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Abstrakt 

Tato disertační práce se zabývá využitím a způsoby řízení výkonových polovodičových 
měničů v systémech akumulace elektrické energie. V práci je proveden výběr vhodné struktury 
měničů s ohledem na požadované pracovní režimy, dále je provedena analýza možných metod 
řízení a ověření jejich vlastností pomocí numerických simulací. Jádro práce tvoří hardware a 
software reálného systému akumulace, který byl realizován v Technologickém centru Ostrava 
v rámci vědeckovýzkumného projektu ENET. Závěr práce tvoří ověření navržených řešení na výše 
uvedeném systému akumulace elektrické energie, vyhodnocení vlastností navrženého systému a 
doporučení pro další výzkum. 

Klíčová slova 

SmartGrid, akumulace elektrické energie, výkonové polovodičové měniče, řídicí algoritmy, 
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Abstract 

This Ph.D. thesis is aimed to utilization of power semiconductor converters in systems with 
electric accumulation. Design of suitable structure is performed here with analyses of suitable 
control methods. Proposed designs are verified by numerical and circuits simulations. Basis of 
thesis is composed from design of hardware and software for proposed system. This system was 
implemented in Technological Centre of Ostrava as a part of research project ENET. In 
conclusion of the thesis is verification of whole design together with experimental 
measurements performed on this system.  
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Cíle disertační práce  

Hlavním cílem disertační práce je vytvořit technické prostředky pro řízení 
technologie akumulace elektrické energie a začlenění této technologie do prostředí elektrické 
sítě.  

Konkrétně jde o vývoj hardwarových a softwarových prostředků jak pro řízení procesu 
akumulace elektrické energie do elektrochemických akumulátorů, tak pro měření a zpracování 
vnitřních veličin akumulačního systému pro následné zpětnovazební řízení systému akumulace 
v reálném čase. Zároveň jsou vybrané a předzpracované informace o veličinách systému dle 
požadavků distributora elektrické energie odesílané pro potřeby řízení sítě.  

Disertační práce si klade za cíl: 

• Zpracovat informace o současném stavu a trendech jak v oblasti přenosu a řízení 
elektroenergetických sítí, tak i možnostech řízení elektrochemických akumulačních 
jednotek s využitím polovodičových měničů, 

• provést teoretický rozbor funkce měničů pro řízení akumulačních soustav, 
• provést analýzu požadavků na komponenty měřícího a řídicího systému jednotky 

akumulace elektrické energie, 
• navrhnout vhodné algoritmy pro řízení jednotky akumulace a provést jejich odladění na 

numerickém modelu, 
• vyvinout software jak pro měření a řízení akumulační soustavy, tak pro komunikaci 

s nadřazeným systémem s cílem začlenění akumulační jednotky do sítě, 
• provést ověření na reálném poloprovozním zařízení, 
• provést shrnutí a doporučení pro technickou praxi při nasazování akumulačních jednotek 

do distribuce elektrické energie. 
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Seznam použitých symbolů a zkratek 

 

AC  střídavé napětí nebo proud 

DC  stejnosměrné napětí nebo proud 

iα  reálná složka vektoru proudu v systému pevných souřadnic 

iβ  imaginární složka vektoru proudu v systému pevných souřadnic 

id  reálná složka vektoru proudu v systému orientovaných souřadnic 

iq  imaginární složka vektoru proudu v systému orientovaných souřadnic 

θ  orientující úhel mezi souřadnicovými systémy [α, β] a [d, q] 

RUDC regulátor stejnosměrného napětí 

RIu  regulátor proudu a napětí 

USα reálná složka vektoru síťového napětí v systému pevných souřadnic 

USβ imaginární složka vektoru síťového napětí v systému pevných souřadnic 

Ua, Ub ,Uc fázová napětí 

Ub   napětí baterie 

Uf   fázové napětí 

Ib  proud baterie 

Pb  výkon baterie 

Lf  filtrační tlumivka 

T, Tr transformátor 

PAPF paralelní aktivní filtr 

SAPF sériový aktivní filtr 

U10 označení paralelního měniče 1 

U11 označení paralelního měniče 2 

VR1, VR2 bloky vektorové rotace  

BZV blok zrušení vazby 

T3/2 blok Clarkové transformace  

T2/3 blok inverzní Clarkové transformace 

PWM pulzně šířková modulace 

VA  blok vektorového analyzátoru 

CRC cyclic redundancy check – kontrolní algoritmus pro zabezpečení dat 

RMS root mean square – efektivní hodnota střídavé veličiny 

 
 



ESR equivalent series resistance – ekvivalentní sériový odpor (kondenzátoru) 

IGBT insulated-gate bipolar transistor – bipolární tranzistor s izolovaným hradlem 

ENET vědecko-výzkumný projekt VŠB-TUO  

SRAM static random-acces memory – statická polovodičová paměť 

STP shielded twisted pair – stíněný kabel typu kroucená dvojlinka 
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1 Úvod 

V současné době stále přetrvává trend zvyšování podílu výroby elektrické energie z 
obnovitelných zdrojů. Jedná se především o využití slunečního záření, vodní a větrné energie a 
energie ze spalování biomasy a bioplynu. Tyto typy energie (především sluneční a větrná) jsou 
charakteristické svou nestálostí. Jejich výkon je v čase velmi nestálý a nestabilní. Proto, při 
připojení takových zdrojů do rozvodné sítě, může velmi často docházet ke kolísání energetické 
bilance. Vliv obnovitelných zdrojů není zanedbatelný, protože se na celkové domácí spotřebě 
v roce 2012 podle [1] podílely 11,43%. Z této hodnoty právě fotovoltaické elektrárny představují 
více než čtvrtinu a větrné elektrárny 5,16%. Proto se tento jejich vliv na rozvodnou síť nedá 
zanedbat.  

Jedním z možných řešení, jak se s těmito výkyvy v rozvodné síti vyrovnat, je využít systémy 
akumulace elektrické energie. V době přebytku výroby elektrické energie v rozvodné síti 
můžeme tuto energii akumulovat, a když je v síti energie nedostatek, můžeme tento nedostatek 
pokrýt energií, kterou jsme v době jejího přebytku uložili. Výhodou těchto systémů je, že jejich 
rozmístění není závislé na geografických, či jiných podmínkách a proto ho můžeme umístit tam, 
kde je budeme potřebovat nejvíce. Použití těchto systémů proto nemá své výhody v součinnosti 
s fotovoltaickými nebo větrnými zdroji elektrické energie, ale může najít své uplatnění i obecně 
ve všech místech distribučních sítí s nevyváženou bilancí výroby a spotřeby elektrické energie. 
Platí, že čím větší výkony zdroje jsou, tím více klesá dynamika, s jakou jsme schopni množství 
vyrobené energie regulovat. Malé akumulační jednotky mohou tuto situaci velmi účinně řešit. 

Situaci, kdy máme velké přebytky elektrické energie, řeší částečně přečerpávací vodní 
elektrárny, které jsou schopny tuto energii akumulovat a později ji opět dodat. Problém ovšem 
nastává při rychlých, nepředvídatelných situacích. Protože tyto přečerpávací vodní elektrárny 
pracují s výkony v řádech až stovek megawattů, rychlost jejich náběhu je v řádu minut. Z tohoto 
důvodu potřebujeme akumulační systém, který je schopný naběhnout v řádech sekund až 
milisekund. 

Takový modelový systém byl vytvořen v rámci vědecko-výzkumného projektu ENET. Tento 
systém využívá pro svou funkci akumulaci elektrické energie v elektrochemických 
akumulátorech. Dodávku elektrické energie z akumulátorů do sítě a zpět zajišťuje struktura 
polovodičových měničů.  

Disertační práce je zaměřena na řešení klíčových problémů akumulačního systému. Hlavní 
část práce je zaměřena na tvorbu řídicích algoritmů polovodičových měničů použitých v tomto 
systému a na možnosti jejich centrálního ovládání pomocí nadřazeného systému řízení. Součástí 
je také představení a detailní popis Měřící a řídicí ústředny, která zajišťuje úlohy sběru 
naměřených veličin a realizuje nadřazené řídicí algoritmy.  
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2 Stručný přehled o současném stavu v oblasti distribuce 
elektrické energie 

2.1 Rozvodná síť 

Elektrickou energii nelze v její základní podobě nijak skladovat. Proto je potřeba zajistit 
v celé síti rovnováhu mezi její okamžitou výrobou a spotřebou. Možnosti ukládání elektrické 
energie jsou umožněny pouze převodem na jiný typ energie (elektrochemická, mechanická u 
rotujícího setrvačníku, potenciálová energie vody, energie stlačeného plynu a podobně). Proto 
byla původní elektrická rozvodná síť budována jako centralizovaný systém vedoucí od výrobce ke 
spotřebiteli s okamžitou spotřebou vyrobené energie. Centra výroby elektrické energie byla a 
částečně dosud jsou představována největšími výrobci elektrické energie, což mělo za následek, 
že původní sítě byly budovány jako sítě s radiální topologií, tzn. zajišťovaly šíření energie od 
výrobce z centra k uživateli. Byla sledována pouze spotřeba energie a její tok ve směru od 
výrobce ke spotřebiteli. Směr informací byl v tomto případě pouze jednosměrný (byla hlášena 
spotřeba odběratele výrobci za účelem úhrady odebrané energie). Tyto sítě byly charakteristické 
malým množstvím měřicích míst, počet měřicích senzorů a jejich „inteligence“ byl značně 
omezené. U těchto sítí bylo velké riziko poruch a výpadků dodávky elektrické energie. V těchto 
sítích původně zákazník neměl k dispozici žádné služby s významnou přidanou hodnotou.  

V současnosti je česká energetická soustava velmi kvalitně propracovaná a obsahuje prvky, 
které jsou charakteristické pro rozvodné sítě vyspělých evropských států. K těmto prvkům patří 
zejména systém řízení spotřeby formou hromadného ovládání spotřebičů, který umožňuje 
vyrovnávat denní a noční spotřeby spínáním spotřebičů větších výkonů jakou jsou například 
bojlery pro ohřev teplé vody v domácnostech, nebo elektrické akumulační vytápění objektů. 
Navzdory této vyspělosti je však energetická soustava vystavena řadě vlivů, které jsou spojeny 
s nedostatkem elektrické energie a jsou podnětem pro vývoj dalších efektivnějších a 
bezpečnějších cest jejího řízení.  

Klíčovým problémem současných energetických sítí je nerovnováha mezi výrobou a 
spotřebou energie. Vzhledem k velkému výkonu, který je v současných energetických sítích 
instalován se tato nerovnováha projevuje zejména v oblasti nekvality dodávek elektrické energie 
(deformace průběhu veličin, kolísání napětí i kmitočtu aj.) a dále ve spolehlivosti dodávek 
elektrické energie.  K odstranění těchto problémů musí dojít v energetice k zásadním změnám, 
které budou potřebovat zásadní investice ze strany distributorů elektrické energie do oblasti 
výroby i přenosu energie. Jde především jak o zvyšování energetického potenciálu v elektrické 
síti (zvyšování instalovaného výkonu zdrojů, zvyšování přenosových schopností sítě např. pomocí 
zvětšování výkonu transformátorů, zvyšování jejich počtu, výstavbou nových vedení apod.), tak 
na druhé straně o investice do prostředků řízení rozvodných sítí a do zavádění nových metod pro 
řízení těchto sítí. Otázka zvyšování energetického potenciálu přenášeného elektrickými sítěmi je 
však ovlivněna novými vlivy, ke kterým patří zejména vlivy ekologické (tvorba skleníkových plynů 
novými elektrárnami, zásah přenosových vedení do krajiny apod.).   
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Protože v současnosti není Evropská unie energeticky soběstačná, je možné sledovat trendy 

směřující k vytvoření energetické soběstačnosti ve výrobě elektrické energie. Proto dochází 
k vysokému tlaku na zvyšování účinnosti stávajících elektráren (např. kondenzační elektrárny 
mají účinnost kolem 32%, kogenerační zdroje 38% - 40%, přitom zdroje paliv jsou většinou mimo 
území EU). Proto v této souvislosti dochází k tlaku na využití obnovitelných zdrojů elektrické 
energie, což však s sebou přináší nové provozní podmínky a problémy.  

Využití energie obnovitelných zdrojů, zejména energie vody a vodních toků, energie 
z bioplynových jednotek, energie z biomasy, ale i zejména energie slunečního záření je 
charakteristické tím, že instalované výkony nejsou příliš vysoké a jejich výkon značně kolísá. 
Nevýhodou těchto jednotek je obvykle jejich prostorová dislokace, neboť tyto jednotky musí být 
umístěny tam, kde je k dispozici daný energetický potenciál (například v blízkosti vodního toku, 
v místě s odpovídajícími klimatickými podmínkami – vítr, oslunění, blízkost zdroje biomasy).  

Kolísavost obnovitelných zdrojů elektrické energie s sebou přináší nevýhodu a to tu, že 
nesplňuje vyrovnanou energetickou bilanci v čase. Mnohé z těchto zdrojů poskytují energie 
v době, kdy její potřeba pro spotřebu není příliš veliká a na druhé straně když ji neposkytují, je 
v síti energie nedostatek. Typickým příkladem je fotovoltaická elektrárna, která v průběhu dne 
produkuje velké množství kolísající elektrické energie, se kterou se síť obtížně vyrovnává a na 
druhé straně v noci, nebo v zimě, kdy je potřeba velkého množství energie například pro 
vytápění a osvětlení, tato energie k dispozici z fotovoltaického systému není.  

Řešením tohoto časového nesouladu ve výrobě a spotřebě je akumulace elektrické energie. 
Jak již bylo zmíněno, tato akumulace je možná pouze prostřednictvím převodu elektrické energie 
na jiný druh energie. V současné době je nejrozšířenější akumulace elektrické energie do 
potenciálové energie vody v přečerpávacích vodních elektrárnách. Tyto akumulační jednotky 
pracují s výkony až stovek MW a jsou spojeny obvykle s nadřazenými (páteřními) typy sítí. Jejich 
výhodou je poměrně vysoká účinnost. Nevýhodou však je centralizace toho zdroje a tudíž musí 
být tento zdroj připojen velice výkonnými přenosovými cestami a na druhé straně, musí být 
v místě, kde je možné vytvořit dostatečný spád a je tam k dispozici dostatečné množství vody.  

Dalším, a v současnosti velice aktuálním principem, využitelným pro akumulaci je cesta 
prostorově dislokované akumulace, u níž platí, že energie vyrobená v malých zdrojích se 
spotřebuje přímo v dané lokalitě. Distributor elektrické energie tak potom může pouze dohlížet 
na stabilitu a spolehlivost dodávek a kvalitu dodávané energie. V tomto případě však nejsou 
zatěžovány hlavní přenosové cesty velkými přenášenými výkony, čímž vzniká určitá rezerva v 
přenosu elektrické energie. V souvislosti s odlehčením hlavních přenosových cest lze uvažovat i o 
optimalizaci přenosu z pohledu ztrát. Princip s využitím decentralizované výroby a dislokovanou 
akumulací elektrické energie je v současnosti nazýván jako „chytré sítě“. Vžil se také 
mezinárodně zaužívaný název „Smart Grids“.  

2.2 Chytré sítě – Smart Grids 

Charakteristickým rysem chytrých sítí je síťová topologie, do které jsou začleněny 
distribuované zdroje elektrické energie, prvky její akumulace a prvky řízené spotřeby. Z tohoto 
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důvodu v chytrých sítích dochází k různým směrům toku elektrické energie a to nejen vzhledem 
k prostoru, ale i v čase. Proto je pro správný chod těchto sítí vyžadována obousměrná 
komunikace mezi výrobou elektrické energie a její spotřebou, která se opírá o aktivní prvky a 
inteligentní sensory instalované v celém systému. Nedílnou součástí chodu chytrých sítí je i tzv. 
samomonitorování, kdy dochází k automatickému nebo poloautomatickému řízení těchto sítí. 
S tímto je také spojeno automatické obnovování a autoregenerace chodu při poruchách. Do 
systému automatické řízení musí být rovněž začleněny systémy ochran a systémy hlídání 
izolačních stavů v případě poruch. Je zřejmé, že takováto síť může poskytnout zákazníkovi 
nabídku nových služeb. 

