(1) - b(8)) * (b(1) - b(9)))) +  a(2) * (((x - b(1)) * (x - b(3)) * (x - b(4)) * (x - b(5))*
* (x - b(6)) * (x - b(7)) * (x - b(8)) * (x - b(9))) / ((b(2) - b(1)) * (b(2) - b(3)) * (b(2) - b(4))*
* (b(2) - b(5)) * (b(2) - b(6)) * (b(2) - b(7)) * (b(2) - b(8)) * (b(2) - b(9)))) +  a(3)* (((x - b(1))*
* (x - b(2)) * (x - b(4)) * (x - b(5)) * (x - b(6)) * (x - b(7)) * (x - b(8)) * (x - b(9))) / ((b(3)-
- b(1)) * (b(3) - b(2)) * (b(3) - b(4)) * (b(3) - b(5)) * (b(3) - b(6)) * (b(3) - b(7)) * (b(3) - b(8))*
* (b(3) - b(9)))) +  a(4) * (((x - b(1)) * (x - b(2)) * (x - b(3)) * (x - b(5)) * (x - b(6)) * (x - b(7))*
* (x - b(8)) * (x - b(9))) / ((b(4) - b(1)) * (b(4) - b(2)) * (b(4) - b(3)) * (b(4) - b(5)) * (b(4-
- b(6)) * (b(4) - b(7)) * (b(4) - b(8)) * (b(4) - b(9)))) +  a(5) * (((x - b(1)) * (x-b(2)) * (x-
 - b(3))* * (x - b(4)) * (x - b(6)) * (x - b(7)) * (x - b(8)) * (x - b(9))) / ((b(5 -b(1))* (b(5)-b(2))*
* (b(5) - b(3)) * (b(5) - b(4)) * (b(5) - b(6)) * (b(5) - b(7)) * (b(5) - b(8)) * (b(5) - b(9))))+
+ a(6) * (((x - b(1)) * (x - b(2)) * (x - b(3)) * (x - b(4)) * (x - b(5)) * (x - b(7)) * (x - b(8)) * (x-
- b(9))) / ((b(6) - b(1)) * (b(6) - b(2)) * (b(6) - b(3)) * (b(6) - b(4)) * (b(6) - b(5)) * (b(6)-
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- b(7)) * (b(6) - b(8)) * (b(6) - b(9)))) +  a(7) * (((x - b(1)) * (x - b(2)) * (x - b(3)) * (x - b(4))*
* (x - b(5)) * (x - b(6)) * (x - b(8)) * (x - b(9))) / ((b(7) - b(1)) * (b(7) - b(2)) * (b(7) - b(3))*
* (b(7) - b(4)) * (b(7) - b(5)) * (b(7) - b(6)) * (b(7) - b(8)) * (b(7) - b(9)))) +  a(8) * (((x -
- b(1)) *  (x - b(2)) * (x - b(3)) * (x - b(4)) * (x - b(5)) * (x - b(6)) * (x - b(7)) * (x - b(9)))/
 / ((b(8) - b(1)) * (b(8) - b(2)) * (b(8) - b(3)) * (b(8) - b(4)) * (b(8) - b(5)) * (b(8) - b(6))* (b(8)-
- b(7)) * (b(8) - b(9)))) + a(9) * (((x - b(1)) * (x - b(2)) * (x - b(3)) * (x - b(4)) * (x - b(5)) *
* (x - b(6)) * (x - b(7)) * (x - b(8))) / ((b(9) - b(1)) * (b(9) - b(2)) * (b(9) - b(3)) * (b(9) -
- b(4)) * (b(9) - b(5)) * (b(9) - b(6)) * (b(9) - b(7)) * (b(9) - b(8))))

End If
If x > 9 And x <= 12 Then
   Interpolace = _

 a(6) * (((x - b(7)) * (x - b(8)) * (x - b(9)) * (x - b(10)) * (x - b(11)) * (x - b(12)) * (x - b(13))*
* (x - b(14))) / ((b(6) - b(7)) * (b(6) - b(8)) * (b(6) - b(9)) * (b(6) - b(10)) * (b(6) - b(11)) *
* (b(6) - b(12)) * (b(6) - b(13)) * (b(6) - b(14)))) + a(7) * (((x - b(6)) * (x - b(8)) * (x - b(9))*
* (x - b(10)) * (x - b(11)) * (x - b(12)) * (x - b(13)) * (x - b(14))) / ((b(7) - b(6)) * (b(7) - b(8))*
* (b(7) - b(9)) * (b(7) - b(10)) * (b(7) - b(11)) * (b(7) - b(12)) * (b(7) - b(13)) * (b(7) - b(14))))+
+ a(8) * (((x - b(6)) * (x - b(7)) * (x - b(9)) * (x - b(10)) * (x - b(11)) * (x - b(12)) * (x - b(13))*
* (x - b(14))) / ((b(8) - b(6)) * (b(8) - b(7)) * (b(8) - b(9)) * (b(8) - b(10)) * (b(8) - b(11))*
* (b(8) - b(12)) * (b(8) - b(13)) * (b(8) - b(14)))) + a(9) * (((x - b(6)) * (x - b(7)) * (x - b(8))*
* (x - b(10)) * (x - b(11)) * (x - b(12)) * (x - b(13)) * (x - b(14))) / ((b(9) - b(6)) * (b(9) - b(7))*
* (b(9) - b(8)) * (b(9) - b(10)) * (b(9) - b(11)) * (b(9) - b(12)) * (b(9) - b(13)) * (b(9) - b(14))))+
+ a(10) * (((x - b(6)) * (x - b(7)) * (x - b(8)) * (x - b(9)) * (x - b(11)) * (x - b(12)) * (x - b(13))*
* (x - b(14))) / ((b(10) - b(6)) * (b(10) - b(7)) * (b(10) - b(8)) * (b(10) - b(9)) * (b(10) - b(11))*
* (b(10) - b(12)) * (b(10) - b(13)) * (b(10) - b(14)))) + a(11) * (((x - b(6)) * (x - b(7)) * (x-
- b(8)) * (x - b(9)) * (x - b(10)) * (x - b(12)) * (x - b(13)) * (x - b(14))) / ((b(11) - b(6)) * (b(11)-
- b(7)) * (b(11) - b(8)) * (b(11) - b(9)) * (b(11) - b(10)) * (b(11) - b(12)) * (b(11) - b(13))*
* (b(11) - b(14)))) + a(12) * (((x - b(6)) * (x - b(7)) * (x - b(8)) * (x - b(9)) * (x - b(10)) * (x-
- b(11)) * (x - b(13)) * (x - b(14))) / ((b(12) - b(6)) * (b(12) - b(7)) * (b(12) - b(8)) * (b(12)-
- b(9)) * (b(12) - b(10)) * (b(12) - b(11)) * (b(12) - b(13)) * (b(12) - b(14)))) + a(13) * (((x-
- b(6)) * (x - b(7)) * (x - b(8)) * (x - b(9)) * (x - b(10)) * (x - b(11)) * (x - b(12)) * (x - b(14)))/
/ ((b(13) - b(6)) * (b(13) - b(7)) * (b(13) - b(8)) * (b(13) - b(9)) * (b(13) - b(10)) * (b(13) -
- b(11)) * (b(13) - b(12)) * (b(13) - b(14)))) + a(14) * (((x - b(6)) * (x - b(7)) * (x - b(8)) * (x-
- b(9)) * (x - b(10)) * (x - b(11)) * (x - b(12)) * (x - b(13))) / ((b(14) - b(6)) * (b(14) - b(7)) *
* (b(14) - b(8)) * (b(14) - b(9)) * (b(14) - b(10)) * (b(14) - b(11)) * (b(14) - b(12)) * (b(14) -
- b(13))))

