Větrná elektrárna
Obnovitelný zdroj
energie
Nejčastější
mýty o větrných

Jak vzniká větrná energie?

Větrná energie pochází, jako většina energií zde na zemi, ze slunce.
Vzniká nestejnoměrným ohříváním zemského povrchu, tvorbou tlakových
níží a výší a následným prouděním vzduchu mezi mini, což nazýváme vítr.

Weibullovo rozdělení
Bylo zjištěno, že pro výpočty větrných elektráren se dá využít tzv.
Weibullova statistického rozdělení. Je možné ho vyjádřit pomocí
následujícího grafu.

elektrárnách
- Větrné elektrárny jsou hlučné
Tento argument odpůrců větrných elektráren lze jednoduše vyvrátit
návštěvou jakékoliv moderní větrné elektrárny. Největší hlukové emise
vydávají konce lopatek a převodovka, tyto součásti byly optimalizovány
z hlediska hlučnosti. Norma stanovuje maximální hluk 40 dB v noci a 50
dB ve dne u nejbližších stojících budov.

- Diskoefekt
Jedná se o jev, kdy se na otáčejících se lopatkách tvoří tzv. prasátka.
Odlesky mohou působit rušivě a mohou ovlivňovat i vzdálené okolí. Tento
problém lze jednoduše vyřešit matným nátěrem lopatek.

- Odletující led
Moderní větrné elektrárny mají vestavěné ochrany, které rozpoznají
tvorbu ledu na lopatkách pomocí zhoršení účinnosti rotoru. V případě, že
je účinnost rotoru zhoršena, řídící systém vyhodnotí neshodu s
nastavenými parametry a elektrárnu odstaví.

Weibullovým rozdělením lze proložit naměřené hodnoty rychlostí větru,
které jsou měřeny minimálně po dobu jednoho roku a pomocí tohoto
proložení vypočíst přibližnou energetickou bilanci sledovaného místa.
U vyráběných turbín jsou udávány tzv. výkonové křivky (power curve). Ty
udávají kolik energie dokáže elektrárna vyrobit při určité rychlosti větru.
Příklad výkonové křivky pro turbínu Vestas V100-1.8MW je uvedeno
v následujícím grafu.

- Rušení krajinného rázu a vliv na turistiku
Rušení krajinného rázu nelze objektivně kvantifikovat, protože pohled
na větrnou elektrárnu vyvolává v každém pozorovateli jiný pocit a záleží
na subjektivním úsudku. V obci Věžnice na Polensku se po instalaci
větrných elektráren turistický ruch zvýšil nesčetněkrát. Jednou ročně
pořádá Česká společnost pro větrnou energii, která sdružuje
provozovatele větrných elektráren na území ČR, den otevřených dveří
na větrných elektrárnách. Tato akce se koná okolo 15. června vždy
v sobotu. Na 15. června připadá Mezinárodní den větru.

- Větrné elektrárny zabíjejí prolétající ptáky
Při dotazování obyvatel bydlících v okolí větrných elektráren, zda nenalezli
jakékoliv mrtvé ptáky v okolí elektráren, se všichni shodli, že nic sami
nenalezli a ani neví o tom, že by kdokoliv jiný na tento jev upozorňoval.
Dá se tedy předpokládat, že kolize létajících živočichů s elektrárnou jsou
tak malé, že je běžný pozorovatel nezaznamená. Lze nalézt různá videa
kolující po internetu kde elektrárna zabije prolétajícího ptáka, avšak ze
zkušeností obyvatel toto nevyplývá.
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Pomocí výkonových křivek a přibližného rozložení četností větru v dané
lokalitě lze vypočíst přibližnou výrobu určité větrné elektrárny. Lze pak
mezi sebou porovnat různé typy elektráren od různých výrobců a dospět
k výběru nejvhodnější větrné turbíny pro vybranou lokalitu.
Při volbě větrné turbíny však nelze zapomínat na ekonomickou stránku
problému, kdy turbína která vyrobí v dané lokalitě největší množství
energie však nemusí být ekonomicky nejvýhodnější, protože od velikosti
instalovaného výkonu se přímo odvíjí cena elektrárny. Lze dospět
i k závěru, že turbína která by vyrobila nejvíce energie by se za celou
dobu svého provozu ani nezaplatila, proto je nutné provést důkladnou
ekonomickou analýzu.

Prognóza do budoucnosti
Větrná energie má jistě v české republice své místo. V budoucích několika
letech se však bohužel nedá očekávat větší nárůst instalovaného výkonu,
protože státní orgány jsou již po několik let málo nakloněné k povolování
výstavby. Navíc ještě vyvstal problém s připojováním větrných elektráren,
kvůli využití volné kapacity v elektrizačních sítích slunečními elektrárnami.
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