 
Obrázek 2.1: Principiální schéma inteligentní sítě [4] 

Jak bylo zmíněno, jsou nedílnou součástí chytrých sítí lokální místa výroby elektrické 
energie, která pomáhají vyrovnávat energetickou bilanci v jednotlivých místech chytré sítě. To 
znamená, že se snažíme, aby se požadované množství pro spotřebu elektrické energie pokrylo 
energií vyrobenou přímo v nejbližším okolí. Toto uspořádání samozřejmě napomáhá funkci 
elektrické sítě při rozsáhlých výpadcích a poruchách, kdy pak každá taková část sítě může 
pracovat v tzv. ostrovním režimu, tj. nezávisle na zbytku sítě. Příklad takovéto sítě je zobrazen na 
obrázku 2.1. Tato síť je také doplněna o lokální a globální místa akumulace elektrické energie, 
která v době přebytku elektrické energie v síti tuto energii akumulují a v době jejího nedostatku 
ji opět do sítě dodávají. Zároveň mohou zajišťovat dodávku elektrické energie v době poruchy, 
nebo nenadálého výpadku. S použitím obnovitelných zdrojů elektrické energie jsou tyto výkyvy 
v energetické bilanci hodně časté, proto se akumulace elektrické energie stává důležitou 
součástí distribuční soustavy. 

Z uvedených skutečností je zřejmé, že klíčovým prvkem pro řízení chytrých sítí jsou nové 
technologie, které budou schopny řídit toky energie mezi rozptýlenými zdroji a spotřebiteli a 
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zajistí, že tato energie bude kvalitní a stabilní. Další výhodou těchto sítí je také demonopolizace, 
která může v rámci hospodářství Evropské unie přinést nové výhody ekonomického charakteru. 
Základním důvodem pro přechod na chytré sítě je však zvýšení bezpečnosti při provozu 
distribučních sítí a podpora lokálních výrobců elektrické energie bez zbytečného přetěžování 
distribuční soustavy. Spotřebu a výrobu elektrické energie umožní optimalizovat systémy měření 
s využitím tzv. chytrých elektroměrů. Jak se ukazuje, chytré sítě jsou také nezbytným 
předpokladem pro masivní rozvoj elektromobility, která má silnou vazbu na obnovitelné zdroje 
elektrické energie.  

Některé studie ukazují, že globální přechod na chytré sítě by celosvětově snížil emise CO2 až 
o 15%, což je významný ekologický vliv těchto technologií. Vedlejším efektem chytrých sítí je i 
větší spolehlivost dodávek elektrické energie, neboť při poruchách se síť sama nastaví tak, aby 
výpadek postihl jen minimum odběratelů. To umožní distributorovi opravit poruchu co 
nejefektivněji.  

Proto, aby chytrá síť mohla správně pracovat, musí zajišťovat několik technologií. K nim 
patří zejména: 

- Technologie skladování elektrické energie - soustava akumulátorů rozmístěných po celé 
síti, tak, aby zajistily dodávku elektrické energie v době výpadku, nebo nedostatku 
v místě spotřeby, 

- technologie snímání a měření, jejímž úkolem je vyhodnocení přetížení, nestability a 
podpora řídicích strategií. K těmto technologiím patří pokročilé mikroprocesorové měřicí 
systémy (smart meters), odečtová zařízení (chytré elektroměry), monitorovací systémy a 
integrovaná komunikace, která tvoří klíčový propojovací prvek všech systémů.  
Komunikace musí umožnit přenos řídicích a informačních dat v reálném čase ze všech 
míst sítě.  

2.3 Základní členy moderních distribučních sítí 

Jak již bylo zmíněno, je důležité, aby moderní distribuční sítě obsahovaly prvky akumulace. 
V současné době vzrůstá pro akumulaci elektrické energie u decentralizovaných systémů význam 
elektrochemických zdrojů. Tyto zdroje se vyznačují tím, že ukládají elektrickou energii ve formě 
stejnosměrné energie. Protože však v sítích pracujeme s energií střídavou, musí být pro 
vzájemné propojení střídavé sítě a stejnosměrných akumulátorů tyto doplněny vazebními 
polovodičovými měniči. Z pohledu koncepce těchto měničů však není důležité, o jaký typ 
akumulátoru se jedná. Podstatné je, s jakými celkovými proudy a napětími budeme pracovat.  

Pro využití v akumulačních systémech přicházejí v úvahu jak starší a výrazně levnější typy 
akumulátorů jako např. léty prověřené olověné akumulátory, NiCd akumulátory, NiMH 
akumulátory aj., tak v současné době velice používané a parametrově podstatně výhodnější 
různé typy lithiových akumulátorů, které tvoří základ pro moderní akumulátorové baterie jak u 
malých přenosných zařízení (typicky mobilní telefon, notebook aj.) tak u velkých zařízení (např. 
akumulátory elektrických vozidel, nebo akumulační kontejnery). Perspektivní se také, v oblasti 
energetiky, jeví využití průtokových akumulátorů. Jedná se o akumulátory typu „vanadium 
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redox“, u nichž je pro akumulaci využit nabitý elektrolyt, a tudíž je energie uvolňována průtokem 
elektrolytu článkem. Samotnou kapitolu v akumulaci elektrické energie tvoří superkapacitory. Ty 
na rozdíl od předchozích zmíněných článků jsou prvky, u nichž je speciální technologií dosaženo 
vysoké elektrické kapacity, takže ukládání elektrické energie není spojeno s elektrochemickými 
změnami. Za zmínku rovněž stojí využití reverzibilních vodíkových technologií, které využívají 
principu výroby vodíku v elektrolyzérech (ekvivalent nabíjení akumulátoru) a zpětně „výroby“ 
elektrické energie v palivových článcích (adekvátní vybíjení akumulátoru).[5] 

Jednotlivé technologie nejsou v práci řešeny, neboť měniče použité v realizační části této 
práce mají působit nezávisle na typu použitého akumulátoru.  

Současně s akumulačními prvky musí moderní sítě obsahovat i prvky pro přeměnu 
elektrické energie, neboť, jak již bylo zmíněno, akumulační prvky jsou stejnosměrné, zatímco 
elektrická síť je střídavá. Proto musí systémy akumulace obsahovat prvky, které umí tyto dva 
systémy obousměrně propojit. Jedná se o různé typy střídačů, které mají na vstupu 
stejnosměrné napětí, nebo proud a na výstupu střídavé napětí, nebo proud s požadovaným 
počtem fází. Velmi často vzniká potřeba vázat mezi sebou i stejnosměrné zdroje, takže je nutné 
využívat i pulsní měniče (také často nazývané jako DC/DC měniče), které umožňují propojení 
jednoho akumulátoru s jiným, nebo akumulátoru se stejnosměrným meziobvodem jiného 
měniče. Konkrétní typy měničů používaných v práci budou popsány v kapitole návrhu 
akumulační jednotky.  

  

2.4 Řízení moderních distribučních sítí 

Jak již bylo zmíněno v úvodu, chod moderních distribučních sítí vyžaduje kvalitní řízení. 
Kvalita a složitost řídicího systému se odvíjí od složitosti samotného systému. Tím, že moderní 
distribuční sítě získávají na složitosti, nabývají na složitosti jak řídicí systémy, tak v nich 
používané metody řízení.  

V současné době prochází řízení distribučních sítí výraznými změnami. Dosud používané 
metody řízení distribučních sítí se většinou opíraly o výpočet a nastavení akčních parametrů 
elektrických sítí, tedy o řízení kmitočtu, řízení napětí a jalových výkonů za stále probíhající snahy 
o optimalizaci provozu elektrických sítí spojená se snahou o předpověď zatížení, řízení spotřeby, 
určení výkonových bilancí, určení sestavy zdrojů, určování optimální topologie sítě a příp. i 
analýzy režimů elektrických sítí a případně i havarijního řízení.  

Tyto řídicí funkce jsou v současnosti podporovány systémy SCADA, které se opírají o velké 
množství měřicích míst v důležitých uzlech elektrických sítí, ve kterých monitorují základní 
veličiny sítě (měření P, Q, U, I). Systém SCADA (Supervisory Control And Data Acquisition) je 
zkratka pro dispečerské řízení a sběr dat. Obvykle se tento pojem používá pro software, který 
z jednoho centrálního pracoviště monitoruje průmyslová a jiná technická zařízení a procesy a 
umožňuje jejich ovládání. Tento systém funguje poměrně dobře v současných sítích již řadu let, 
neposkytuje však informace, které jsou potřebné pro moderní sítě.  
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Jedním ze základních požadavků, který vzniká v moderních sítích s akumulačními prvky, je 

nutnost měření přímo na stejnosměrných členech akumulace v sítích z důvodů toho, že časově 
optimální řízení sítě vyžaduje znát údaje blízké budoucnosti například o zbytkové kapacitě 
akumulátorů (tedy např. jak dlouho bude ještě schopen akumulátor dodávat energii do sítě), 
nebo naopak o stupni nabití akumulátoru (kolik energie může ještě v době výrobní špičky 
naakumulovat). Vzniká tedy nové pole měřicích aplikací, které musí využívat prvky schopné 
měřit kromě tradičních střídavých veličin i veličiny stejnosměrné.  

Jedním z významných postupů, který se začíná postupně využívat v energetických sítích je 
princip stavové estimace sítí. Tento postup muže využívat soubory dat získané z dosud 
využívaného systému měření i v původních parametrech, avšak využívá tzv. hybridní estimátor, 
což je rozšíření základní estimace SCADA o nové typy měření. Jedná se zejména o měření fázorů, 
které jsou spojeny se standardními veličinami v důležitých uzlech. Tato estimace však poskytuje 
sice kvalitnější, ale pouze statický obraz sítě. V současnosti nejdokonalejší je estimace se 
synchronními fázory, která využívá principu měření fázorů proudu a napětí v důležitých uzlech 
sítě synchronně, tzn. vždy ve stejném okamžiku. Takto získaná data mohou významně pomoci při 
dynamickém řízení sítí. 

Porovnání systému se statickou estimací a s estimací se synchronními fázory, která se 
postupně stává standardem, je na následujících obrázcích. 

 
Obrázek 2.2: Blokové schéma hybridní estimace se synchronními fázory 
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Obrázek 2.3: Blokové schéma estimátoru s následnou estimací 

Z principů estimace vyplývá, že celá soustava musí být kromě měření základních veličin P, Q, 
U, I vybavena i měřením fázorů proudu v referenčních uzlech. Využití fázorových měření a 
přenos údajů v souvislosti s estimací stavů sítě však přináší řadu problémů zejména s rychlým 
přenosem dat a s jejich zapracováním do současných údajů ze systémů SCADA.  

Součástí konceptu chytrých sítí je rovněž i řešení tzv. smart meteringu, tedy 
automatizovaného měření spotřeby na odběrných místech, což umožňuje velice důkladné 
poznání systému sítě z hlediska rozložení spotřeby. Problém, který však smart metering přináší, 
je velké množství nasbíraných dat, která nelze analyzovat klasickými databázovými metodami. 

Z výše uvedeného stručného nástinu problematiky řízení sítí je zřejmé že se problematika 
měření efektivních hodnot síťových veličin přesouvá směrem k vyhodnocování parametrů 
spojených s okamžitými hodnotami časových průběhů těchto síťových veličin. Zjišťování 
aktuálního fázoru napětí a proudu synchronně v celém systému sítě je zřejmě počátkem cesty 
pro nasazování sofistikovaných a velice rychlých měřicích ústředen. Proto se také tato práce 
zabývá vývojem velmi rychlé měřicí ústředny, která synchronně a s vysokým vzorkováním 
změřená data poskytuje jak pro zpětnovazební řízení soustavy polovodičových měničů 
akumulace, tak umožňuje jejich analýzu a předzpracování do podoby požadované 
provozovatelem sítě.   
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3 Komponenty pro přeměnu elektrické energie 

Protože veškerá energie získaná z akumulátorů, superkapacitorů nebo palivových článků je 
stejnosměrná, je potřeba tuto přeměnit na energii střídavou. K tomuto účelu slouží 
polovodičové výkonové měniče.  

Polovodičové měniče se dělí podle několika kritérií.  

3.1 Obecné dělení polovodičových měničů 

Stejnosměrné pulsní měniče  

Tyto měniče slouží k přeměně stejnosměrné energie na stejnosměrnou energii o jiných 
parametrech. Může se jednat o měniče snižující nebo zvyšující, které mohou nebo nemusí mýt 
galvanicky oddělený výstup od vstupu.  

Usměrňovače  

Tyto měniče vytváří ze střídavého proudu stejnosměrný. Existují dva druhy usměrňovačů – 
řízené a neřízené. Neřízené usměrňovače jsou tvořeny s neřiditelnými polovodičovými 
součástkami – diodami. Řízené usměrňovače jsou složeny z polovodičových spínačů - tyristorů, u 
kterých můžeme vstupním signálem určovat okamžik sepnutí a provádět tzv. fázové řízení 
výstupního napětí. Výstupní napětí je pak závislé na poměru doby sepnutí a doby blokovací. 

Dalším typem řízených polovodičových usměrňovačů jsou pulsní usměrňovače. Tyto pulsní 
usměrňovače musí být sestaveny s vypínatelných polovodičových součástek. Na rozdíl od 
řízených usměrňovačů s tyristory jsme u pulsních usměrňovačů schopni zajistit harmonický 
průběh proudu na vstupní straně a účiník roven 1. Jejich řízení je ovšem náročnější. 

Střídače  

Tyto měniče slouží k přeměně stejnosměrné elektrické energie na střídavou energii. Opět 
mohou mít oddělený vstup a výstup a jsou založeny na polovodičových vypínatelných prvcích. 
Použité prvky se liší podle velikosti požadovaného výkonu a velikosti pracovní frekvence. Mohou 
být použity bipolární tranzistory, unipolární tranzistory, IGBT tranzistory anebo GTO či IGCT 
tyristory. V principu těmito vypínatelnými součástkami rozložíme vstupní stejnosměrné napětí 
na úseky s kladnou nebo zápornou polaritou, které přivedeme na výstup. Výstupní napětí je pak 
určeno střední hodnotou těchto úseků. 

Frekvenční měniče  

Tyto měniče slouží k přeměně střídavé energie na střídavou energii s jinými parametry 
(frekvence, napětí). Tyto měniče se dělí na přímé a nepřímé. Nepřímý frekvenční měnič je složen 
z usměrňovače a střídače. Přímý frekvenční měnič získává výstupní napětí přímo, pomocí 
přepínání částí vstupního napětí na výstup. Tyto přímé měniče se dělí dále podle toho, jestli jsou 
složeny z nevypínatelných prvků na cyklokonvertory a fungují na principu řízeného 
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usměrňovače, nebo na maticové měniče v případě vypínatelných polovodičových prvků. 
Cyklokonvertory umožňují frekvenci pouze snižovat, zatímco maticové měniče umožňují 
jakoukoliv konverzi.  

3.2 Měniče pro systémy akumulace elektrické energie 

Protože se v systémech akumulace elektrické energie jedná vždy o přeměnu stejnosměrné 
energie na střídavou a naopak, budou v této části práce podrobněji popsány principy měničů pro 
konverzi ze střídavého proudu na stejnosměrný a naopak.   