End If
If x > 12 Then
   Interpolace = _

 a(7) * (((x - b(8)) * (x - b(9)) * (x - b(10)) * (x - b(11)) * (x- b(12)) * (x - b(13))b(14))*
* (x - b(15)) * (x - b(16))) / ((b(7) - b(8)) * (b(7) - b(9)) * (b(7) - b(10)) * (b(7) - b(11)) * (b(7)-
- b(12)) * (b(7) - b(13)) * (b(7) - b(14)) * (b(7) - b(15)) * (b(7) - b(16)))) + a(8) * (((x - b(7))*
* (x - b(9)) * (x - b(10)) * (x - b(11)) * (x - b(12)) * (x - b(13)) * (x - b(14)) * (x - b(15)) * (x-
- b(16))) / ((b(8) - b(7)) * (b(8) - b(9)) * (b(8) - b(10)) * (b(8) - b(11)) * (b(8) - b(12)) * (b(8)-
- b(13)) * (b(8) - b(14)) * (b(8) - b(15)) * (b(8) - b(16)))) + a(9) * (((x - b(7)) * (x - b(8)) * (x-
- b(10)) * (x - b(11)) * (x - b(12)) * (x - b(13)) * (x - b(14)) * (x - b(15)) * (x - b(16))) / ((b(9)-
- b(7)) * (b(9) - b(8)) * (b(9) - b(10)) * (b(9) - b(11)) * (b(9) - b(12)) * (b(9) - b(13)) * (b(9)-
- b(14)) * (b(9) - b(15)) * (b(9) - b(16)))) + a(10) * (((x - b(7)) * (x - b(8)) * (x - b(9)) * (x-
- b(11)) * (x - b(12)) * (x - b(13)) * (x - b(14)) * (x - b(15)) * (x - b(16))) / ((b(10) - b(7))*
* (b(10) - b(8)) * (b(10) - b(9)) * (b(10) - b(11)) * (b(10) - b(12)) * (b(10) - b(13)) * (b(10) -
- b(14)) * (b(10) - b(15)) * (b(10) - b(16)))) + a(11) * (((x - b(7)) * (x - b(8)) * (x - b(9)) * (x-
- b(10)) * (x - b(12)) * (x - b(13)) * (x - b(14)) * (x - b(15)) * (x - b(16))) / ((b(11) - b(7)*
* (b(11) - b(8)) * (b(11) - b(9)) * (b(11) - b(10)) * (b(11) - b(12)) * (b(11) - b(13)) * (b(11) -
- b(14)) * (b(11) - b(15)) * (b(11) - b(16)))) + a(12) * (((x - b(7)) * (x - b(8)) * (x - b(9)) * (x-
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- b(10)) * (x - b(11)) * (x - b(13)) * (x - b(14)) * (x - b(15)) * (x - b(16))) / ((b(12) - b(7))*
* (b(12) - b(8)) * (b(12) - b(9)) * (b(12) - b(10)) * (b(12) - b(11)) * (b(12) - b(13)) * (b(12)-
- b(14)) * (b(12) - b(15)) * (b(12) - b(16)))) + a(13) * (((x - b(7)) * (x - b(8)) * (x - b(9)) * (x-
- b(10)) * (x - b(11)) * (x - b(12)) * (x - b(14)) * (x - b(15)) * (x - b(16))) / ((b(13) - b(7))*
* (b(13) - b(8)) * (b(13) - b(9)) * (b(13) - b(10)) * (b(13) - b(11)) * (b(13) - b(12)) * (b(13) -
- b(14)) * (b(13) - b(15)) * (b(13) - b(16)))) + a(14) * (((x - b(7)) * (x - b(8)) * (x - b(9)) * (x-
- b(10)) * (x - b(11)) * (x - b(12)) * (x - b(13)) * (x - b(15)) * (x - b(16))) / ((b(14) - b(7))*
* (b(14) - b(8)) * (b(14) - b(9)) * (b(14) - b(10)) * (b(14) - b(11)) * (b(14) - b(12)) * (b(14)-
- b(13)) * (b(14) - b(15)) * (b(14) - b(16)))) + a(15) * (((x - b(7)) * (x - b(8)) * (x - b(9)) * (x-
- b(10)) * (x - b(11)) * (x - b(12)) * (x - b(13)) * (x - b(14)) * (x - b(16))) / ((b(15) - b(7))*
* (b(15) - b(8)) * (b(15) - b(9)) * (b(15) - b(10)) * (b(15) - b(11)) * (b(15) - b(12)) * (b(15)-
- b(13)) * (b(15) - b(14)) * (b(15) - b(16)))) + a(16) * (((x - b(7)) * (x - b(8)) * (x - b(9)) * (x-
- b(10)) * (x - b(11)) * (x - b(12)) * (x - b(13)) * (x - b(14)) * (x - b(15))) / ((b(16) - b(7))*
* (b(16) - b(8)) * (b(16) - b(9)) * (b(16) - b(10)) * (b(16) - b(11)) * (b(16) - b(12)) * (b(16) -
- b(13)) * (b(16) - b(14)) * (b(16) - b(15))))

