טורבינות חכמות מתחכמות לרוח
טורבינות רוח מצוידות בחיישנים יזהו את כיוון ועוצמת הרוח לפני שתגיע אליהן ויכוונו את עצמן לקראתה.
הטכנולוגיה החדשה שפותחה במעבדה הלאומית לאנרגיות חלופיות בדנמרק ) (Risoe DTUתורמת לניצול
מרבי של הרוח ומייעלת את ייצור החשמל ב5% -
תהליך הפקת אנרגיה מרוח נראה פשוט למדי .הרוח מסובבת את להבי הטורבינה ,הטורבינה מפעילה גנראטור
והגנראטור מייצר חשמל .אבל בפועל הדברים אינם כה פשוטים.
טורבינות רוח נמצאות מטבען באזורים עתירי רוחות חזקות ,והן חשופות לנזק ולהרס אם הלהבים אינם מוטים בזווית
נכונה לעומת המשבים החזקים .נוהל ההפעלה השגרתי של טורבינת רוח כולל את התאמת להבי הטורבינות לניצול
מרבי של זרמי האוויר החזקים ביותר מבלי להינזק.
טכנולוגיה שפותחה על ידי ד"ר טורבן מיקלסן ועמיתיו מהמעבדה הלאומית לאנרגיות חלופיות בדנמרק ) Risoe
 (DTUעשויה לפשט את התהליך .ד"ר מיקלסן חיפש דרך לאפשר לכל טורבינה לזהות מראש את משבי הרוח
המתקרבים ולכוון את הלהבים בהתאם.
טכנולוגיית המכ"מ האופטי המכונה 'לידאר' ) (Light Detection And Rangingמוכרת מאז שנות ה ,70 -וזהה
בבסיסה למכ"ם המשדר גלים אלקטרומגנטיים וקולט ומנתח את הגלים החוזרים כדי לזהות עצם ממרחק .ההבדל
הוא שמכ"מ מסתמך על גלי רדיו בעלי אורכי גל ארוכים שמוחזרים רק מעצמים גדולים' .לידאר' מנצל גלי אור שאורך
הגל שלהם קצר הרבה יותר ,ולכן הם מוחזרים גם מעצמים קטנים.
גלי האור שמשדר המכ"מ האופטי מוחזרים מחלקיקים טבעיים זעירים כמו טיפות מים ,אבק ,אבקנים וגבישי מלח
שנסחפים באוויר במהירות זהה למהירות הרוח .צוות החוקרים הניח שניתן להשתמש בטכנולוגיה כדי לאתר את
משבי הרוח ולקבוע את כיוונם ועוצמתם לפני שהם מגיעים לטורבינה.
כדי לבחון את הרעיון הוצב מכ"מ אופטי בבסיס טורבינה שגובהה  120מטר באתר הניסויים הדני 'הובסן' .המתקן
מדד את תנועות הרוח בגובה של  ,80 ,60 ,40ו 100 -מטר מעל פני הקרקע ,ובמרחק  200 -100מטר מהטורבינה.
הנתונים שנאספו הושוו לנתוני מד רוח כפות כדי לכייל את המכ"מ האופטי .לאחר מכן חובר המחשב לניתוח הנתונים
מהמכ"מ האופטי למנועים שיתאימו את זווית ההטיה של להבי הטורבינה ,כדי להפיק את מרב האנרגיה ולהקטין את
החשיפה לנזק.
הניסוי הוכיח שניתן לקבל מדידות מדויקות של מהירות הרוח לכל גובה הטורבינה ,אבל התברר שהצבת המכ"מ
בבסיס הטורבינה מגבילה את טווח הסריקה של המכשיר ,והוא אינו קולט נתונים על הרוח במרחק  200מטר
מהטורבינה .כדי לקלוט את המידע החשוב היה צורך להציב את המכ"ם האופטי במרכז הטורבינה ,אזור המועד
לתנודות שיוצרת התנועה הסיבובית של הטורבינה.
בעיה זו נפתרה עם החלפת המראות המסורתיות לניתוב קרני האור במכ"מ האופטי במערכת סיבים אופטיים .בעיה
נוספת שעוררו ההפרעות האלקטרוניות מהגנראטור נפתרה באמצעות עיטוף המכשיר בחומרי הגנה.
התוצאה היא מערכת שמייעלת את ייצור החשמל ב .5% -בטורבינה בכושר של  4מגה-ואט ניתן לחסוך כך  38אלף
דולר לשנה ,וזאת בנוסף לחיסכון שבהארכת תוחלת החיים של הלהבים והגנראטור עצמו.
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