Základním prvkem těchto měničů je střídač. Principiální schéma jednofázového střídače je 
vyobrazeno na obrázku 3.1. Jednofázový střídač se skládá ze čtveřice vypínatelných součástek a 
čtveřice diod. Díky těmto diodám může střídač pracovat s indukční zátěží i v usměrňovačovém 
režimu. Jako vypínatelné součástky mohou být použity různé typy tranzistorů nebo 
vypínatelných tyristorů. 

 

Obrázek 3.1: Schéma jednofázového střídače 

Princip střídače je nejlépe patrný při řízení s úhlem 180°. V tomto režimu spínače sledují 
polaritu výstupního napětí a v jeden okamžik jsou sepnuty vždy dva spínače v protější větvi (T1, 
T4 nebo T2, T3). Protože žádný polovodičový spínací prvek nemá ideální vlastnosti (především 
rychlosti spínání a vypínání jsou limitovány) je potřeba mezi změnou aktivní kombinace 
tranzistorů nechat nějakou dobu pro vypnutí předchozí kombinace. Tato doba se označuje jako 
ochranná doba (někdy mrtvá doba; v anglické literatuře dead band). Řízení střídače s úhlem 180° 
tvoří základ pro vyšší metody řízení, jako je pulzně šířková modulace.  

U řízení s úhlem 180° nelze měnit amplitudu výstupního napětí. To je pevně dáno 
napájecím napětím na stejnosměrných svorkách střídače. Zátěž může být tvořena například 
odporovou nebo induktivní zátěží, ale také i elektrickou sítí. Vzájemný posuv mezi napětím 
zátěže a první harmonickou složkou napětí střídače nám určuje směr proudu. Jeho okamžitý stav 
je však určen okamžitým rozdílem mezi napětím sítě a výstupem střídače.  

V případě, kdy je napětí na zátěži zpožděno za první harmonickou složkou napětí na výstupu 
střídače, je v každém okamžiku napětí střídače vyšší než napětí zátěže a proto teče energie ze 
střídače do zátěže. Naopak, jestliže napětí na zátěži předbíhá první harmonickou složku napětí 
střídače, tak proud teče ze zátěže do střídače (resp. do stejnosměrného zdroje). Tyto stavy jsou 
zobrazeny na následujících obrázcích. Modrou barvou je zobrazeno napětí zátěže (sítě), zelenou 
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barvou je zobrazeno napětí střídače a červenou barvou je zobrazen průběh proudu zátěže. 
Výsledky jsou obdrženy simulací soustavy v programu OrCad PSpice. 

 
Obrázek 3.2: Poměry ve střídači při střídačovém chodu  

 
Obrázek 3.3: Poměry ve střídači při usměrňovačovém chodu  

 

Tímto jednoduchým principem přepínání můžeme však ovlivnit pouze výstupní frekvenci 
střídače, zatímco velikost napětí zůstává konstantní. Jestliže bychom chtěli měnit i velikost 
napětí, museli bychom použít principu PWM – pulzně šířkové modulace. Použití pulzně šířkové 
modulace má také značný vliv na tvar proudu.[12] 

 Pro usměrňovačový režim střídače můžeme také použít principu pulzního usměrňovače. 
Tento režim je vyobrazen na obrázku 3.4. Jestliže je napětí zdroje U2 kladné a žádný se spínačů 
není aktivní, sepnutí spínače T2 způsobí tok proudu skrze Zdroj U2, spínač T2, diodu D4 a 
tlumivku L1, jak je zobrazeno na obrázku 3.4 a). Téměř celé napětí zdroje U2 působí na tlumivku 
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L4 a proud začne exponenciálně narůstat. Po rozepnutí spínače T2 proud překomutuje na diodu 
D1, jak je zobrazeno na obrázku 3.4 b), a teče do zdroje U1 po dobu, než se energie uložená 
v cívce spotřebuje, nebo do doby, dokud není opět sepnut spínač T2. V základu se jedná o 
princip zvyšujícího pulzního měniče a napětí zdroje U2 se sčítá s napětím naindukovaným na 
tlumivce L1. Druhou možností, jak této funkce dosáhnout je použití spínače T3. Proud potom 
poteče přes zdroj U2, tlumivku L1, spínač T3 a diodu D1. Po rozepnutí spínače T3 proud 
překomutuje na diodu D4. Stejnou situaci, tentokrát pro případ záporného napětí na zdroji U2, 
zobrazují obrázky 3.4 c) respektive 3.4 d).  

 
Obrázek 3.4: Princip pulzního usměrňovače 

Podmínkou pro správnou funkci je, že napětí U2 musí být menší než U1. Velikost tlumivky 
závisí na požadovaném spínacím kmitočtu.  

Nevýhodou takto řešeného střídače je přímé spojení obou zdrojů. Tento fakt může 
v některých situacích být na závadu, a proto existují i řešení, kde je zajištěno galvanické oddělení 
obou zdrojů.  

3.2.1 Oddělení nízkofrekvenčním transformátorem 

Jedná se o nejjednodušší řešení problému s galvanickým oddělením. Pro oddělení se použije 
transformátor na střídavé straně. Tento transformátor pracuje na síťovém kmitočtu (v našem 
případě 50Hz) a jeho převodní poměr závisí od velikosti obou napětí (napětí na DC straně a 
napětí na AC straně). Převodní poměr musí být určen tak, aby byla zachována podmínka U2<U1. 
Výhodou tohoto řešení je jednoduchost a spolehlivost celého řešení. Velkou nevýhodou tohoto 
řešení je však velká hmotnost oddělovacího transformátoru a jeho velké rozměry. Proto lze toto 
řešení použít zejména tam, kde je důležitá spolehlivost celého systému a jeho velikost nepůsobí 
problémy. 
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3.2.2 Oddělení středofrekvenčním transformátorem 

Jediným způsobem jak zmenšit rozměry a hmotnost oddělovacího transformátoru je použití 
vyššího pracovního kmitočtu transformátoru. Existuje několik způsobů zapojení celého 
převodního řetězce. V podstatě se jedná o tři různá řešení. 

S DC/DC měničem se středofrekvenčním transformátorem 

Toto řešení je nejjednodušší. Přenosový řetězec se skládá ze středofrekvenčního střídače, 
transformátoru, neřízeného usměrňovače a střídače. Blokové schéma je vyobrazeno na obrázku 
níže. Vstupní střídač vytvoří se stejnosměrného napětí střídavé s obdélníkovým průběhem o 
frekvenci řádek desítek až stovek kHz. Toto napětí je přeneseno přes středofrekvenční 
transformátor a usměrněno diodovým usměrňovačem. Toto usměrněné napětí pak slouží pro 
napájení výstupního střídače, který za použití PWM modulace vytvoří výstupní střídavý signál. 
Pro snížení ztrát v transformátoru může i vstupní střídač používat PWM modulaci. 

 
Obrázek 3.5: Principiální schéma DC/AC střídače s oddělením v DC/DC měniči 

Toto řešení má jednu zásadní nevýhodu, a to tu, že umožňuje, díky neřízenému 
usměrňovači, pouze jeden směr toku energie. 

Se středofrekvenčním transformátorem a cyklokonvertorem 

Další možností je stejnosměrné napětí zpracovat střídačem na střídavé napětí s vyšší 
frekvencí a obdélníkovým tvarem. Výstupní cyklokonvertor pak z tohoto napětí vytváří výstupní 
střídavý signál pomocí PWM modulace. Proto však potřebuje být složen z vypínatelných 
spínacích součástek. Výstup je filtrován LC filtrem pro dosažení hladkého průběhu napětí a 
proudu. Spínací frekvence cyklokonvertoru musí být dvojnásobná vzhledem ke spínací frekvenci 
vstupního střídače. 
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Obrázek 3.6: DC/AC střídač se středofrekvenčním transformátorem a cyklokonvertorem 

U této koncepce může být použitý některý ze spínačů vyobrazených na obrázku 3.7. Spínač 
a) má výhodu v tom, že obsahuje pouze jeden tranzistor a proto potřebuje jen jeden budící 
obvod. Nevýhodou je však to, že neumožňuje ovládat směr toku proudu. Tuto vlastnost 
odstraňuje spínač b). Ten však obsahuje dva tranzistory a tudíž potřebuje i dva budící obvody. 
Dosahuje však nižších ztrát, protože je vždy aktivní pouze jeden tranzistor s jednou diodou v sérii 
na rozdíl od spínače a), kde je vždy aktivní tranzistor a dvě diody v sérii. 

 

Obrázek 3.7: Obousměrné spínače pro použití v cyklokonvertorech 

Se středofrekvenčním transformátorem a pulzním usměrňovačem 

Jedná se o nejrozšířenější koncepci v měničích pro obnovitelné zdroje. Základem je střídač, 
na který je připojen středofrekvenční transformátor. Za ním následuje pulzní usměrňovač, 
filtrační obvod a výstupní střídač. Použití pulzního usměrňovače, na místě neřízeného 
usměrňovače umožňuje obousměrný tok energie. To je důležité, když systém obsahuje například 
akumulátory na stejnosměrné straně. Toto zapojení je však nejsložitější a tím pádem i nejméně 
spolehlivé. 

 
Obrázek 3.8: Principiální schéma DC/AC střídače s galvanickým oddělením pomocí středofrekvenčního 

transformátoru. 
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4 Požadavky na akumulační jednotku a použité metody 

4.1 Výkonové požadavky na systém akumulace elektrické energie 

Energetické požadavky na systém akumulace elektrické energie vychází především 
z energetické bilance v místě umístění akumulační jednotky. Tyto požadavky se zakládají na 
měřeních, prováděných v místě připojení k rozvodné síti. Jelikož je akumulační jednotka 
provozována v areálu Technologického centra Ostrava (dále TCO), které se nachází na rozhraní 
městských částí Mariánské Hory a Vítkovice, byla zde provedena série měření za účelem zjištění 
denního diagramu zatížení v místě připojení.  

Napájení areálu TCO je provedeno z distribuční soustavy ČEZ z rozvodny R8/XIII 
z vysunutého transformátoru T3 typu ATS 792/6 výrobce BEZ Bratislava. Sn=1000kVA, převod je 
6/0,4/0,231kV se jmenovitým proudem primáru In1=96A a sekundáru In2=1444A.  

Největší zatížení bylo zaznamenáno v měsíci lednu, a proto byly tyto údaje brány jako 
referenční pro návrh akumulační jednotky. Diagram denního zatížení ze dne 19. 1. 2011 je 
uveden na obrázku 4.1.  

 
Obrázek 4.1: Denní diagram zatížení přípojného místa TCO ze dne 19. 1. 2011 

Z tohoto DDZ stanovíme střední hodnotu spotřeby v rámci dne dle následujícího vzorce. 

∫ =⇒==
t

střstř T
WPTPdttPW

0

)(      (4.1) 

kde doba T=24 hod a W je celková odebraná energie za den. Dále pro každý okamžik 
vypočteme rozdíl mezi okamžitou hodnotou a střední hodnotou výkonu. Tento graf je zobrazen 
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na následujícím obrázku. V časovém intervalu vhodném pro akumulaci provedeme integraci 
výkonů a tím vypočteme i velikost energie vhodné k uskladnění. 

 
Obrázek 4.2: Možný průběh akumulace vycházející z údajů ze dne 19. 1. 2011 

Tabulka 4.1: Analýza denního diagramu 

 19. 1. 2011 
Střední výkon DDZ [kW] 193,17 
Akumulovaná energie 0:00 – 6:00 [MWmin] -19,72 
Akumulovaná energie 22:00 – 24:00 [MWmin] -6,799 
Střední výkon akumulace 0:00 – 6:00 [kW] -54,77 
Střední výkon akumulace 22:00 – 24:00 [kW] -56,65 

 

Na základě této analýzy by byla vhodná akumulátorová baterie, která by byla schopna 
pojmout 300 – 350 kWh. 

Akumulátory 

 Náš systém akumulace je navržen jako soustava složená ze dvou identických akumulačních 
jednotek. Proto je i baterie rozdělena na dvě identické části. Nominální napětí každé baterie bylo 
stanoveno na 400V. Kapacita akumulátorů je nadsazena z důvodů časové degradace 
akumulátorů a faktu, že akumulátory nebudou vždy nabity na plnou kapacitu. Značnou roli ve 
výběru akumulátorů hraje také jejich dostupnost. Proto byly zvoleny olověné akumulátory 
s kapacitou 930Ah. Každá baterie má tedy parametry 400V / 930Ah  a je složena z 200 článků. 
Každá baterie je rozdělena do pěti bloků s napětím 80V a kapacitou 930Ah. Jeden takovýto blok 
je zobrazen na obrázku 4.3. 
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Obrázek 4.3: Jedna část baterie s napětím 80V a kapacitou 930Ah 

Celková energie, kterou je možné teoreticky uložit v těchto bateriích je tedy 744kWh. Tato 
hodnota ale předpokládá nové baterie a jejich plné nabití a vybíjení do nuly. Kapacita baterií se 
samozřejmě mění s jejich stářím, stylem používání a aktuálním vybíjecím proudem. Při 
předpokládaném vybíjení na 60% kapacity je množství energie uložené v těchto akumulátorech 
přibližně 300kWh, což odpovídá daným požadavkům.  

4.2 Požadavky na provozní režimy  

Požadavky na celý systém jsou dány především funkcí celého systému, tedy funkce 
akumulace elektrické energie. Proto je základním požadavkem to, aby měniče a celý systém byl 
schopen pracovat s obousměrným tokem energie. Střídavá strana musí být přizpůsobena napětí 
sítě 3x230V a její výstupní průběhy napětí a proudu musí mít harmonický tvar se síťovou 
frekvencí, se kterou musí být synchronizován.  

Režim nabíjení ze sítě 

Jedná se o základní režim systému, ve kterém se všechna energie ukládá do akumulátorů. 
Jedná se tedy o režim, ve kterém měniče fungují jako řízené usměrňovače a je důležité, aby bylo 
možné ovlivňovat velikost proudu, a tím řídit proces akumulace. 

Režim dodávky do sítě 

Jedná se opět o základní funkci systému, kdy veškerou energii z akumulátorů dodáváme do 
sítě, tedy o střídačový chod měničů. Opět je důležité ovládat velikost proudu a je vhodné ovládat 
i úhel mezi napětím a proudem, tedy účiník pro možnost vylepšovat parametry sítě.  

Ostrovní režim  

Další režim, který by měl být podporován systémem, je ostrovní režim, kdy je soustava 
odpojena od rozvodné sítě. Hlavní řídicí veličinou je velikost a frekvence výstupního napětí.  
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Režim přebíjení  

Jedná se o režim, kdy se energie jedné baterie přelévá přes soustavu měničů do druhé 
baterie. Tento režim je vhodný zejména pro zabránění sulface akumulátorů při delší odstávce, 
nebo pro vyrovnání aktuálního množství energie v obou bateriích. Jelikož účinnost nabíjení není 
stoprocentní, je vhodné mít možnost ztráty kompenzovat energií ze sítě, je-li k dispozici, aby 
bylo zachováno množství uskladněné energie. 

Filtrační režim  

Tento režim slouží pro zlepšování parametrů síťového napětí ať už na straně sítě, nebo na 
straně lokálního střídavého rozvodu. Měly by být zajištěny režimy úpravy účiníku v místě 
připojení soustavy a úpravy napětí sítě pro napájení citlivých zařízení.  