End If

End Function

Konečný výpočet výkonu větrné elektrárny je určen tak, že v daném období dle data
simulace, se dosadí medián rychlosti větru z databáze. Pro správný výpočet musí databáze
obsahovat data z místa umístění větrné elektrárny, nejlépe za období pěti po sobě jdoucích let.
Medián rychlosti větru je pak dosazen do interpolační rovnice a zapsán do buňky na listu
„Predikce_VTE“.

Zdrojový kód pro výpočet výkonu větrné elektrárny:

Worksheets("Predikce_VTE").Activate
Cells.ClearComments
Cells.Clear
- aktivace a vymazání listu “Predikce_VTE”

pocetdnu = (DateTime.DateDiff("d", DTPicker1.Value, DTPicker2.Value))
Me.ProgressBar3.Max = pocetdnu + 1
Me.ProgressBar3.Min = 0
- nastavení rozsahu výpočtu a progressbaru

Worksheets("Predikce_VTE").Cells(1, 1).Value = "Date"
Worksheets("Predikce_VTE").Cells(1, 2).Value = "Time"
Worksheets("Predikce_VTE").Cells(1, 3).Value = "Rychlost větru"
- vyplnění názvu sloupců

If UserForm1.TextBox8.Value <> 0 Then
 Worksheets("Predikce_VTE").Cells(1, 4).Value = "Výkon VTE1"
End If
If UserForm1.TextBox9.Value <> 0 Then
 Worksheets("Predikce_VTE").Cells(1, 5).Value = "Výkon VTE2"
End If
- vyplnění názvů sloupců
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Worksheets("Predikce_VTE").Columns("A:D").HorizontalAlignment = xlCenter
a = 0
prvniden = DTPicker1.Value

For i = 1 To pocetdnu + 1
 For j = 1 To 24
- cyklus výpočtu

kor1=Worksheets("VTE_P_Shape").Cells((Worksheets("VTE_P_Shape").Range("A:A").Find_
(UserForm1.ComboBox3.Value, , xlValues).Row), 3).Value * 1000
kor2=Worksheets("VTE_P_Shape").Cells((Worksheets("VTE_P_Shape").Range("A:A").Find_
(UserForm1.ComboBox4.Value, , xlValues).Row), 3).Value * 1000

If DateTime.Month(prvniden) = 1 Or DateTime.Month(prvniden) = 2 Or
DateTime.Month(prvniden) = 12 Then
 ro = 1.276
ElseIf DateTime.Month(prvniden) = 3 Or DateTime.Month(prvniden) = 11 Then
 ro = 1.253
ElseIf DateTime.Month(prvniden) = 4 Or DateTime.Month(prvniden) = 10 Then
 ro = 1.231
ElseIf DateTime.Month(prvniden) = 5 Or DateTime.Month(prvniden) = 9 Then
 ro = 1.218
ElseIf DateTime.Month(prvniden) = 6 Or DateTime.Month(prvniden) = 8 Then
 ro = 1.205
ElseIf DateTime.Month(prvniden) = 7 Then
 ro = 1.189
End If
- definování hustoty vzduchu na základě kalendářního měsíce

Worksheets("Predikce_VTE").Cells(2 + a, 1).Value = prvniden
Worksheets("Predikce_VTE").Cells(2 + a, 2).Value = Worksheets("VTE_P_Shape").Cells(2 + j+
+ (CInt(DateTime.Month(prvniden)) - 1) * 24, 21).Value
Worksheets("Predikce_VTE").Cells(2 + a, 3).Value = Worksheets("VTE_P_Shape").Cells(2 + j+
+ (CInt(DateTime.Month(prvniden)) - 1) * 24, 21 + CInt(DateTime.Day(prvniden))).Value
- zápis hodnot (datum, čas, rychlost větru)

If UserForm1.TextBox8.Value <> 0 Then
 If Module1.Interpolace(Worksheets("VTE_P_Shape").Cells(2 + j +
+ (CInt(DateTime.Month(prvniden)) - 1) * 24, 21 + CInt(DateTime.Day(prvniden))).Value,
,False)* UserForm1.TextBox8.Value * 1000 * ro > kor1 Then
  Worksheets("Predikce_VTE").Cells(2 + a, 4).Value = kor1
  GoTo step3
 End If
- prověřuje, zda hodnota výkonu nepřevyšuje maximální výkon větrné elektrárny, pokud ano,
doplní maximální výkon dle výkonové křivky a přejde ke kroku 3 (step3)

 Worksheets("Predikce_VTE").Cells(2 + a, 4).Value = Module1.Interpolace_
 (Worksheets("VTE_P_Shape").Cells(2 + j + (CInt(DateTime.Month(prvniden)) - 1) * 24, 2+
 +CInt(DateTime.Day(prvniden))).Value, False) * UserForm1.TextBox8.Value * 1000 * ro
End If
- výpočet výkonu VTE 1
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step3: If UserForm1.TextBox9.Value <> 0 Then
If Module1.Interpolace(Worksheets("VTE_P_Shape").Cells(2 + j + (CInt(DateTime.Month_
(prvniden)) - 1) * 24, 21 + CInt(DateTime.Day(prvniden))).Value, False)*
* UserForm1.TextBox9.Value * 1000 * ro > kor2 Then

