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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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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

2. 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 3 je uvedena četnost výskytu rychlostí větru v roce 2009 za jednotlivé měsíce.
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Obr. 3 Histogram výskytu rychlosti větru v místě výstavby VTE v roce 2009 [45]

Obr. 4 Histogram výskytu rychlosti větru v místě výstavby VTE v jednotlivých letech. [45]
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3. 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 3 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. 3 Maximální a minimální průměrná hodnota intenzity slunečního záření za sledovaný
měsíc pro danou hodinu.

Na obrázcích 5, 6, 7 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. 5 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 6 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. 6 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. 7 Srovnání průměrných hodnot intenzity dopadajícího slunečního záření v měsíci červenci za
sledované období  [45]
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4. 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

,

,
, = (1)

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 (2).
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hP
Wk
i

T
v ×
=  (2)

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 8 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. 8 Průběh činného výkonu
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Na obrázku 9 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. 9 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 10 předpokládáme, že výkon FVE je závislý pouze na
velikosti intenzity slunečního záření, které je přímou funkcí oblačnosti v dané lokalitě. Dále je na
obr. 10 zobrazen podíl produkce elektrické energie v jednotlivých regionech, tzn., že číselné
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hodnoty uvedené na obrázku 10 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 10. 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. 10 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.
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Obr. 11 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. 12 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%.



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

VŠB-TU Ostrava, FEI, 410 - Katedra elektroenergetiky

19

Obr. 13 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 14 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. 14 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 15 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. 15 Průběh činného výkonu v měsíci dubnu

Na obrázku 16 je uveden koeficient využití větrné elektrárny pro jednotlivé měsíce.
Průměrná hodnota koeficientu využití za sledované období byla 26,8 %. [47]

Obr. 16 Koeficient využití
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5. 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 17 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. 17 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. 18 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 19 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. 19 Průběh okamžitého výkonu WPP, PV a WPP + PV – říjen  [44]

Obrázek 20 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. 20 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 4 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. 4.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. 21 Schéma 22 kV sítě  [44]

Obr. 22 Schéma 110 kV sítě [44]
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6. 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 23 a dle vzoru, který je přiložen
k souboru Simulátoru.

Obr. 23 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×
= (3)

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. 24 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. 25 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. 26 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](4)

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 (5)

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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(6)

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. 5 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. 27 Ukázka zdrojového kódu pro konstrukci interpolačního polynomu v prostředí VBA
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Obr. 28 Ukázka dělení výkonové křivky na dílčí funkce

Obr. 29 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
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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. 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. 6 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.

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. 30 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 30, a
průměrná chyba v měsíci červenci za sledované období je 21%, viz obrázek 31. 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. 31 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. 32 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. 33 Porovnání reálných a simulovaných dat výkonu VTE – září 17%

Přesnost simulace FVE

Na následujících obrázcích 34 a 35 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. 34 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. 35 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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