4.3 Bloková struktura měničů a jejich řízení 

Pro zajištění všech požadovaných funkcí není akumulátor v našem případě se sítí propojen 
jen prostřednictvím jednoho měniče, ale je použita soustava dvou měničů – měniče paralelní 
větve a měniče sériové větve. Každý měnič je připojen k síti přes vlastní vazební transformátor. 
Převodní poměr transformátoru pro paralelní větev měniče je 115V/230V a převod 
transformátoru sériové větve je 115V/80V. Zapojení této akumulační jednotky je vyobrazeno na 
obrázku 4.4. Celý systém akumulace se skládá ze dvou těchto akumulačních jednotek. Každá 
akumulační jednotka je složena z akumulátoru, dvou měničů (paralelního a sériového) a 
vazebních transformátorů pro oba měniče. Měnič paralelní větve je v blokovém schématu 
(Obrázek 4.4) označen PAPF a měnič sériové větve SAPF. 

  

TR1S

Baterie

TR1P

SAPF

Vstup Výstup

PAPF

 

Obrázek 4.4: Blokové schéma akumulační jednotky 
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Oba typy měničů jsou hardwarově totožné, liší se pouze svým připojením v systému a svými 

řídicími algoritmy. Tato koncepce je také popsána v článku [IV]. 

Proto, aby celý systém akumulace elektrické energie byl dostatečně přesný a měl velkou 
dynamiku, je důležité, aby byly použity rychlé polovodičové součástky pracující na vysokém 
spínacím kmitočtu. Tomuto faktu se samozřejmě musí přizpůsobit i řízení celého systému, které 
musí být schopné takto rychle hardware obsluhovat a zároveň i vlastní řídicí algoritmus musí být 
dostatečně dynamický a přesný. Tyto požadavky nejlépe splňuje algoritmus vektorového řízení. 

4.3.1  Řídicí algoritmus měniče paralelní větve 

Algoritmus pracuje na principu vektorového řízení, základem je rozklad vektoru proudu do 
systému pevných souřadnic α,β a pak jeho následná transformace do rotujícího systému 
souřadnic d, q. Tento systém souřadnic se otáčí úhlovou rychlostí, která je stejná jakou má síť. 
Prostorový vektor proudu je tímto rozložen do dvou složek, které lze regulovat odděleně bez 
toho, aby se ovlivňovali. Tyto dvě složky pak představují činný a jalový proud dodávaný, nebo 
odebíraný ze sítě. Vektorový diagram všech veličin je uveden na následujícím obrázku.  

 

Obrázek 4.5: Vektorový diagram rozložení vektoru proudu 

Regulační struktura vektorového řízení  

Regulační struktura vektorového řízení umožňuje regulaci obou složek vektoru proudu bez 
vzájemného ovlivňování. Vektor proudu α, β je spočten ze změřených hodnot proudu pomocí 
Clarkové transformace.  
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Orientující úhel, kterým se bude otáčet výsledný vektor, je určen pomocí bloku vektorového 
analyzátoru. Ten provádí se změřeným napětí následující výpočty: 

𝑠𝑖𝑛𝜃 = 𝑢𝑚𝛽

𝑢𝑚
      (4.2) 
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   𝑐𝑜𝑠𝜃 = 𝑢𝑚𝛼

𝑢𝑚
         (4.3) 

 𝑢𝑚 = �𝑢𝑚𝛼
2 + 𝑢𝑚𝛽

2      (4.4) 

Když známe tento orientující úhel, tak již můžeme provést transformaci vektoru ze 
souřadnic α, β na vektor v souřadném systému d, q. Tato operace se nazývá vektorová rotace a 
provádí se podle následující rovnice: 

�
𝑢𝑑
𝑢𝑞� = � cos(𝜃) sin(𝜃)

− sin(𝜃) cos(𝜃)� ∙ �
𝑢𝛼
𝑢𝛽�       (4.5) 

S takto získanými hodnotami už je možné provádět regulace. Složky vektoru d, q jsou 
porovnány se žádanými hodnotami v regulátorech proudu a po provedení zpětné vektorové 
rotace a inverzní Clarkové transformace získáme zpět reálné hodnoty potřebné pro řízení PWM 
modulátoru. Protože je použit na výstupu měniče vždy pro každou výstupní fázi plný můstek, 
může být pro vytváření PWM modulace použito jak dvou hladinové, tak i tří hladinové řízení 
výstupního napětí. Kompletní schéma výše popsaného algoritmu je uvedeno na následujícím 
blokovém schématu.  

Obrázek 4.6: Regulační struktura měniče paralelní větve [2] 

4.3.2 Řídicí software měniče sériové větve 

Základem pro řízení měniče sériové větve je opět rozklad změřených veličin na rotující 
vektor v systému statických souřadnic pomocí Clarkové transformace. Tento vektor se opět 
transformuje pomocí bloku vektorové rotace na statický vektor v systému rotujícím s úhlovou 
frekvencí sítě tohoto je opět docíleno za použití Parkovi transformace (vektorové rotace). 
Výpočty všech transformací jsou totožné s algoritmy popsanými u měniče paralelní větve. 
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Obrázek 4.7: Regulační struktura měniče pro sériovou větev [3] 

Jak je vidět z blokového schématu regulační struktury měniče pro sériovou větev (Obrázek 
4.7), orientující úhel θ je zde získán jinou metodou, než u měniče pro paralelní větev. Je zde 
použit softwarový fázový závěs PLL.  

Tento softwarový fázový závěs sleduje frekvenci napětí na zátěži a porovnává jí s referenční 
frekvencí. Blokové schéma tohoto fázového závěsu je uvedeno na následujícím obrázku. 

 
Obrázek 4.8: Blokové schéma softwarového fázového závěsu [3] 

Žádané hodnoty pro regulaci měniče sériové větve vycházejí ze jmenovitých parametrů sítě. 
To znamená, že chceme, aby byl odebírán (resp. dodáván) pouze činný výkon a napětí se rovnalo 
jmenovitému napětí sítě. Více o algoritmu sériového měniče je uvedeno také v [I].  
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5 Ověřování vlastností struktury akumulace pomocí numerických 

modelů 

5.1 Ověřování vlastností paralelního měniče 

Pro potřeby ověření funkce měniče a posléze i řídicích algoritmů, byl vytvořen simulační 
model měniče v prostředí Matlab Simulink. Simulační schéma vlastního měniče umožňuje 
provádět simulace všech stavů a je vyobrazeno na následujícím obrázku. Jako spínače jsou 
použity modely IGBT tranzistorů z knihovny SimPowerSystems. Buzení je zajištěno 
naprogramovanou funkcí, kde je možné ovládat každý tranzistor zvlášť. Tato funkce se mění pro 
každý režim střídače. To znamená, že je různá podle toho, jestli chceme používat bipolární, nebo 
unipolární modulaci, a podle toho, jestli bude tranzistorový můstek fungovat jako střídač, nebo 
jako pulsní usměrňovač. Pro vytváření PWM modulace je použito klasické komparační metody, 
kdy se porovnává žádaná hodnota s trojúhelníkovým průběhem s frekvencí 10kHz. Jedná se tedy 
o symetrickou komparační PWM modulaci. Simulacím této problematiky se věnují články [V] [VI]. 

 
Obrázek 5.1: Simulační schéma střídače v prostředí Matlab Simulink 
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5.1.1 Paralelní měnič v síťovém režimu (režim on-grid) 

 
Obrázek 5.2: Simulační schéma paralelního měniče v síťovém režimu 

Simulační model paralelního měniče je zobrazen na předchozím obrázku. Jeho výstup má 
díky velmi nízké impedanci sítě spíše proudový charakter, tudíž není třeba filtračních 
kondenzátorů. Zvlnění proudu je filtrováno tlumivkami připojenými před transformátorem. 
Simulační model je nastaven tak, aby byl schopen dodávat do sítě nebo odebírat ze sítě výkon o 
velikosti do 100kW. Simulační model z předchozího obrázku je vytvořen tak, že odebírá, nebo 
dodává pouze činný výkon. Změnou parametrů referenčního signálu jsme schopni měnit i 
charakter výkonu měniče a tím nasimulovat různé stavy. Na následujících obrázcích jsou 
výsledky simulace měniče paralelní větve s připojenou sítí. 

23 
 



Metody řízení moderních soustav s akumulací elektrické energie 

Ing. Josef Opluštil 

 

 

Obrázek 5.3: Paralelní měnič – průběhy napětí proudu a středního výkonu pro nulovou dodávku výkonu 

 
Obrázek 5.4: Paralelní měnič – průběhy napětí proudu a středního výkonu pro dodávku výkonu 10kW 
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Obrázek 5.5: Paralelní měnič – průběhy napětí proudu a středního výkonu pro odběr výkonu 10kW 

Ačkoliv je u obou simulací zobrazen jen výstupní výkon, je u modelů do stejnosměrného 
meziobvodu doplněno měření výkonu i na stejnosměrné straně měniče. Tímto měřením 
můžeme kontrolovat množství a směr energie proudící baterií. Protože je ale simulační model do 
jisté míry zjednodušen, neodpovídají poměry na vstupní straně měniče plně reálnému měniči. 
Na výstupní straně se však tento jev neprojevuje, tudíž jsme schopni výsledky simulace bez 
problémů použít.  

5.1.2 Měnič paralelní větve v ostrovním režimu (režim off-grid) 

Paralelní měnič byl simulován i pro provoz v ostrovním režimu. Pro jeho správnou funkci byl 
vytvořen v simulaci algoritmus pro generování referenčního napětí a frekvence. Vlastní střídač 
byl opět řízen PWM modulací se spínací frekvencí 10kHz.  
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Obrázek 5.6: Simulační schéma ostrovního režimu paralelního měniče 

O regulaci výstupního napětí se stará napěťový regulátor typu PI. Vstupní hodnota pro 
regulátor byla v simulaci získána jako rozdíl mezi referenční hodnotou 325V a hodnotou 
amplitudy získané s bloku vektorového analyzátoru. Tento analyzátor získává hodnotu amplitudy 
napětí podle vztahu (4.4). Hodnoty α a β jsou získány pomocí Clarkové (αβ, 3/2 …) transformace. 

 Hodnoty součástek použitých v simulaci byly následně použity i pro reálné zapojení měniče 
v ostrovním režimu. V simulaci byla zátěž simulována jako odporově induktivní se změnou v čase 
0,07s (skokové zvýšení zátěže) a v čase 0,166s (skokové snížení zátěže).  Změna je z téměř nulové 
hodnoty výkonu na asi 20kW. Úkolem simulace bylo ověřit kvalitu takovéto regulace a chování 
systému při změnách zátěže. 
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Obrázek 5.7: Výstup simulace ostrovního režimu za použití měniče paralelní větve 

Červený průběh prvního grafu zobrazuje referenční hodnotu pro řízení paralelního střídače, 
modrý průběh v tomtéž grafu zobrazuje výstupní napětí paralelního měniče. Dále je na obrázku 
zobrazen časový průběh proudu v jedné výstupní fázi a průběh výkonu na zátěži. V čase 0,07s je 
pomocí simulačního bloku Three-Phase Fault nasimulováno skokové zvýšení zátěže. V čase 
0,166s se opět hodnota zátěže vrátí na původní hodnotu. Poslední část grafu ukazuje průběh 
výstupní akční veličiny napěťového regulátoru. Jedná se o regulátor typu PI. Časová konstanta a 
jeho zesílení bylo nastaveno experimentálně podle výstupního průběhu napětí při reakci na 
skokovou změnu jako kompromis mezi rychlostí regulace a velikostí překmitů.  

5.2 Ověřování vlastností sériového měniče 

Stejně jako u měniče paralelní větve byly i pro měnič sériové větve vytvořena simulační 
schéma a byly provedeny simulace možných stavů. 

5.2.1 Měnič sériové větve s připojenou sítí (režim sériový filtr) 

U sériového měniče může být vazební transformátor zapojen do série se sítí (nebo 
s výstupem paralelního měniče) a je schopen její napětí upravovat. Protože se takto zapojený 
měnič chová jako napěťový zdroj a je nutné k němu na výstup připojit filtr. V podstatě se jedná 
jen o tři kondenzátory, každý připojený na jednu výstupní fázi transformátoru. Bez těchto 
kondenzátorů bychom nedocílili na výstupu harmonického průběhu napětí, ale výstupní napětí 
by bylo impulzní. Na výstupu střídače jsou osazeny tlumivky a ty tvoří spolu s výstupními 
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kondenzátory a rozptylovou indukčností transformátoru LC filtr, který spínací frekvenci odfiltruje 
a výsledkem je pouze střední hodnota tohoto impulzního napětí.   

 
Obrázek 5.8: Simulační schéma sériového měniče 

Výstupy základní simulace jsou zobrazeny na následujících obrázcích. Jedná se o simulaci 
zvyšování a snižování napětí pomocí sériového měniče o přibližně 30V při sinusovém průběhu 
napětí. Modrou barvou jsou vyobrazeny průběhy napětí a výkonu, červenou barvou je vyobrazen 
proud. Ve výsledku simulace je také pro názornost zobrazen průběh výstupního výkonu.  
Simulace je provedena pro harmonické průběhy, ale samozřejmě lze i simulovat libovolný jiný 
průběh.  
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Obrázek 5.9: Sériový měnič - průběhy pro nulové výstupní napětí měniče. 

 
Obrázek 5.10: Sériový měnič - průběhy pro +30V výstupního napětí měniče. 
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Obrázek 5.11: Sériový měnič - průběhy pro -30V výstupního napětí měniče. 

 

V simulaci je použita RL zátěž s hodnotami R=10Ω a L=100uH. Pro jmenovité napětí 230V 
RMS je třífázový výstupní výkon přibližně 15kW. Na výsledcích simulace při zvyšování i snižování 
napětí můžeme vidět, že se i ve stejném smyslu mění hodnota výstupního výkonu. Po snížení 
napětí o přibližně 30V výkon klesl na 10kW a při zvýšení napětí o stejnou hodnotu výkon vzrostl 
na 20kW. Na začátcích průběhů napětí a proudů (v čase 0s) jsou zřetelné zákmity. Ty jsou 
způsobeny přechodovými ději při zapnutí měniče na kombinaci indukčnosti a kapacity 
výstupního filtru.  

5.3 Ověřování režimu spolupráce sériového a paralelního měniče 

Pro spolupráci obou typů měničů byl nasimulován nesložitější případ, kdy paralelní měnič 
pracuje pouze s obdélníkovým řízením výstupního napětí se spínací frekvencí 50Hz a sériový 
měnič má za úkol dotvořit tento průběh do harmonického tvaru. Soustava byla simulována 
v ostrovním režimu, řídcí napětí sériového měniče bylo určeno jako rozdíl mezi referenčním 
sinusovým signálem a výstupem paralelního měniče. Referenční amplituda byla nastavena na 
325V RMS a výstup byl zatěžován RL zátěží a výkonem 1kW. 
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Obrázek 5.12: Simulační výsledky spolupráce sériového a paralelního měniče v ostrovním režimu; RL zátěž 

1kW 

Všechna napětí jsou vyobrazena jako fázová. Spínací frekvence paralelního měniče je 50Hz, 
spínací frekvence sériového měniče je 10kHz. Ve výsledku simulace jsou zřetelné oscilace 
v místech rychlé změny žádané hodnoty z kladné do záporné.  

Pro lepší zhodnocení výsledků byla provedena harmonická analýza fázového napětí na 
výstupu paralelního měniče i na celkovém výstupu za sériovým měničem. Z harmonické analýzy 
je patrné podstatné zlepšení frekvenčního spektra výstupního napětí. 
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Obrázek 5.13: Frekvenční spektrum napětí na výstupu paralelního a sériového měniče 

Z výsledku je patrné, že obdélníkové fázové napětí obsahuje kromě dominantní frekvenční 
složky 50Hz i další významné složky s frekvencemi 200Hz, 280Hz, 440Hz a 520Hz. Z frekvenční 
analýzy napětí na zátěži je jasně vidět vylepšení frekvenčního spektra vzhledem ke vstupnímu 
signálu. Na detailnějším pohledu na frekvenční spektrum (Obrázek 5.14) je toto zlepšení jasně 
patrné. Této problematice se věnuje také článek [IV]. 
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Obrázek 5.14: Detail frekvenčního spektra vstupu a výstupu sériového měniče v režimu spolupráce měničů
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6 Struktura akumulace 

Celý systém akumulace elektrické energie, jako celek, je realizován v Technologickém 
centru Ostrava, kde se na jeho stavbě podílí několik různých subjektů ať už z Technické 
univerzity Ostrava, tak z komerční sféry. Tato soustava vznikla v rámci projektu ENET 
(Energetické jednotky pro využití netradičních zdrojů energie). Jednou z částí tohoto projektu je 
právě i akumulace elektrické energie, které se věnuje Katedra elektroniky VŠB-TUO.  