  Worksheets("Predikce_VTE").Cells(2 + a, 5).Value = kor2
 End If
- prověřuje, zda hodnota výkonu nepřevyšuje maximální výkon větrné elektrárny, pokud ano
doplní maximální výkon dle výkonové křivky a přejde ke kroku 4 (step4)

Worksheets("Predikce_VTE").Cells(2 + a, 5).Value = Module1.Interpolace_
(Worksheets("VTE_P_Shape").Cells(2 + j + (CInt(DateTime.Month(prvniden)) - 1) * 24, 21+
+ CInt(DateTime.Day(prvniden))).Value, True) * UserForm1.TextBox9.Value * 1000 * ro

End If
- výpočet výkonu VTE 2

step4: a = a + 1
- inkrementace data a posun v řádcích

 Next j
 prvniden = DateTime.DateAdd("d", 1, prvniden)
 Me.ProgressBar3 = i
Next i

Výkon větrné elektrárny je závislý na hustotě vzduchu dle vztahu (2). Hustota vzduchu závisí
na teplotě a atmosférickém tlaku. Z toho důvodu je simulovaný výkon vynásoben hustotou
vzduchu, kterou jsem stanovil na základě průměrných hodnot teploty a tlaku získaných z ČHMÚ.

Tab. 13 Hustota vzduchu pro jednotlivé měsíce
Měsíc 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Hustota

vzduchu (kg/m3)
1,276 1,276 1,253 1,231 1,218 1,205 1,189 1,205 1,218 1,231 1,253 1,276
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Srovnání simulovaných a reálných dat

V této kapitole je provedeno srovnání a určení chyby při predikci a simulaci dat pro větrnou
a solární elektrárnu. Pro solární elektrárnu nebylo možné provést výpočet chyby predikce, protože
mi chybí data z měření intenzity slunečního měření v místě výstavby solární elektrárny. Reálné a
simulované hodnoty výkonu VTE a FVE jsou uvedeny v příloze 1.

Přesnost predikce VTE
V tomto kroku jsem provedl ověření přesnosti výpočtu tak, že jsem porovnal měřená data

z větrné elektrárny a pro stejnou rychlost větru jsem provedl výpočet rychlosti větru.

Obr. 42 Porovnání reálných a simulovaných dat výkonu VTE - únor

Po zanedbání vlastní spotřeby v čase, kdy je rotor v klidu z důvodu nízké rychlosti je
průměrná chyba simulace 7 % v měsíci únoru za sledované období třech dnů, viz obrázek 42, a
průměrná chyba v měsíci červenci za sledované období je 21%, viz obrázek 42. Velikost chyby
je způsobena nízkou rychlostí větru, protože se rychlost větru pohybovala těsně nad náběhovou
rychlostí větrné elektrárny, která je 4 m/s. Při této rychlosti dochází k mechanickým silám, které
brzdí rotor VTE a v simulátoru toto není ošetřeno.
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Obr. 43 Porovnání reálných a simulovaných dat výkonu VTE – červenec

Přesnost simulace VTE

Chyba simulace výkonu větrné elektrárny je 12%. Reálná hodnota odpovídá průměrným
hodinovým hodnotám za 3-leté období pro měsíc duben.

Obr. 44 Porovnání reálných a simulovaných dat výkonu VTE – duben 12%

Chyba simulace výkonu větrné elektrárny v měsíci září je 21%. Chyba je ovlivněna
především velkou chybovostí při nízkých rychlostech větru.
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Obr. 45 Porovnání reálných a simulovaných dat výkonu VTE – září 17%

Přesnost simulace FVE

Na následujících obrázcích 46 a 47 je znázorněno porovnání průměrných hodinových hodnot
výkonu FVE pro měsíc leden a červen. Po zanedbání vlastní spotřeby elektrárny je rozdíl mezi
průměrnou simulovanou a průměrnou reálnou dodávkou energie v měsíci lednu 45,394 kWh, což
odpovídá relativní chybě 6 %.

Obr. 46 Porovnání průměrných hodinových hodnot výkonu FVE za měsíc leden

Rozdíl mezi průměrnou simulovanou a průměrnou reálnou dodávkou energie za měsíc
červen je 1,81 MWh, což odpovídá relativní chybě 38 %. Velikost této chyby je způsobena
historicky nejmenší průměrnou intenzitou dopadajícího globálního záření v měsíci, viz. kapitola
4, obrázek 19.
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Obr. 47 Porovnání průměrných hodinových hodnot výkonu FVE za měsíc červen
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Závěr

Obnovitelné zdroje energie jsou stále více začleňovány do energetické soustavy, především
z hlediska výroby tzv. čisté energie (oproti fosilním a jaderným palivům), a také z důvodu stále
větší podpory ze strany EU. Tyto zdroje jsou nezávislé na dodávkách paliv z nestabilních zdrojů
(např. Slunce bude svítit miliony let a vítr nepřestane foukat).

Nicméně možnosti využitelnosti obnovitelných zdrojů v České republice jsou do jisté míry
omezené. Vyplývá to z nedostatku lokalit vhodných pro výstavbu OZE, z územních omezení
daných současnou legislativou (vztahujících se k chráněným krajinným územím, národním
parkům, historickým památkám, vojenským oblastem atd.), a z omezení sociální a psychologické
povahy (postoj obyvatel, vliv na krajinný ráz).

Potenciál vodního díla je z velké části vyčerpán již postavenými vodními elektrárnami.
V úvahu tedy připadá využívání větrné, sluneční a geotermální energie a spalování biomasy.
Geotermální energie a spalování biomasy jsou ve srovnání s větrnou a solární energií  nezávislé
na ročním období, a poskytují tak stabilní dodávky elektrické energie.

Větrné a solární elektrárny patří mezi nejproblematičtější zdroje energie pro energetickou
soustavu a zvyšují nároky na soustavu jako celek. Zvyšují nutné nároky výkonu pro primární a
sekundární regulaci, a také požadavky na objem dispečerských záloh, zejména rychle startující
rezervy.