6.1 Návrh hardwarové struktury  

Soustava se skládá ze dvou silových sběrnic. Jedna sběrnice je střídavá se 
jmenovitým napětím 3x400V/50Hz a druhá je stejnosměrná se jmenovitým napětím 400V. 
Střídavá sběrnice slouží pro připojení do rozvodné sítě a pro připojení střídavých generátorů 
elektrické energie. Stejnosměrná sběrnice slouží hlavně pro připojení akumulátorů a dále také 
pro připojení stejnosměrných generátorů elektrické energie, jakou jsou například fotovoltaické 
panely. Tyto zdroje se ke sběrnici připojují pomocí vazebních DC/DC měničů. Tyto měniče 
mohou pracovat například na základě měniče popsaného v [II]. Propojení mezi stejnosměrnou a 
střídavou sběrnicí je zajištěno pomocí soustavy AC/DC polovodičových měničů popsaných víše. 
Tyto měniče jsou schopny pracovat s obousměrným tokem energie. Principiální schéma této 
soustavy je uvedeno na obrázku 6.1. 

 

Obrázek 6.1: Principiální schéma soustavy akumulace elektrické energie 

Střídavá sběrnice může být připojená k rozvodné síti, ale také umožňuje i plně autonomní 
režim bez připojení do sítě. Takto je celý systém schopen pracovat v ostrovním režimu bez 
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závislosti na okolních podmínkách. Stejnosměrná strana systému umožňuje připojit libovolný 
stejnosměrný zdroj elektrické energie, jako jsou například fotovoltaické panely, vodíkové články, 
nebo také stejnosměrné spotřebiče, jako je například nabíječka elektromobilů a podobně. 
Propojení musí však být realizováno pomocí vazebních DC/DC měničů.  

Jak již bylo zmíněno víše, systém akumulace je tvořen dvěma jednotkami složenými ze dvou 
měničů, akumulátoru a vazebního transformátoru. Celkové blokové schéma systému akumulace 
je zobrazeno na obrázku 6.2. 

Baterie 1

TR1

SAPF1

Vstup Výstup

PAPF1 SAPF2PAPF2

Baterie 2

TR2

 
Obrázek 6.2: Celkové blokové schéma zapojení DC/AC měničů systému akumulace elektrické energie 

Transformátory Tr1 pro paralelní větev jsou navrženy jako tři jednofázové transformátory 
s převodním poměrem 2x115/230V, každý pro jmenovitý výkon 40kVA. Transformátory Tr2 jsou 
navrženy jako tři jednofázové transformátory s převodním poměrem 2x115/80V pro jmenovitý 
výkon 20kVA. Z tohoto rozdělení výkonů je patrné, že předpokládané rozdělení výkonů, mezi 
sériovou a paralelní větví měničů počítá s větším (přibližně dvojnásobným) výkonem pro 
paralelní větev. 

 

6.2 Možnosti konfigurace soustavy měničů 

Tato popisovaná soustava pro akumulaci elektrické energie umožňuje využití hned několika 
provozních režimů v závislosti na okolních podmínkách a požadavcích obsluhy. A to: 

- Dodávka elektrické energie z obou baterií do sítě – střídačový chod 
- Akumulace elektrické energie ze sítě do akumulátorů – usměrňovačový chod 
- Výměna energie mezi jednou a druhou baterií – cyklování akumulátorů 
- Dodávání elektrické energie do oddělené sítě – ostrovní režim 
- Režim filtrace 
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O nastavení systému akumulace do některého z výše popsaných režimů se stará přepínací 

ústrojí, které je schopné konfigurovat celý systém. Na následujícím obrázku (Obrázek 6.3) je 
znázorněno blokové schéma systému, včetně všech stykačů, které zajišťují konfigurovatelnost 
systému. Dále jsou zde vyznačeny všechny měřící body, které jsou důležité pro řízení systému. 

Baterie 1

TR1

SAPF1

AC Síť 3X400V

PAPF1 SAPF2PAPF2

Baterie 2

TR2

G

Generátor

Oddělená AC Síť 3X400V

SW1

SW2

SW3

SW4

SW5

2X DC Síť 
400V

UB1

IB1

UB2

IB2

USO

ISO
UPO, IPO

 

Obrázek 6.3: Blokové schéma soustavy s měřícími body nadřazeného řízení 

Význam symbolů z obrázku 6.3 je následující: 

UB,IB – Napětí; proud baterie 

UPO, IPO – Výstupní napětí; výstupní proud paralelního měniče 

USO, ISO – Výstupní napětí; výstupní proud sériového měniče 

6.2.1 Konfigurace pomocí stykačů 

Systém je konfigurovatelný pomocí kontaktů stykačů označených SW1 – SW5. Různou 
kombinací těchto spínačů můžeme celý systém přepnout do některé z následujících funkcí, které 
jsou popsané v tabulce 6.1. Tyto režimy jsou také popsány v článku [III]. 

Tabulka 6.1: Provozní režimy soustavy 

Sepnuté spínače Režim Význam 
SW1, SW2 Generátorický režim Generátor dodává energii do 

sítě (bez akumulace) 
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SW1, SW3 Akumulace z generátoru Akumulace energie vyrobené 

generátorem 
SW3, SW2 Paralelní větev měniče na síť Připojení paralelního měniče 

na síť; akumulace nebo 
dodávání energie z 
akumulátorů 

SW3, SW5, SW4 Paralelní + sériová větev na síť Připojení paralelního a 
sériového měniče na síť; 
akumulace nebo dodávání 
energie z akumulátorů 

SW1, SW2, SW3 Paralelní větev + generátor do 
sítě 

Dodávka energie do sítě 
z akumulátorů přes paralelní 
měnič a z generátoru zároveň 

SW1, SW2, SW4, SW5 Paralelní + sériová větev + 
generátor do sítě 

Dodávka energie do sítě 
z akumulátorů přes paralelní a 
sériový měnič a z generátoru 
zároveň 

SW3, SW5 Ostrovní režim Dodávka energie 
z akumulátorů do oddělené 
sítě 

 

6.2.2 Konfigurace pomocí řídicích algoritmů 

Mimo výše popsané režimy, které jsou přepínány pomocí stykačů, existují ještě další režimy. 
Tyto režimy jsou konfigurovatelné pomocí vnitřních algoritmů měničů PAPF1, PAPF2, SAPF1 a 
SAPF2 a umožňují řízení přenosu energie mezi jednotlivými akumulátorovými bloky a střídavou 
sítí. Tyto režimy mohou pracovat na různých principech.  

Pomocí řídicích algoritmů můžeme řídit poměr dodávané energie mezi jednotlivé měniče 
tak, abychom využili co nejlépe energii z baterií, dodali co nejvíce energie do sítě, zajistili kvalitní 
výstupní průběhy napětí a proudu a upravili účiník sítě v místě připojení. 

Snahou všech měničů použitých v systému je dodávat pouze činný výkon. Toto se ale může 
změnit, máme-li požadavek na provedení kompenzace účiníku. Tento požadavek ale musí být 
vyslán z nějakého nadřazeného ovládání, protože v našem systému nejsme schopni vyhodnotit, 
jestli je potřeba tuto kompenzaci provádět. Takovéto měření je potřeba provést v rámci většího 
celku, například výrobní linky, budovy, centrálního přívodu. Pak jsme schopni našim systémem 
dodávat nebo odebírat jalovou energii požadovaných parametrů.   

6.2.3 Měřené veličiny 

Dále jsou v blokovém schématu (Obrázek 6.3) vyobrazeny měřící body. Každý měnič si sám 
měří napětí baterie a proud, který odebírá z baterie. Dále si každý měnič měří své výstupní 
napětí na výstupu transformátoru. Paralelní měnič potřebuje pro svůj chod znát proud 
odebíraný, nebo dodávaný do baterie, protože slouží jako řídicí veličina pro regulaci výkonu 
tohoto měniče. Sériový měnič tuto hodnotu z principu nepotřebuje znát, protože provádí 
regulaci na základě výstupního napětí. Abychom ale nepřekročili maximální výkon měniče a měli 
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lepší kontrolu nad množstvím dodávané energie, je nutné měřit i vstupní proud sériového 
měniče. 

Pro potřeby nadřazeného řízení se dále ještě měří i proudy na výstupu transformátorů a 
znovu se ještě nezávisle na měničích měří napětí na výstupu transformátorů a napětí a proudy 
obou baterií. Z těchto hodnot pak již není problém matematicky odvodit hodnoty energie 
tekoucí mezi jednotlivými měniči, bateriemi a sítí.  Dále lze z těchto veličin vypočítat parametry 
dodávané energie, činný výkon, jalový výkon, účiník, a na základě těchto hodnot provádět řízení 
celého systému. 

6.2.4 Měniče pro systém akumulace 

V akumulační jednotce je třeba převést stejnosměrné napětí akumulátoru na třífázové 
střídavé napětí sítě. Tato konverze musí samozřejmě probíhat oběma směry.  

Z důvodů variability a víceúčelovosti bylo použito koncepce třífázového střídače složeného 
ze třech H můstků. Tato koncepce je vyobrazena na obrázku níže. 

 

Obrázek 6.4: Základní zapojení střídače pro systém akumulace 

Tato koncepce nám umožňuje velkou variabilitu celého měniče. Ten můžeme použít jako 
třífázový střídač, třífázový pulzní usměrňovač, 3 jednofázové střídače, 3 jednofázové pulzní 
usměrňovače, nebo jako kombinaci jednofázových střídačů a usměrňovačů, po případě jako 2 
třífázové střídače. Při použití jako jednoho třífázového střídače máme navíc možnost vytvářet jak 
bipolárně, tak i unipolárně modulované výstupní napětí. 

Měnič byl navrhován na maximální výstupní proud 200A při vstupním napětí do 800V. 
Navrhovaný jmenovitý výstupní výkon činí 75kW.  

Jako výkonové spínací prvky byly vybrány bezpotenciálové moduly POWEREX CM200DX-
24S. Každý modul obsahuje 2 IGBT tranzistory pro proud do 200A. O buzení těchto modulů se 
stará budič Concept 2SP0115T2A0. Ztrátový výkon při maximálním zatížení byl spočten na 750W 
na tranzistorový modul. S ohledem na velikost výkonu je v tomto měniči navrženo kapalinové 
chlazení. Toto kapalinové chlazení bylo navrženo na základě teplotní simulace. Použitý chladič je 
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složen ze dvou částí chladiče WP16 firmy Semikron. V simulacích bylo počítáno s maximálním 
průtokem 10l/min a maximální teplota modulu dosažená v simulacích byla 80°C při maximálních 
ztrátách. Výsledek takovéto simulace je zobrazen na obrázku 6.5. Tepelným simulacím se dále 
věnuje článek [XVII]. 

 

Obrázek 6.5: Výsledek teplotní simulace pro použitý typ kapalinového chladiče; teplota vstupního chladícího 
média 40°C; maximální teplota 80°C 

Napěťový meziobvod měniče je tvořen kondenzátorovou baterií složenou z osmi 
elektrolytických kondenzátorů Kendeil s kapacitou 2200uF/400V. Vždy dva kondenzátory jsou 
spojeny do série pro dosažení vyššího pracovního napětí, jelikož napětí připojené baterie může 
dosáhnout až 500V, a dále jsou spojeny paralelně. Ke kondenzátorům jsou paralelně připojeny 
rezistory 27kΩ, aby se při jejich nabíjení rovnoměrněji rozložilo napětí mezi kondenzátory. 
Celková kapacita meziobvodu je 4,4mF pro maximální napětí 800V, tudíž máme dostatečnou 
napěťovou rezervu. 

Návrh kondenzátorové baterie byl proveden na základě simulací střídače v programu OrCad 
PSpice. Na základě simulace bylo zjištěno, že proud kondenzátoru se skládá s několika 
dominantních frekvenčních složek. Výsledky simulace frekvenčního spektra jsou vyobrazeny na 
obrázku 6.6. 
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Obrázek 6.6: Frekvenční průběh proudu kondenzátorem v meziobvodu 

Následně byla tato data vložena do programu Life Time Calculation, který je poskytován 
výrobcem použitých kondenzátorů. Výsledky výpočtu udávají celkové ztráty na kondenzátoru a 
předpokládanou životnost a vypadají následovně. 

 

Obrázek 6.7: Výstup programu pro výpočet životnosti kondenzátorů 

Z výsledků je patrné, že vypočtená hodnota ztrátového výkonu na jednom kondenzátoru 
činí 3,18W a tento výkon ohřeje kondenzátor o přibližně 6°C. Vzhledem 
k původnímu  předpokladu, že ztrátový výkon na jednom kondenzátoru bude přibližně 5W, se 
jeví tyto výsledky jako správné. 

Pro správné řízení měniče potřebujeme měřit napětí a proudy na stejnosměrných i 
střídavých vstupech a výstupech. Proto je měnič osazen sedmi proudovými čidly LAC 300-S, 
které snímají proudy všech výstupních fází a proud v meziobvodu. V měniči jsou také obsažena 
napěťová čidla LV 25, která měří napětí v meziobvodu a dále také napětí na jednotlivých fázích. 
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Celkové uspořádání měniče je vyobrazeno na následujícím 3D modelu. Z horní strany jsou 

provedeny stejnosměrné vstupy a odvzdušňovací ventil chladících kanálů a ze spodní strany jsou 
připojeny střídavé výstupy a vývody chladicí kapaliny. V pravém horním rohu jsou umístěny řídicí 
obvody měniče spolu s řídícím procesorovým systémem a napájecím zdrojem. Model byl 
vytvořen v programu Autodesk Inventor.  

 
Obrázek 6.8: 3D model třífázového měniče systému akumulace elektrické energie 

Aby byla dodržena podmínka, že napětí na střídavé straně je vždy menší než napětí na 
stejnosměrné straně, a tím zajištěna správná funkce měniče, jsou měniče připojeny střídavou 
stranou pomocí vazebních transformátorů.  

6.2.5 Řídicí systém 

Pro potřeby řízení měničů, bylo potřeba vybrat vhodný řídicí systém, který by byl schopen 
obsluhovat výkonové části měniče a zároveň byl i dostatečně rychlý pro provádění regulačních 
algoritmů pro jejich řízení. Proto byl vytvořen řídicí systém s digitálním signálovým procesorem 
určeným pro aplikace s elektrickými pohony. 

Řídicí systém je vytvořen na základě 32bitového digitálního signálového procesoru Texas 
Instruments TMS320F28335. Tento procesor je schopný pracovat na kmitočtu 150MHz, což 
znamená, že je díky své architektuře DSP schopen provést až 150MIPS. Teoretický čas pro 
provedení jedné instrukce je tedy 6,67ns. Aritmeticko-logická jednotka tohoto procesoru je 
schopna přímo pracovat s vyjádřením čísel s plovoucí řádovou čárkou (formát Float v 16bitovém 
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vyjádření). Dále podporuje MAC instrukce pro operace 16X16 a 32X32 a dual MAC pro operace 
16X16. Procesor obsahuje 256k X 16 paměti Flash a 34k X 16 paměti SARAM.  

Pro požadavky řízení měničů je tento procesor vybaven až osmnácti PWM výstupy. O 
měření analogových dat se stará dvanáctibitový AD převodník, který má 16 vstupních kanálů. 
Převodník obsahuje 2 multiplexory a doba převodu je 80ns. Referenční napětí může být použito 
vnitřní, nebo může být přivedeno z vnějšku. Součástí AD převodníku je také speciální obvod, 
sekvencer, který automaticky provádí měření podle předem nastavené měřící sekvence. Proto je 
jeho obsluha velmi jednoduchá a nezabírá místo a čas v programu.  

Pro potřeby připojení dalších obvodů je procesor vybaven hned několika druhy 
komunikačních rozhraní. Paralelní rozhraní lze použít například pro připojení externí paměti pro 
data. Mezi podporovaná sériová rozhraní patří I2C, SPI, SCI a CAN. Dále tento procesor obsahuje 
univerzální rozhraní McBSP, které lze nastavit do funkce libovolného sériového rozhraní.  

Pro obecné použití můžeme využít jeden z 88 GPIO pinů procesoru. Každý GPIO pin je 
ovšem sdílený s některou jinou periferií, a proto můžeme použít jen ty, které nejsou připojeny k 
periferii, kterou hodláme používat. GPIO piny umožňují funkci vstupního filtrování a většina 
z nich může být připojena jako zdroj k jednomu z osmi externích přerušení. 

Dále procesor obsahuje tři 32bitové CPU-časovače a další 16-ti a 32-ti bitové časovače, 
které jsou ale primárně určeny pro jednotky PWM. 

Jádro procesoru potřebuje pro svou funkci napětí 1,8V, periférie jsou napájeny napětím 
3,3V a pracují s logickými úrovněmi 3,3V logiky. 

Řídicí systém je vytvořen jako jedna deska, která obsahuje procesor, externí paměť SARAM, 
zdroje napájecího napětí pro jádro, převodník pro USB rozhraní a programovací JTAG konektor. 
Všechny ostatní vstupy a výstupy procesoru jsou vyvedeny na konektory, aby byla zachována 
univerzálnost celého modulu. Deska řídicího systému je zobrazena na obrázku 6.9. 

 

Obrázek 6.9: Řídicí systém měničů založený na procesoru TMS320F28335 
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7 Nadřazené řízení systému akumulace elektrické energie 

Abychom mohli systém akumulace řídit jako celek, je potřeba mít k tomuto účelu v systému 
zařízení, které by provádělo měření veličin popsaných výše a na jejich základu a základu pokynů 
obsluhy provádělo řízení všech měničů. Toto zařízení musí být schopno komunikovat se všemi 
měniči systému akumulace a musí jim předávat žádané veličiny pro řízení jejich chodu na základě 
vlastních měření a dále na základě pokynů obsluhy. Proto musí toto zařízení komunikovat také 
vhodným způsobem s obsluhou.  

Pro potřeby nadřazeného řízení systému akumulace elektrické energie bylo navrženo 
zařízení nazvané Měřící a řídicí ústředna systému akumulace, které je založeno digitálním 
signálovém procesoru Texas Instruments. Tato ústředna má za úkol kontinuálně měřit všechna 
dostupná napětí a proudy v systému akumulace elektrické energie a na jejich základě 
vyhodnocovat stav celého systému a provádět jeho řízení dle požadavků obsluhy. Proto je měřící 
ústředna vybavena také komunikačními rozhraními pro komunikaci s připojenými měniči, a dále i 
komunikačními rozhraními pro komunikaci s obsluhou.  

7.1 Měřící a řídicí ústředna 

Tato ústředna je složena ze čtyř desek. Jedna deska je použita pro obvody napájecích zdrojů 
a digitálních vstupů a výstupů, druhá deska slouží pro obvody analogových vstupů a výstupů. Na 
třetí desce jsou vyvedeny všechny analogové a digitální vstupy a výstupy na konektory a dále 
jsou zde všechny obvody a konektory komunikačních rozhraní a napájecí konektor. Poslední 
deska obsahuje řídicí systém, který celé zařízení ovládá.  

Procesor
TMS320F28335

USB 
převodníkDA Převodník

Zdroj

Úprava 
analogových 

signálů

Sample & 
Hold

Přepínání 
vstupů

Profibus EEPROM

Zdroj

Digitální 
vstupy

Digitální 
výstupy

Analogové 
výstupy

RS422

Deska s procesorem

Analogová deska

Digitální deska

USB RS422/485

32 analogových 
vstupů
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výstupy
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12 digitálních 
vstupů
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Obrázek 7.1: Blokové schéma měřící a řídicí ústředny 
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Na předchozím obrázku je vyobrazeno blokové schéma Měřící a řídicí ústředny. Blokové 

schéma je rozděleno na tři části symbolizující 3 základní části ústředny a je na něm naznačeno 
propojení jednotlivých částí a vnější rozhraní. 

Na obrázku 7.2 je celá Měřící a řídicí ústředna zobrazena bez všech krytů. 

 

 

Obrázek 7.2: Hardware Měřící a řídicí ústředny 

7.1.1 Řídicí systém ústředny 

Měřící a řídicí ústředna je založena na totožném řídicím systému, jako je použit pro řízení 
AC/DC měničů v systému akumulace. Pro potřeby analogových měření na více vstupech a pro 
potřebu digitálních vstupů a výstupů je potřeba tento systém doplnit dalšími obvody. 
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7.1.2 Analogové vstupy a výstupy 

Deska analogových vstupů a výstupů je osazena operačními zesilovači pro přizpůsobení 
úrovně vstupního napětí, obvody typu Sample-Hold a také Multiplexery. Všechny tyto obvody 
slouží k rozšíření možností měření samotným procesorem. Samotný procesor má pouze 16 
analogových vstupů se vstupním rozsahem 0-3V a žádný analogový výstup. Proto jsou vstupy 
dále přepínány pomocí multiplexerů. Procesor má v sobě velmi rychlý A/D převodník, ale i 
přesto není schopen zajistit synchronní převod všech analogových vstupů v jeden časový 
okamžik. Proto, aby bylo možné zaznamenat hodnoty všech vstupů v jednom čase, bylo nutné 
každý vstup vybavit obvodem S/H, jenž nám tuto funkci zajistí. Takto navržená konfigurace nám 
umožňuje měřit na všech analogových vstupech současně.  Vstupy mají pevný rozsah ±5V, ±10V 
a ±150mA v závislosti na požadované konfiguraci. Změna vstupních rozsahů je možná, avšak bylo 
by nutné zaměnit hodnoty některých rezistorů v zapojení. Protože zařízení má sloužit pouze pro 
jeden účel, tak se s konfigurovatelností v návrhu nepočítá. Vstupní rozsahy jsou upraveny pro 
přímé použití napěťových a proudových čidel s napěťovým respektive proudovým výstupem. 
Měření proudu je provedeno formou rezistorového bočníku umístěného přímo na desce 
analogových vstupů uvnitř zařízení. 

7.1.3 Digitální vstupy a výstupy 

Deska digitálních vstupů a výstupů obsahuje napájecí zdroj pro zajištění všech potřebných 
napájecích napětí celé ústředny. Jsou zde použity spínané snižující měniče pro výstupní napětí 5 
a 15V založené na obvodu pro spínané zdroje TPS54332, a dále je zde jeden komerčně dodávaný 
spínaný galvanicky oddělený zdroj 15V pro vytvoření záporného napětí -15V. Tento zdroj byl 
použit za účelem snížení celkové složitosti zapojení a zvýšení spolehlivosti. Napětí 3,3V potřebné 
pro digitální rozhraní je získáno z lineárního LowDrop stabilizátoru z napěťové hladiny 5V. 
Proudový odběr na této napěťové hladině je poměrně malý, a proto je toto řešení dostačující. 
Pro zlepšení vlastností spínaných zdrojů (především jejich šumu) jsou napájecí napětí +15V a -
15V dále ještě upravena lineárními stabilizátory a LC filtry na napětí +12V a -12V. Napájení 
celého systému je provedeno formou externího zdroje 24V. Proudový odběr z tohoto zdroje je v 
aktivním stavu přibližně 0,5A. 

Předpokládané využití digitálních vstupů a výstupů je zejména pro signalizaci od stykačů, 
ovladačů a podobně. Proto se zde při návrhu předpokládaly pouze malé pracovní frekvence. 
Digitální vstupy jsou galvanicky oddělené za použití jednoduchých optočlenů a jsou schopné 
pracovat se vstupními napěťovými rozsahy 5V, 12V a 24V. Digitální výstupy jsou v provedení 
s otevřeným kolektorem a jsou schopné pracovat do napětí 50V s maximálním proudem 0,5A. 
Maximální pracovní frekvence těchto digitálních vstupů a výstupů je do 10kHz. 

7.1.4 Měření stejnosměrných veličin 

Stejnosměrné veličiny se v ústředně měří na obou bateriích. Měření je provedeno pomocí 
napěťového čidla CV 3 – 1000 a proudového čidla ITB300 – S. Výstupy z napěťových čidel jsou 
napěťového charakteru s výstupním rozsahem ±10V a s převodním poměrem 100:1.   Proudové 
čidlo má výstup proudového charakteru s výstupním rozsahem ±150mA a převodním poměrem 
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2000:1. Tento proudový výstup je potřeba před vlastním měřením převést na napětí pomocí 
snímacího odporu. Hodnota snímacího odporu je doporučena výrobcem proudového čidla a 
neměla by být větší než 5Ω, v našem případě je použita hodnota 4,7Ω.   

Změřené hodnoty napětí a proudů jsou upraveny pomocí přenormování hodnot převodní 
konstantou a je odečten offset AD převodníku. Výsledkem jsou pak hodnoty napětí a proudu 
stejné velikosti jako na vstupu čidel. Ze změřených okamžitých hodnot napětí a proudu se 
dopočítají okamžité hodnoty výkonu a dále i střední hodnota výkonu za periodu síťového 
kmitočtu. Dále se z výkonů počítá energie, která se do baterie dodala, anebo která se naopak 
z baterie odčerpala. Hodnota energie je uložena v procesoru jako 64bitové číslo s maximálním 
rozsahem přibližně ±9GWh s rozlišovací schopností pod 0,01mWh. Celočíselný formát je použit 
z důvodů toho, že by se mohla při sčítání malého a velkého čísla ve formátu Float jejich hodnota 
zaokrouhlit a hodnoty by už nebyly přesné. 

7.1.5 Měření střídavých veličin 

Střídavé veličiny se měří na výstupech transformátorů pomocí napěťových čidel CV 3 – 500 
a proudových čidel ITB300 – S. Zapojení čidel do měřící ústředny je provedeno stejně jako 
v případě stejnosměrných veličin.  

Ze změřených a upravených okamžitých hodnot napětí a proudů se přímo počítá okamžitá 
hodnota výkonu na jednotlivých fázích. Ze všech okamžitých hodnot se dále počítají RMS 
hodnoty za dobu jedné periody síťového kmitočtu a dále se ještě vypočítává velikost energie 
proudící přes transformátory.  

7.1.6 Odvození přepočtových konstant 

Protože měřená napětí a proudy jsou zpracovávána řetězcem analogových obvodů, je 
vhodné objasnit odvození přepočtových konstant. Převodní řetězec začíná příslušným čidlem 
napětí nebo proudu. V systému se používají celkem 3 druhy čidel. Dvě jsou napěťová se 
vstupním rozsahem ±500V nebo ±1000V a jedno je proudové se vstupním rozsahem ±300A. 
Napěťová čidla mají napěťový výstup a jejich převodní poměr je 50:1 resp. 100:1. Proudové čidlo 
má proudový výstup a převodní poměr je 2000:1. Protože systém měřící centrály je schopen 
měřit pouze napěťové signály, je nutné převést proud na napětí. Tohoto je docíleno použitím 
odporového bočníku s hodnotou 4,7Ω. Převedené napěťové signály jsou dále zpracovány 
řetězcem operačních zesilovačů. 

První z operačních zesilovačů je zapojen v diferenciálním zapojení.   Jeho zesílení se liší, 
podle typu připojeného čidla. Zesílení je nastaveno vždy tak, abychom při maximální hodnotě 
vstupního napětí získaly na výstupu hodnotu ±5V. To pro použití napěťových čidel znamená 
zesílení 0,425 a pro požití proudových čidel zesílení 4,70588. Přesné hodnoty zesílení 
diferenciálního zesilovače vycházejí z hodnot odporové řady. Jsou použity hodnoty rezistorů 
5,1kΩ, 12kΩ a 24kΩ.  
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Další operační zesilovač v řetězci upravuje napěťový signál pro vstupní rozsah procesoru, 

ten je 0 – 3V. Proto je signál dále zesílen 0,3x a dále je k němu připočteno stejnosměrné napětí 
1,5V. 

V měřícím řetězci jsou dále použity obvody Sample-Hold a multiplexory. Tyto obvody jsou 
ale zapojeny tak, že jejich napěťový přenos je 1. Proto se v přepočtech pro převodní konstanty 
jejich přenos nijak neuplatňuje. 

Převodník v procesoru je 12 bitový, tudíž jeho rozsah v celočíselném formátu je ±2047. 
Proto pro přepočty vychází následující převodní konstanty. 

Tabulka 7.1: Přepočtové konstanty 

Typ čidla Jmenovitý 
rozsah 

Maximální rozsah Přesnost na 1 
bit 

Převodní 
konstanta 

CV 3 - 500 ±500V 588,235V ~ 0,287V 0,2873644 
CV 3 - 1000 ±1000V 1176,47V ~ 0,575V 0,5747289 
ITB300 – S ±300A 452,128A ~ 0,221A 0,2208733 

 

Protože jedním ze základních požadavků na tento systém je jeho přesnost, je nutná 
kalibrace měřících vstupů. Převodní poměr vstupu (analogová hodnota) k výstupu (digitální 
hodnota) je dán přenosem všech operačních zesilovačů v přenosové cestě, přenosem 
Sample/Hold obvodů a multiplexerů a přenosem AD převodníku. Proto byla po zprovoznění 
ústředny provedena kontrola vypočtené převodní konstanty se skutečným přenosem a pro 
každý vstup byla tato hodnota upravena podle skutečné. Rozdíl mezi vypočtenou hodnotou a 
skutečnou hodnotou byl minimální a je způsoben tolerancí rezistorů použitých v operačních 
sítích operačních zesilovačů.  

7.2 Algoritmus měření 

Měření je prováděno v pevných časových intervalech vzorkovací frekvencí 4kHz nebo 5kHz. 
Vždy se postupuje tak, že se změří všechny připojené analogové vstupy v jednom čase. Toto je 
velmi důležité proto, abychom byli schopni přesně vypočítat všechny veličiny a nedocházelo při 
tom k chybám vlivem fázového posuvu mezi napětími a proudy. Protože se může měřit až na 32 
kanálech, měření se provádí celkem dvakrát za jednu měřící periodu, vždy pro 16 vstupů. Toto 
rozfázování měření je provedeno z důvodů toho, že použitý procesor obsahuje pouze 16 
analogových vstupů a je schopen v jednom čase zaznamenat pouze 2 vstupy (vnitřně obsahuje 
pouze 2 Sample-Hold obvody). Měření všech vstupů v jednom časovém intervalu je docíleno tím, 
že každý vstup má svůj vlastní obvod Sample-Hold a tyto obvody se ovládají najednou. Jelikož je 
procesor schopný provádět měření rychlostí až 12,5Msps, a kondenzátory v obvodech 
Sample/Hold jsou navrženy na frekvenci 4kHz, tak je rozdíl hodnoty způsobený vybíjením 
kondenzátoru v Sample/Hold obvodu zanedbatelný a výsledná hodnota tím není ovlivněna.  