Instalovaný výkon solárních elektráren za necelý rok 2010 překročil hodnotu 1000 MWp (to
pro srovnání odpovídá výkonu jednoho bloku jaderné elektrárny Temelín), a tato hodnota stále
není konečná. Získávání elektrické energie ze Slunce však představuje velkou hrozbu a výrazně
ovlivňuje stabilitu sítě a má velký vliv na dispečerské zálohy (je nutné zálohovat každý kW solární
elektrárny). Držení takového obrovského výkonu rezerv s sebou přináší i ekonomické dopady,
které postihnou všechny uživatele ve formě zvýšení cen elektrické energie. Solární elektrárny
jsou měkkým zdrojem a ovlivňují zkratové poměry v síti.

Další nevýhodou je závislost dodávek energie na denní a roční době. V zimních měsících je
spotřeba elektrické energie oproti letním měsícům vyšší, protože její převážná část je využita na
vytápění a osvětlení. Dodávky elektrické energie ze solárních elektráren se pohybují okolo 5 % z
instalovaného výkonu, jak je patrné z obrázku na straně 49.

Solární elektrárny by tudíž bylo vhodné využívat pouze jako doplňkový zdroj elektrické
energie, dokud se nenalezne vhodný a efektivní způsob její akumulace.

Větrné i solární elektrárny, oba zdroje s nestabilní dodávkou energie, způsobují velké
problémy v elektrizační síti. V současné době jsou to především solární elektrárny, u nichž došlo
k obrovskému boomu a instalovaný výkon prudce vzrostl na hodnotu instalovaného výkonu
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2132 MWp (k 31.10.2013). Důležitým úkolem proto zůstává najít vhodný způsob akumulace
energie těchto zdrojů nebo způsob vzájemné spolupráce větrné a solární elektrárny, aby docházelo
k minimálnímu ohrožení stability elektrizační soustavy.

Predikce elektrické energie hraje nezastupitelnou roli v dalším rozvoji a začleňování
obnovitelných zdrojů s nestabilní dodávkou elektrické energie do elektrizační soustavy.
V současné době neexistuje predikční model, který by s vysokou přesností určil velikost dodávky
elektrické energie z větrných a solární elektráren.

Simulátor výkonu pro solární a větrné elektrárny lze využít pro výpočet výkonu na základě
měření získaných ve vybrané lokalitě a určit, zda je vhodné a rentabilní zdroj v této lokalitě
provozovat. Druhou funkcí simulátoru je možnost krátkodobé predikce výkonu (56 hod předem)
na základě dat získaných z meteorologického předpovědního systému. Chyba simulace závisí na
klimatických podmínkách a dalších vlivech, jako je např. znečištění panelů či nízká rychlost větru
(pohybující se kolem náběhové rychlosti větrné elektrárny). Na velikost chyby má také vliv
rozptyl reálných hodnot od mediánu hodnoty, který je přepočítáván z jednotlivých let
importovaných do Simulátoru.

Simulátor má sloužit jako nástroj, který má za úkol poskytnout informace o chování větrné
nebo solární elektrárny ve vybrané lokalitě, pomoci určit návratnost investice, a také pomoci
provozovatelům elektrizačních sítí.
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Conclusion

Renewable energy sources are becoming more integrated into the power system, especially
in terms of production of so called clean energy (in comparison to fossil and nuclear fuels), and
also because of an increasing support from the EU. These resources are independent on fuel
supplies from unstable sources (e.g. the sun will shine for millions of years and the wind will not
stop blowing).

Nevertheless, the utilization options of renewable energy sources in the Czech Republic are
somehow limited. This stems from a lack of suitable sites for the construction of renewable energy
sources, from spatial constraints of the current legislation (related to protected landscape areas,
national parks, historic sites, military areas, etc.), and from restrictions of social and psychological
nature (different attitudes among the population groups, the impact on the landscape).

The water energy potential is almost exhausted due to the already built hydropower plants.
Therefore, we can only use wind, solar and geothermal energy and biomass combustion.
Geothermal energy and biomass burning, compared to wind and solar energy, are not dependent
on the season, and provide a stable supply of electricity.

Wind and solar powers are among the most problematic sources of energy for the power
system and they increase the demands on the system as a whole. These sources increase the power
demands, which are required for both the primary and the secondary control, and they also
increase the demands on the volume of dispatching advances, especially fast starting reserves.

The installed capacity of solar power plants for less than one year vaulted over 1,000 MWp
in year 2010 (this corresponds to the performance of one block of the nuclear power plant in
Temelín), and this value is still not final. Solar power plants represent a big threat (?), they greatly
affect the stability of the network, and they also have a great impact on operating reserves, because
it is necessary to back up each kW of a solar power plant. Holding such enormous power reserves
also brings economic impacts that will affect all users in a form of increased electricity prices.
Solar power plants are soft power sources and have an effect on the short-circuit conditions in the
electric network.

Therefore, it would be advisable to use solar power plants only as an additional source of
electricity until we find a suitable and effective way of accumulation of their electric energy.

Another big disadvantage is the dependence of energy supplies on the time of the day and
seasons of the year. In the winter, power consumption is higher than during the summer months,
because the majority of the electric energy is used up for heating and lighting. Electricity supplies
from solar power plants are around 5 % of the installed capacity, as it is evident from the figure
on page 49.
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Both wind and solar power sources, with their unstable power supply, cause major problems
in the electricity network. At present, it is mainly solar power plants, where there has been a huge
boom and the installed capacity rose sharply to 2,132 MWp of the installed capacity (31 October
2013). Therefore, an important task, which still remains, is to find either a suitable way of
accumulation of these energy sources, or a way of wind and solar power cooperation, in order to
ensure minimum risks of the power system instability.

The electricity forecast plays a vital role in the further development, and the connection of
renewable sources with unstable supply of electricity to the grid. Currently, there is no predictive
model  that  would determine,  with a  high accuracy,  the amount  of  the electricity supplies  from
wind and solar power plants.

The simulator of active power for solar and wind power plants can be used for the power
calculation based on measurements obtained in a selected area, and determine, whether the area
is or is not suitable and cost-effective for a power source operating in there. The second function
of the simulator is the possibility of a short-term performance prediction (56 hours in advance)
based on the data obtained from a meteorological forecasting system. Error simulation depends
on climatic conditions and other factors, such as pollution of the panels, or a low wind speed (that
would be around a start-up wind speed of wind turbines). The magnitude of the error depends on
the variance in the fair value from the median value, which is converted from the data imported
into the simulator for each year.

The simulator is intended to serve as a tool that aims to provide information about the
behavior of the wind or solar power plants in a selected area, to help to determine the rate of return
on investment, and also to help operators of electricity networks.
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Přínos disertační práce z vědeckého hlediska

Z vědeckého hlediska práce definuje matematický model větrné a solární elektrárny a otevírá
další možnosti pro zpřesnění samotného modelu nebo vstupních dat, jako jsou rychlost větru a
intenzita dopadajícího slunečního záření. Matematický model je možné použít v simulačních
programech jako je například Bizon projektant nebo ATP_EMTP.

Práce dále popisuje vlivy větrných a solárních elektráren na elektrizační soustavu, a
upozorňuje tak na možná rizika, jako je například změna napětí v místě připojení, riziko změny
toku výkonu nebo kolísání dodávek elektrické energie a nutnost držet rychle startující zálohy
k pokrytí těchto odchylek v dodávkách výkonu do sítě.

Přínos disertační práce pro praxi

Přínos disertační práce pro praxi vidím v tom, že poskytuje nástroj k odhadu dodávek
elektrické energie na základě měření v místě plánované výstavby nebo rozšíření stávající větrné
nebo solární elektrárny. Výstupní data ze simulátoru mohou být použita pro stanovení, zda je
vybraná lokalita vhodná pro výstavbu větrné nebo solární elektrárny, a k určení návratnosti
investice.

Další výhodou z praktického hlediska je možnost určení vhodnosti spolupráce větrné a
solární elektrárny v místě, kde je vybudován pouze jeden z těchto zdrojů. Spolupráce solární
elektrárny s větrnou je výhodná z důvodu dodávek elektrické energie i v noci, kdy je solární
elektrárna mimo provoz.
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The benefit of the dissertation from a scientific perspective

The dissertation defines, from a scientific point of view, a mathematical model of a wind and
a solar power plant, and opens more possibilities of refining the model itself, or the input data,
which are wind speed and solar radiation intensity. The mathematical model can be used in
simulation programs such as the Bizon Projektant or the ATP_EMTP.

The dissertation also describes the influences of wind and solar power plants on the
electricity grid and points at some potential risks, such as changes in voltage at the connection
point, the risk of changes in power flow, or the fluctuation of electricity supply and the necessity
of holding fast start-up reserves to cover these variations in the supply of power to the electric
grid.

The benefit of the dissertation for practice

The  benefit  of  the  dissertation  work  for  practice,  as  I  see  it,  is  that  it  provides  a  tool  of
estimation of the electricity supply based on measurements data of wind speed and intensity of
incident solar radiation at the site of a planned construction or an expansion of an already existing
wind or solar power plant. Output data from the simulator can be used to determine whether the
selected location is suitable for the construction of a wind or solar power plant, and to determine
the rate of return on investment.

Another advantage, from a practical point of view, is a possibility of stating a
recommendation for co-operation of a wind and a solar power plant at a place where there is built
only one of these power sources. The cooperation of a wind and a solar power plant is
advantageous due to electricity supplies provided at night, when solar power is inoperative.
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Příloha 1:
Tabulka 14: Závislost relativní chyby na rychlosti větru - únor