Měřící a řídicí ústředna potřebuje měřit, pro potřeby řízení systému akumulace elektrické 
energie, napětí a proudy v celém systému. Na obrázku 6.3 je uvedeno kompletní blokové 
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schéma systému včetně měřících bodů. Ústředna si sama měří proudy a napětí na bateriích – 
UB1, UB2, IB1, IB2. Z těchto změřených hodnot je ústředna schopna vypočítat velikosti výkonu 
dodávaného z nebo do baterií. Výkony se počítají jak okamžité (aktuální hodnota výkonu pro 
jednu vzorkovací periodu), tak i dlouhodobé, to je výkony za jednu periodu síťového kmitočtu 
nebo delší.  Z těchto výkonů se dá dále počítat množství energie, která se do baterií uložila, nebo 
naopak, která se z baterií odebrala. Jelikož se jedná o stejnosměrné veličiny, všechny 
dlouhodobé výpočty se počítají jako střední hodnota. Příklad výpočtu pro střední hodnotu napětí 
je uveden zde: 

𝑈𝑠𝑡ř = ∫ 𝑢(𝑡)𝑑𝑡
𝑇

𝑇
0           (7.1) 

Podobné měření, jako již bylo popsané v předchozím odstavci, se provádí i na výstupní 
straně měničů, de facto na výstupu transformátorů. Zde je ale rozdíl v tom, že toto měření už 
probíhá složitěji, protože zde pracujeme se střídavými veličinami. Proto se všechny veličiny 
(napětí a proudy) počítají jako RMS hodnoty za jednu periodu síťového kmitočtu. Příklad výpočtu 
pro efektivní hodnotu napětí je zde: 

𝑈𝑅𝑀𝑆 = �∫ 𝑢2(𝑡)𝑑𝑡𝑇
0

𝑇
         (7.2) 

Výkony se nepočítají z již vypočtených RMS hodnot, ale počítají se opět z okamžitých 
hodnot napětí a proudu za dobu jedné vzorkovací periody. Z výsledku se opět provádí výpočty 
celkového množství energie a středního výkonu pro potřeby zobrazování v obslužné aplikaci. Ze 
všech změřených hodnot je možné provádět frekvenční analýzy dle algoritmu popsaného v [VII] 
a jestliže je potřeba signály filtrovat, je možné využít například metody uvedené v článku [VIII]. 

7.3 Komunikační rozhraní ústředny 

Měřící a řídicí ústředna je vybavena hned několika komunikačními rozhraními. Nejdůležitější 
je propojení mezi ústřednou a ovládanými měniči. Dalším komunikačním rozhraním je rozhraní 
ústředna – uživatel. Toto rozhraní je zajištěno hned dvojím způsobem.  

7.3.1 Komunikace ústředny s měniči 

Pro propojení Měřící a řídicí ústředny s měniči bylo použito rozhraní RS422. Toto rozhraní se 
používá i hojně v průmyslu pro sběrnice Modbus, Profibus a podobně. V případě komunikace 
mezi měniči a ústřednou bylo použito pouze v základní formě (elektrická specifikace) a 
přenosový protokol byl implementován podle vlastního návrhu.  

Rozhraní RS422 funguje na principu duplexního sériového přenosu po celkem čtyřech 
vodičích. Dva vodiče slouží pro vysílání (vodiče A a B) a další dva slouží pro příjem dat (vodiče Y a 
Z). Data jsou přenášeny jako rozdílový signál mezi dvojicí datových vodičů. Použité kódování je 
typu NRZ (z anglického Non Return to Zero).  Stavu logické 1 odpovídá napěťový stav B>A a 
logické 0 stav A>B, kdy rozdílové napětí definované standardem RS422 je v rozmezí 2V – 6V. 
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Protože použitý procesor pracuje s napájecím napětím periférií 3,3V a je výhodnější (z 

hlediska rušení, vlivu poruch atd.), když je komunikační rozhraní galvanicky odděleno od 
procesoru, byl pro implementaci rozhraní RS422 použit obvod ADM2582E z produkce Analog 
Devices. Tento obvod zajišťuje funkci přijímače a budiče s galvanickým oddělením, je napájen 
napětím 3,3V, pracuje s 3,3V logickými úrovněmi a navíc v sobě obsahuje DC/DC měnič pro 
oddělení napájecího napětí pro linkovou stranu. 

Jak již bylo zmíněno, sběrnice RS422 slouží pro propojení Měřící a řídicí ústředny s měniči, 
které řídí. V systému akumulace elektrické energie je jedna ústředna a celkem čtyři měniče. 
Všechna zařízení na této sběrnici jsou mezi sebou propojena prostřednictvím STP kabelů 
vybaveným koncovkami RJ45 ve stíněném provedení. Každé zařízení obsahuje dvě zásuvky RJ45, 
které jsou paralelně spojeny. Propojení zařízení je provedeno do topologie sběrnice. Zařízení 
jsou zapojena tak, že všechny měniče jsou spojeny ve výsledku paralelně (to znamená, že 
všechny mají propojeny paralelně vstupy a paralelně výstupy) a ústředna je připojena vysílačem 
na přijímače všech měničů a přijímačem na jejich vysílače. Toto zapojení je zobrazeno na 
následujícím obrázku.  

 

Obrázek 7.3: Zapojení sběrnice RS422 

Protože je ústředna umístěna ve středu místnosti a měniče jsou rozmístěny po stranách 
místnosti tak, že na každé straně je vždy jeden paralelní a jeden sériový měnič, proto z ústředny 
vede jeden kabel na jednu dvojici měničů a druhý na druhou dvojici. Toto uspořádání má několik 
výhod a jednu nevýhodu. Nevýhodou je to, že vysílače všech měničů v systému jsou paralelně 
spojeny kabelem a proto musí být komunikace řízena jedním zařízením (ústřednou). Hlavní 
výhodou tohoto uspořádání je to, že lze v systému používat i přenos multicastových zpráv. To 
znamená, že můžeme jednu zprávu odeslat najednou všem ostatním zařízením. Jedná se o 
zprávy potřebující synchronizaci všech zařízení nebo o bezpečnostní zprávy, jako například 
nouzové vypnutí celého systému a podobně. 

Komunikační protokol 

Po sběrnici RS422 se v našem případě přenáší základní sériová data o délce 8 bitů, která 
jsou na začátku doplněna start bitem a na konci stop bitem. Paritní informace není použita a 
bitová rychlost přenosu je 1,5Mbit/s. Tyto osmibitová data se následně skládají do paketů. 
Pakety mají jednotnou délku, aby se nemusela měnit konfigurace sítě během provozu (zejména 
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generování signálu pro přepínání vysílání/příjem). Délka paketu byla odvozena od potřeb 
komunikace ústředny s měniči a je stanovena na 9 bytů. Formát dat je vysvětlen v následující 
tabulce. 

Tabulka 7.2: Formát datového rámce na sběrnici RS422 

Byte 0 1 2 3 4 5 6 7 8 

Význam Úvodní 
znak pro 
zahájení 

komunikace 

Adresa Instrukce 1. 
byte 

2. 
byte 

3. 
byte 

4. 
byte 

1. 
byte 
CRC 

2. 
byte 
CRC 

 

Adresa posílaná v paketu se skládá ze dvou částí. První polovina bytu (bity 0 – 3) jsou 
adresou odesílatele, druhá polovina značí adresu cíle. Toto rozdělení sice omezuje rozsah sítě 
jen na 8 zařízení, ale to je pro naši konfiguraci dostačující. Druhý byte přenášený v paketu je 
význam zprávy. Nejvyšší bit rozlišuje, jestli je na zprávu vyžadována odpověď, či nikoliv. Zbytek 
instrukce je kód akce, která se po zařízení požaduje. Za instrukcí následují 4 byty dat. Velikost 4 
byty je zvolena z důvodu toho, abychom byly schopni poslat jak data v celočíselném formátu, tak 
i data ve formátu s plovoucí řádovou čárkou ve formátu Float32. Pro celočíselný formát buď 
využijeme celou šířku 4 byty, nebo jen část. Formát a velikost dat se rozlišuje kódem instrukce. 
Poslední část paketu je kontrolní součet provedený algoritmem CRC16. Zabezpečení zpráv je 
nutné z důvodů toho, že celý systém pracuje v prostředí s velkým rušením a je i sám zdrojem 
rušení. Proto by mohlo dojít k poškození zprávy během přenosu, což by mohlo mít až 
katastrofální následky.  

Algoritmus CRC16  

CRC je zkratka z anglického Cyclic Redundancy Check, tedy cyklická redundantní kontrola 
nebo kontrola zbytku po dělení. De facto se nejedná o dělení, ale o provádění operace 
exkluzivního součtu (XOR) vstupní posloupnosti a generujícího polynomu. Jako generující 
polynom si můžeme zvolit libovolnou binární posloupnost o libovolné délce. Pro generující 
polynom délky jednoho bitu se jedná o výpočet parity, který požívá i většina hardwaru. Pro 
CRC16 je tato délka 16bitů. Pro nejlepší zabezpečení však i generující polynom musí odpovídat 
určitým pravidlům, a proto je nejlepší použít některý z předem daných (doporučených) 
polynomů pro lepší zabezpečení. Námi použitý generující polynom má hexadecimální hodnotu 
0xA001. Na obrázku níže je uveden princip CRC pro polynom délky 4, výsledný kontrolní součet 
má pak délku 3bity. Obrázek 7.4 ukazuje výpočet kontrolního součtu, zpětnou kontrolu a 
zpětnou kontrolu, když se v posloupnosti vyskytne chyba (červený znak). Pro výpočet součtu 
postupně (cyklicky) provádíme operaci XOR na vstupní posloupnosti a po každém kroku výsledek 
posouváme doleva k další hodnotě 1, nebo naopak polynom doprava. Zpětná kontrola se 
provádí opětovným výpočtem CRC na přijaté posloupnosti včetně kontrolního součtu. Výsledek 
pak musí být nula. Nenulový výsledek znamená chybu v přenesené zprávě. V tomto příkladu byla 
zvolena vstupní posloupnost 10011101b a generující polynom byl 1011b. 
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Obrázek 7.4: Příklad výpočtu algoritmu CRC 

Při příjmu zprávy se tento součet kontroluje, a jestliže hodnota po kontrole není nulová, 
data se vyhodnotí jako chybná. Abychom výpočet algoritmu urychlili, tak můžeme využít toho, že 
všechna data mají velikost dělitelnou 8, protože jsou posílána pomocí sběrnic typu SCI, které 
pracují s osmibitovými daty. Proto si můžeme výsledky pro všechny kombinace osmibitových 
čísel předpočítat a uložit je v paměti procesoru. Potom se při vlastním výpočtu jen vyhledá 
výsledek v tabulce. Tento postup je jakýmsi kompromisem mezi rychlostí výpočtu a nároky na 
paměť. Takto vypočtená data zabírají v paměti 256 bytů. 

Přenos zpráv vždy iniciuje Měřící a řídicí ústředna. Ústředna rozhodne, se kterým zařízením 
v systému chce komunikovat a podle toho nastaví adresu v paketu. Dále ústředna rozhodne, 
jestli na zprávu bude chtít odpověď a podle toho nastaví odpovídající bit instrukce. Jestliže 
ústředna nechce posílat žádná data, ale chce jen odpověď od některého měniče, musí i tak 
poslat celý paket ať už s nulovými, nebo nerelevantními daty. Jakmile tyto data dorazí do 
cílového zařízení, ten aktivuje svůj výstup, pošle jeden paket s požadovanými daty a zase vysílač 
odpojí, aby umožnil komunikaci dalších zařízení.  

7.3.2 Propojení ústředny s obsluhou 

Pro komunikaci Měřící a řídicí ústředny s obsluhou jsou k dispozici hned dvě komunikační 
rozrhaní, Profibus a USB. Jako základní komunikační rozhraní Měřící a řídicí ústředny s obsluhou 
bylo zvoleno rozrhaní Profibus.  

USB rozhraní plní stejnou funkci jako Profibus (tj. komunikace s uživatelem a sběr dat), ale 
bylo původně použito spíše pro ladění celého softwaru, protože je jeho ovládání jednoduší a je 
také dostupnější než rozhraní Profibus. USB rozhraní umožňuje připojení jakéhokoliv počítače 
vybaveného USB portem podporující USB 1.1 nebo USB 2.0. Obslužný program pro osobní 
počítač je vytvořený v prostředí LabView, ale používá pouze jednoduché přenosy zpráv, tudíž by 
se dal přepsat i do jiného prostředí. Program vytvořený v prostředí LabView lze však zkompilovat 
i tak, že je spustitelný i na jakémkoliv počítači bez programu LabView. Jeho velikost je pak ale 
relativně velká. 

Program v PC zajišťuje asynchronní duplexní komunikaci mezi ústřednou a počítačem. Na 
straně ústředny je tento přenos zajištěn obvodem FT232BL, který slouží jako převodník USB na 
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SCI rozhraní. Díky tomuto obvodu je možné jednoduše implementovat USB rozhraní do 
jakéhokoliv mikroprocesorového systému. Tento obvod spolu s příslušnými knihovnami emuluje 
v počítači standardní sériové rozhraní s rychlostí komunikace až do 1 Mbit/s.  

Po připojení obvodu k USB portu se v počítači vytvoří virtuální port COM, který se chová 
totožně jako klasický sériový port s rozhraním RS232. Dle potřeb komunikace je možné tento 
port nastavit do různých konfigurací podle počtu datových bitů ve zprávě, počtu start a stop 
bitů, paritního bitu a rychlosti komunikace stejně jako klasický sériový port. V případě Měřící a 
řídicí ústředny je použito 8 datových bitů bez parity s jedním start bitem a jedním stop bitem. 
Rychlost komunikace je nastavena na 56800 bitů za sekundu. Pro množství přenášených dat je 
tato rychlost dostačující. Tato rychlost je na druhou stranu i dostatečně pomalá, aby zbytečně 
nezatěžovala řídicí procesor. Komunikace, na straně procesoru, probíhá v programu přerušení 
pro příjem zpráv z osobního počítače a zprávy z ústředny se posílají v nastavených časových 
intervalech. Jejich interval je zajišťován časovačem a data se na PC terminál posílají s intervalem 
500ms. Tato doba je pro aktualizaci dat ve vizuálním prostředí dostačující. Stejně tak je i 
dostačující pro archivaci dat v datovém souboru. 

Program v ústředně i v PC nepřetržitě monitoruje sériové rozhraní a čeká na příchod 
zahajovacího znaku. Jakékoliv jiné znaky jsou v tento okamžik odmítnuty. Za tímto zahajovacím 
znakem následuje byte, který udává typ zprávy. Dále jsou ve zprávě přenášena data. Tyto data 
mohou být ve dvou formátech. A to buď 2 byty, ve kterých je uloženo číslo ve formátu s pevnou 
řádovou čárkou typu integer, nebo 4 byty, ve kterých je uloženo číslo ve formátu s plovoucí 
řádovou čárkou typu float32. Data ve formátu integer slouží zejména pro přenos logických stavů, 
kdežto data s plovoucí řádovou čárkou slouží pro přenos číselných údajů. Proměnná délka 
paketu není v tomto případě problém, protože konfigurace SCI rozhraní zůstává pořád stejná 
(negenerují se žádné přepínací signály po konci paketu). Rozlišení, zda paket obsahuje 2 nebo 4 
byty, je zajištěno identifikačním kódem zprávy v druhém bytu.  

Program vytvořený v prostředí LabView je zobrazen na následujícím obrázku. V levé části 
okna programu jsou zobrazena naměřená a vypočtená data, se kterými ústředna pracuje. Data 
jsou zobrazena ve formě blokového diagramu, aby bylo patrné, čemu tyto data odpovídají. 
V pravé části okna programu se nachází ovládací prvky, kterými lze nastavovat žádané hodnoty 
pro jednotlivé měniče v systému a zároveň je zde zobrazena informace s údajem o teplotě 
nejteplejšího tranzistoru v každém měniči.  