Date Wind speed Real data Simulated Absolute error Relative error
05.02.2008 11:00 2,6 -7,3 0,00 7,30 1,00
03.02.2008 06:00 2,7 -7,2 0,00 7,20 1,00
03.02.2008 05:00 2,9 -7,5 0,00 7,50 1,00
03.02.2008 07:00 3,2 -6 0,00 6,00 1,00
03.02.2008 04:00 3,3 -1,8 0,00 1,80 1,00
05.02.2008 13:00 3,3 10,7 0,00 10,70 1,00
05.02.2008 10:00 3,5 7 0,00 7,00 1,00
05.02.2008 12:00 3,5 19,5 0,00 19,50 1,00
03.02.2008 08:00 3,6 -3,2 0,00 3,20 1,00
03.02.2008 09:00 3,8 18 0,00 18,00 1,00
03.02.2008 10:00 3,9 50,8 0,00 50,80 1,00
03.02.2008 11:00 4,4 101,5 127,70 26,20 0,26
03.02.2008 12:00 4,4 103,8 127,70 23,90 0,23
05.02.2008 09:00 4,7 141,5 165,45 23,95 0,17
05.02.2008 14:00 4,7 142 165,45 23,45 0,17
05.02.2008 15:00 4,8 154,7 179,16 24,46 0,16
05.02.2008 05:00 5,1 162,8 223,05 60,25 0,37
03.02.2008 03:00 5,2 182,8 238,52 55,72 0,30
05.02.2008 04:00 5,3 164,5 254,39 89,89 0,55
03.02.2008 00:00 5,4 215,2 270,65 55,45 0,26
03.02.2008 13:00 5,5 273,2 287,32 14,12 0,05
05.02.2008 08:00 5,6 234,8 304,41 69,61 0,30
05.02.2008 07:00 5,7 289,3 321,96 32,66 0,11
05.02.2008 06:00 5,9 281 358,56 77,56 0,28
05.02.2008 16:00 6 336,2 377,70 41,50 0,12
05.02.2008 17:00 6,6 454 507,07 53,07 0,12
03.02.2008 01:00 6,8 499,3 556,71 57,41 0,11
05.02.2008 03:00 6,8 531,7 556,71 25,01 0,05
04.02.2008 21:00 7,3 666 696,47 30,47 0,05
03.02.2008 02:00 7,4 670,5 727,03 56,53 0,08
04.02.2008 18:00 7,4 763 727,03 35,97 0,05
04.02.2008 20:00 7,6 773 790,48 17,48 0,02
05.02.2008 18:00 7,6 712,5 790,48 77,98 0,11
05.02.2008 00:00 7,8 814,5 856,68 42,18 0,05
05.02.2008 02:00 8 826,2 925,10 98,90 0,12
03.02.2008 14:00 8,3 1103,8 1030,58 73,22 0,07
04.02.2008 19:00 8,4 1038 1066,19 28,19 0,03
03.02.2008 15:00 8,6 1203,3 1137,64 65,66 0,05
04.02.2008 22:00 8,6 1121,2 1137,64 16,44 0,01
04.02.2008 23:00 8,7 1061,7 1173,36 111,66 0,11
05.02.2008 19:00 8,7 1093,3 1173,36 80,06 0,07
05.02.2008 23:00 8,9 1306,2 1244,49 61,71 0,05
05.02.2008 20:00 9 1246,5 1279,83 33,33 0,03
04.02.2008 16:00 9,1 1296,2 1316,26 20,06 0,02
05.02.2008 01:00 9,3 1278 1387,55 109,55 0,09
04.02.2008 15:00 9,7 1540,2 1524,60 15,60 0,01
05.02.2008 22:00 9,7 1511,8 1524,60 12,80 0,01
05.02.2008 21:00 10,1 1715,8 1657,34 58,46 0,03
03.02.2008 16:00 10,3 1699,7 1723,23 23,53 0,01
04.02.2008 17:00 10,3 1688,3 1723,23 34,93 0,02
04.02.2008 14:00 10,4 1768,8 1756,18 12,62 0,01
03.02.2008 17:00 10,5 1803,5 1789,14 14,36 0,01
03.02.2008 18:00 10,6 1794 1822,11 28,11 0,02
04.02.2008 06:00 10,8 1813,3 1888,00 74,70 0,04
03.02.2008 21:00 11,2 1911,7 2000,00 88,30 0,05
03.02.2008 23:00 11,2 1885 2000,00 115,00 0,06
03.02.2008 19:00 11,4 1954,7 2000,00 45,30 0,02
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04.02.2008 00:00 11,4 1944,2 2000,00 55,80 0,03
04.02.2008 11:00 11,5 1915,8 2000,00 84,20 0,04
04.02.2008 01:00 11,8 1954,5 2000,00 45,50 0,02
04.02.2008 07:00 11,8 1977,2 2000,00 22,80 0,01
03.02.2008 22:00 12 1962 2000,00 38,00 0,02
03.02.2008 20:00 12,1 1991,8 2000,00 8,20 0,00
04.02.2008 13:00 12,5 1962,3 2000,00 37,70 0,02
04.02.2008 04:00 12,6 1980,3 2000,00 19,70 0,01
04.02.2008 05:00 12,6 1992,2 2000,00 7,80 0,00
04.02.2008 12:00 12,7 1987,8 2000,00 12,20 0,01
04.02.2008 09:00 12,9 1990,2 2000,00 9,80 0,00
04.02.2008 02:00 13,1 2000,7 2000,00 0,70 0,00
04.02.2008 08:00 13,2 1990,8 2000,00 9,20 0,00
04.02.2008 10:00 13,6 1997,2 2000,00 2,80 0,00
04.02.2008 03:00 15,4 2000,7 2000,00 0,70 0,00

Průměr: 0,08

Tabulka 15: Závislost relativní chyby na rychlosti větru - červenec
Date Wind speed Real data Simulated Absolute error Relative error

17.07.2008 16:00 1.7 -10.2 0.00 10.20 1.00
17.07.2008 17:00 1.9 -7.3 0.00 7.30 1.00
17.07.2008 18:00 2.1 -6.8 0.00 6.80 1.00
17.07.2008 19:00 2.1 -7.7 0.00 7.70 1.00
17.07.2008 15:00 2.5 -10 0.00 10.00 1.00
17.07.2008 13:00 2.8 -8.7 0.00 8.70 1.00
17.07.2008 14:00 2.8 -8.7 0.00 8.70 1.00
16.07.2008 10:00 3 -11.2 0.00 11.20 1.00
16.07.2008 06:00 3.1 -3.7 0.00 3.70 1.00
16.07.2008 11:00 3.1 -11 0.00 11.00 1.00
16.07.2008 12:00 3.1 -11 0.00 11.00 1.00
16.07.2008 09:00 3.3 -1.2 0.00 1.20 1.00
17.07.2008 04:00 3.3 6.8 0.00 6.80 1.00
17.07.2008 11:00 3.3 -8.5 0.00 8.50 1.00
16.07.2008 16:00 3.4 199.1 0.00 199.10 1.00
17.07.2008 23:00 3.5 5.2 0.00 5.20 1.00
16.07.2008 08:00 3.8 23.2 0.00 23.20 1.00
16.07.2008 18:00 3.8 36.7 0.00 36.70 1.00
16.07.2008 05:00 3.9 53.5 0.00 53.50 1.00
17.07.2008 10:00 3.9 49.8 0.00 49.80 1.00
16.07.2008 17:00 4 110.4 80.85 29.55 0.27
17.07.2008 09:00 4 43.2 80.85 37.65 0.87
16.07.2008 23:00 4.1 37.5 89.38 51.88 1.38
17.07.2008 12:00 4.1 48.8 89.38 40.58 0.83
17.07.2008 20:00 4.2 48.8 98.58 49.78 1.02
17.07.2008 02:00 4.3 62.8 108.46 45.66 0.73
15.07.2008 17:00 4.4 97 118.99 21.99 0.23
16.07.2008 07:00 4.4 50.5 118.99 68.49 1.36
15.07.2008 15:00 4.5 100.7 130.15 29.45 0.29
17.07.2008 01:00 4.5 97.5 130.15 32.65 0.33
17.07.2008 00:00 4.6 110.5 141.89 31.39 0.28
16.07.2008 13:00 4.7 116.7 154.17 37.47 0.32
15.07.2008 16:00 4.8 147.8 166.94 19.14 0.13
17.07.2008 22:00 4.8 106.2 166.94 60.74 0.57
17.07.2008 03:00 5 124.8 193.81 69.01 0.55
17.07.2008 07:00 5 136.5 193.81 57.31 0.42
17.07.2008 21:00 5.2 151.5 222.26 70.76 0.47
15.07.2008 22:00 5.3 242.3 237.04 5.26 0.02
17.07.2008 08:00 5.3 196 237.04 41.04 0.21
17.07.2008 05:00 5.4 207.7 252.19 44.49 0.21
15.07.2008 18:00 5.5 224.7 267.73 43.03 0.19
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16.07.2008 19:00 5.5 234.5 267.73 33.23 0.14
15.07.2008 23:00 5.9 316.3 334.11 17.81 0.06
17.07.2008 06:00 5.9 285.8 334.11 48.31 0.17
15.07.2008 00:00 6 320 351.94 31.94 0.10
16.07.2008 22:00 6 376.7 351.94 24.76 0.07
16.07.2008 14:00 6.3 370.5 409.07 38.57 0.10
15.07.2008 14:00 6.4 425.8 429.46 3.66 0.01
16.07.2008 00:00 6.4 408.5 429.46 20.96 0.05
15.07.2008 01:00 6.6 459 472.50 13.50 0.03
16.07.2008 20:00 6.7 453 495.21 42.21 0.09
15.07.2008 21:00 6.8 527.3 518.75 8.55 0.02
16.07.2008 01:00 6.8 523.3 518.75 4.55 0.01
15.07.2008 19:00 6.9 530.5 543.12 12.62 0.02
15.07.2008 09:00 7.1 592.3 594.40 2.10 0.00
15.07.2008 20:00 7.1 574.7 594.40 19.70 0.03
16.07.2008 02:00 7.1 519.2 594.40 75.20 0.14
16.07.2008 03:00 7.1 651.7 594.40 57.30 0.09
16.07.2008 04:00 7.2 569 621.29 52.29 0.09
16.07.2008 15:00 7.3 644.3 648.98 4.68 0.01
15.07.2008 12:00 7.4 689.3 677.46 11.84 0.02
15.07.2008 10:00 7.6 786.3 736.58 49.72 0.06
15.07.2008 11:00 8 879.7 862.03 17.68 0.02
15.07.2008 08:00 8.3 959.7 960.31 0.61 0.00
15.07.2008 13:00 8.3 1027 960.31 66.69 0.06
16.07.2008 21:00 8.3 914.5 960.31 45.81 0.05
15.07.2008 02:00 8.8 1230.3 1126.56 103.74 0.08
15.07.2008 05:00 10.2 1689.7 1575.05 114.65 0.07
15.07.2008 06:00 10.2 1655 1575.05 79.95 0.05
15.07.2008 04:00 10.9 1796.3 1789.88 6.42 0.00
15.07.2008 07:00 10.9 1778.8 1789.88 11.08 0.01
15.07.2008 03:00 11.3 1866.8 1910.41 43.61 0.02

Tabulka 16: Průměrné hodnoty výkonu FVE – simulovaná / reálná hodnota
Time Leden Červen
00:00 0,00 -670,99 0,00 -591,84
01:00 0,00 -674,13 0,00 -612,90
02:00 0,00 -676,97 0,00 -591,86
03:00 0,00 -678,63 0,00 -592,59
04:00 0,00 -678,21 1337,91 -560,36
05:00 0,00 -678,22 34922,08 15594,49
06:00 0,00 -675,62 129685,43 61209,39
07:00 0,00 -436,91 251666,67 149731,90
08:00 3013,43 17395,47 398633,55 287205,20
09:00 33948,73 59592,91 525456,39 377060,36
10:00 83384,85 116990,65 612071,98 473249,04
11:00 141588,32 172862,76 682460,28 540542,11
12:00 176036,29 185325,31 727945,54 574765,44
13:00 182174,50 155538,10 689426,37 609487,87
14:00 164065,16 86693,88 638894,78 474276,56
15:00 97327,82 19964,60 562908,82 388529,49
16:00 37267,46 -384,79 461885,14 363629,26
17:00 2765,61 -649,21 330315,87 227943,14
18:00 0,00 -653,93 203485,84 122248,61
19:00 0,00 -657,02 90920,24 38242,79
20:00 0,00 -661,76 15808,86 1903,61
21:00 0,00 -665,91 0,00 -610,89
22:00 0,00 -667,70 0,00 -592,43
23:00 0,00 -670,49 0,00 -591,87
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Tabulka 17: Průměrné hodnoty výkonu VTE – simulovaná / reálná hodnota
Time Duben Září
00:00 537,06 545,40 482,84 538,97
01:00 493,76 525,39 454,79 510,15
02:00 470,56 512,98 470,75 513,89
03:00 477,46 514,66 478,85 496,97
04:00 467,98 486,22 425,93 508,82
05:00 466,57 499,74 500,43 503,92
06:00 464,76 504,83 482,50 519,73
07:00 430,81 486,10 446,36 483,61
08:00 315,33 415,99 368,36 451,75
09:00 311,78 420,69 267,91 406,13
10:00 342,12 446,54 326,50 427,27
11:00 383,54 491,05 365,77 457,39
12:00 446,79 490,66 392,73 485,46
13:00 410,20 479,70 382,05 496,54
14:00 398,42 479,32 372,79 483,45
15:00 458,58 488,79 364,47 459,21
16:00 454,15 489,53 387,60 481,09
17:00 432,28 469,62 386,98 456,69
18:00 448,47 463,13 404,64 462,51
19:00 458,96 472,60 490,53 523,38
20:00 525,57 545,17 546,36 588,51
21:00 526,36 568,75 600,90 636,56
22:00 597,22 629,64 578,43 628,46
23:00 594,34 632,14 525,65 569,82