Záznam dat do souboru probíhá automaticky po zapnutí programu a jeho spojení 
s ústřednou. Do souboru lze zaznamenávat všechna data, která se posílají do PC. Data se do 
souboru zaznamenávají s intervalem stejným, jako jsou do PC posílána, tedy s intervalem 500ms. 
Ke každému záznamu je doplněna i informace o čase, ve kterém byla zaznamenána. Při každém 
spuštění programu v PC se vytvoří nový soubor s názvem vytvořeným podle aktuálního data a 
času. Formát souboru je TXT, tedy klasický soubor typu Plane Text. Tento soubor lze prohlížet 
v libovolném textovém prohlížeči nebo editoru. Jednotlivá data jsou oddělena tabulátory, a 
proto je jednoduché přenést tyto data do jakéhokoliv jiného programu, například do programu 
MS Excel, kde můžeme na základě těchto dat dále vytvářet grafy a provádět analýzy celého 
systému.  
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Obrázek 7.5: Ukázka ovládacího programu v prostředí LabView 

 

 

Obrázek 7.6: Ukázka obsahu souboru se záznamem dat 

 

7.4 Hlavní komunikační rozhraní s obsluhou - Profibus 

Profibus (Process Field Bus) je komunikační rozhraní vytvořené speciálně pro průmyslové 
aplikace. Tato sběrnice pracuje s přenosovými rychlostmi 9,6kBit/s až 12Mbit/s. Pro přenos dat 
v rozhraní Profibus může být použito metalické vedení nebo optické kabely. Přístupové metody 
mohou být typu tokken-passing, tokken-ring nebo typu klient-server. V síti musí být vždy alespoň 
jedno zařízení typu master, které řídí komunikaci.  

Cas Ub1 Ub2 Ib1 Ib2 Pb1 Pb2 Uf1 Uf2 Uf3 … 
9:59:14 417 449 16 14 6549 6411 228 225 229 … 
9:59:14 417 450 16 14 6545 6420 228 224 229 … 
9:59:15 418 450 16 14 6598 6358 229 224 228 … 
9:59:15 418 450 16 14 6580 6398 229 224 229 … 
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Profibus, používající pro přenos dat metalické vedení, je založen na standardu RS485. Pro 

přenos dat používá dvou vodičů označených A a B, kterými je přenášen rozdílový signál. 
Standard Profibus definuje i typ použitého vedení a konektor. 

  

Obrázek 7.7: Ukázka konektorů a kabelu pro rozhraní Profibus 

Konektor je typu DSUB v 9-ti pinovém provedení. Zapojení tohoto konektoru je uvedeno 
v následující tabulce. 

Tabulka 7.3: Zapojení konektoru DSUB9 pro Profibus 

Pin Signál Popis 
1 - Není zapojeno 
2 - Není zapojeno 
3 PB_B Profibus vodič B 
4 PB_RTS Žádost o vysílání 
5 GND_ISO Zem 
6 VCC_ISO +5V 
7 - Není zapojeno 
8 PB_A Profibus vodič A 
9 - Není zapojeno 

plášť Shield Stínění 
 

Existují 3 varianty Profibusu. 

Profibus DP  – (Decentralized Periphery) jedná se o nejjednodušší a nejpoužívanější 
variantu. Je určený pro rychlou komunikaci typu Master-Slave. Je vhodný zejména pro rychlý 
přenos informací pomocí decentralizovaných periférií a vstupně-výstupních jednotek. Používá 
RS485 nebo optické vlákno a přenosovou rychlost 9,6kBit/s až 12MBit/s. 

Profibus FMS – (Field Message Specification) je komunikační standard s velkou 
množinou služeb pro práci s daty, programy a alarmy. Používá RS485 nebo optické vlákno. 
Přenosová rychlost je nižší než u DP. 
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Profibus PA – (Process Automation) je určen pro řízení pomalých procesů zvláště ve 

výbušném prostředí. Pro přenos dat používá proudovou smyčku s přenosovou rychlostí 
31,25kBit/s. 

Jako master v systému akumulace elektrické energie slouží programovatelný automat 
Simatic. Tento je připojen k terminálu, který zobrazuje data a zároveň umožňuje i jejich posílání 
po sběrnici Profibus. Tento automat, mimo komunikace s ústřednou, zajišťuje i ovládání stykačů, 
které umožňují rekonfiguraci systému akumulace do jednoho z režimů popisovaných výše. 

7.4.1 Implementace rozhraní Profibus do ústředny 

Protože rozhraní Profibus je z hlediska řízení poměrně složité, bylo zvoleno použití modulu 
Proficonn-DIP28 firmy Proficonn. Tento modul je založen na ASIC (Application-Specific 
Integrated Circuit) obvodu VPC3. Tento obvod je odvozen od obvodu SPC3 firmy Siemens. 
Obsahuje v sobě procesor, který obsluhuje komunikaci po SCI rozhraní s Profibus protokolem a 
umožňuje připojení řídícího procesoru pomocí paralelního rozhraní nebo sériových sběrnic. Dále 
tento modul obsahuje obvody pro galvanické oddělení signálů, spínaný zdroj pro vlastní napájení 
a konektor. Modul je vyobrazen na následujícím obrázku. Firma Proficonn vyrábí tento modul ve 
dvou variantách. První je verze pro osazení do plošného spoje (obrázek 7.8) a druhá je verze 
s konektorem DSUB9 na jedné straně a Harting 10 na straně druhé. V našem případě je použit 
modul v provedení DIP. [8][9][10][11] 

 

Obrázek 7.8: Modul Profibus rozhraní - Proficonn-DIP28 

Použitý modul Proficonn-DIP28 nemá vyvedeny všechny komunikační sběrnice obvodu 
VPC3, ale pouze sběrnici SPI. Toto řešení má své výhody i nevýhody. Hlavní nevýhodou je to, že 
maximální rychlost SPI rozhraní na modulu je 6Mbit/s, tím pádem nikdy nemáme možnost plně 
využít potenciál Profibusu. Naopak výhodou tohoto řešení je, že modul je velmi kompaktní a 
může být připojen k jakémukoliv procesoru nehledě na jeho rychlost. Celý modul je napájen 
pouze z jednoho napájecího napětí 3,3V a pracuje s 3,3V logikou, která je schopna zpracovat i 5V 
digitální signály. Komunikace s VPC3 čipem probíhá pomocí Dual Port RAM paměti o velikosti 
4kB. 

Vlastní komunikace s modulem je provedena pomocí čtyř vodičů, MOSI, MISO, SCK a XSS. 
Modul se připojuje jako Slave a procesor ústředny funguje jako Master. Obě zařízení musí být 
nastavena do stejného SPI módu. To znamená, že musejí mít nastavenou stejnou polaritu 
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hodinového signálu a stejné zpoždění datového signálu (SPI MOD 0, 1, 2, 3). Vlastní komunikace 
probíhá pomocí jednoduchého protokolu, kdy se vždy posílá nejméně 32 bitová zpráva. Prvních 
osm bitů je kód instrukce, pak následuje 16-ti bitová adresa (protože je potřeba adresovat 4kB 
paměti) a nakonec 8 bitů dat. Modul má pouze 4 podporované instrukce. Ty jsou uvedeny 
v následující tabulce. [8][9][10][11] 

Tabulka 7.4: Instrukce podporované obvodem VPC3 

Instrukce Binární kód Význam 
Read Byte 0001 0011 Přečte z adresy jeden byte 
Read Array 0000 0011 Přečte několik bytů od zadané adresy 
Write Byte 0001 0010 Zapíše jeden byte na adresu 
Write Array 0000 0010 Zapíše několik bytů od zadané adresy 

 

Při použití funkcí Read Byte a Write Byte se do paměti zapíše nebo se přečte pouze jeden 
byte dat. Pro čtení, resp. zápis, dalšího bytu se musí poslat opět celý řetězec. Funkce Read Array 
a Write Array může v jedné instrukci provést zápis nebo čtení hned několika bytů. Tyto funkce 
podporují automatickou inkrementaci adresy, a proto se po každém přeneseném bytu adresa 
automaticky zvýší o 1. Tento mód jde ale použít jen uvnitř jedné stránky paměti a nefunguje pro 
adresy obsahující konfigurační data.  

7.4.2 Rozdělení paměťového prostoru obvodu VPC3 

Paměťový prostor obvodu VPC3 je rozdělen do tří částí. 

Tabulka 7.5: Paměťový prostor VPC3 

Adresa Funkce 
000H 

.. 
015H 

21 bytů 
Kontrolní parametry 

(Řídicí registry) 
016H 

.. 
03FH 

42 bytů 
Organizační parametry 

040H 
.. 
.. 

FFFH 

DP buffery: Data In, Data Out, Diagnosticá Data, 
Parametry, Konfigurační Data, 

DP-V1 Buffery: SAP- List, Indikátory 
DP-V2 Buffery: DXB Out, DXB Buffer, CS, PLL 

 

Paměťový prostor od adresy 0H do 15H má jiný obsah pro čtení než pro zápis. V tomto 
prostoru jsou, mimo jiné, umístěny registry pro řízení a signalizaci přerušení, stavové a 
konfigurační registry. Druhá část paměťového prostoru, adresy 16H – 3FH, obsahují adresy a 
ukazatele na paměti pro přenos dat (buffery). V poslední části paměti, od adresy 40H, jsou 
umístěny vlastní data pro přenos organizované v bufferech pro příjem a vysílání dat, parametrů, 
konfigurace, diagnostiky a dalších.[8][9][10][11] 
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7.4.3 Připojení Profibus zařízení k nadřazenému systému 

Celá síť Profibus je konfigurována a řízena z jednoho zařízení. Tímto zařízením je Master. 
V našem případě se jedná o programovatelný automat Simatic. Tento Master musí vědět o všech 
připojených zařízeních na síti o jejich parametrech a podle toho pak řídí celou komunikaci. 
Konfigurace sítě Profibus se provádí na počítači pomocí některého z příslušných programů a pak 
se nahraje do programovatelného automatu za použití sběrnice Profibus nebo MPI. 

Pro testování tohoto rozhraní byl použit programovatelný automat Siemens Simatic S7 – 
300. Každý programovatelný automat se skládá z několika modulů (minimálně dvou). Základním 
modulem je procesorová jednotka, která tvoří jádro celého systému. Procesorové jednotky se liší 
zejména podle velikosti pracovní paměti a podle dostupných periferií (MPI, Profibus, Profinet …). 
Dalším základním modulem je napájecí zdroj. Jedná se o zdroje s výstupním napětím 24Vss a 
vstupním napětím 120/230Vac. Tyto zdroje se liší pouze velikostí dodávaného proudu. Výkon 
zdroje závisí na počtu modulů, které jsou v systému použity. 

Pro programování našeho programovatelného automatu byl použit program Step7 firmy 
Siemens. V programu se nejdříve musí vytvořit projekt, kde se zvolí typ použitého automatu. 
Poté se přejde do nabídky hardwarové konfigurace. Zde se vytvoří kompletní hardwarové 
zapojení celého systému. Musejí se přidat a pospojovat všechny periferie a musí se jim přiřadit 
síťové adresy, aby s nimi mohl procesor komunikovat. Dále se musí nastavit parametry sítě. 
Příklad konfigurace automatu Simatic  S7-300 je uveden na následujícím obrázku. 

 
Obrázek 7.9: Konfigurace sítě Profibus v prostředí Step 7 
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Pro konfiguraci zařízení v systému Profibus se používají GSD soubory. Jedná se o textové 

soubory, kde jsou vypsány všechny parametry zařízení, které se systému připojuje. Jedná se 
například o to, jakou přenosovou rychlost dané zařízení podporuje, jaké má vstupy a výstupy 
atd.  Soubory GSD mají pevně daný formát, ten se skládá z konkrétních parametrů. Pro potřeby 
Měřící a řídicí ústředny bylo potřeba tento GSD soubor vytvořit.  

7.4.4 Konfigurace pomocí GSD souboru 

Soubor se v základě skládá ze třech částí. V první části jsou uvedeny informace o zařízení. 
Jedná se zejména o název zařízení, výrobce, verzi zařízení atd. Druhá část souboru popisuje 
zařízení z hlediska přístupu ze sítě Profibus. To znamená, jaké podporuje přenosové rychlosti, 
jaká je maximální doba odezvy, jestli zle měnit masterem jeho adresu a další. Třetí část souboru 
popisuje funkce daného zařízení. Jedná se zejména o konfiguraci vstupů a výstupů, velikost 
přenášených dat a tak dále. Pro konfiguraci vstupů a výstupů se používá parametr Module. 
Měřící a řídicí ústředna používá 64 bytů vstupních dat a 16 bytů výstupních dat. Směr portů je u 
Profibusu brán vždy z pohledu Masteru. Tato konfigurace je v GSD souboru zapsána následovně:  

Module = "Inputs/Outputs" 0x1F,0x1F,0x1F,0x1F,0x2F  

EndModule 

Za parametrem Module následuje název modulu, ten si můžeme zvolit sami. Dále následuje 
konfigurace vstupů a výstupů. 1x znamená vstup s x bity, 2x znamená výstup s x bity, 3x značí 
vstupně-výstupní port. Velikost portu v Profibusu může být maximálně 16 bitů, proto se musí 
počet všech bitů rozdělit do portů po maximálně 16 bitech. 

7.4.5 Komunikace po sběrnici Profibus pomocí VPC3 

Komunikace po sběrnici Profibus probíhá v několika krocích. Po zapnutí zařízení se musí 
nejdříve provést konfigurace obvodu VPC3. Tato konfigurace probíhá pomocí modifikace registrů 
na adresách 0H-16H, kde se nastaví požadovaná konfigurace Profibusu a systému přerušení.  

Dále se provádí modifikace obsahu na adresách 17H-30H. Zde se nakonfiguruje struktura 
bufferů podle velikosti dat, která se budou přenášet. Pro konfiguraci slouží zejména registry 
označené Mode_Reg_1 až 3, dále se musí nastavit síťová adresa a identifikace zařízení a 
konfigurační slovo. Tyto všechna nastavení se kontrolují během vlastní komunikace modulu 
s masterem a bez nich by komunikace nebyla možná.  

Následně se podle požadované velikosti přenášených dat vypočítají velikosti bufferů pro 
data a jejich konfigurace se uloží do příslušných registrů. V obvodu VPC3 jsou skoro všechny 
buffery umístěné hned třikrát, na třech různých pozicích v paměti. Je to z důvodů toho, že 
k obvodu může být připojené i pomalé zařízení, a komunikace po Profibusu může mít rychlost až 
12Mbit/s. Proto se používají různé buffery. Jeden buffer pro ukládání dat a jiný na vysílání. Po 
uložení dat se obvodu VPC3 jen sdělí, že zápis dat byl proveden a buffery si mezi sebou změní 
svou funkci. Protože není jen jeden buffer pro vysílání a jeden pro příjem, musíme vždy před 
prací s daty zjistit, který buffer je zrovna aktivní. 
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Po provedení nastavení se obvod aktivuje nastavením příslušného bitu v Mode Registru a 

obvod si začne ověřovat správnost konfigurace a parametrů s Masterem. Kontrola konfigurace 
spočívá v kontrole dostupnosti zařízení slave. Kontroluje se jejich dostupnost a správná adresa. 
Jestliže je zařízení na síti dostupné, začnou se kontrolovat jeho parametry. Kontroluje se shoda 
mezi parametry uvedenými v GSD souboru s parametry nastavenými přímo v zařízení slave. 
Jestliže i tato kontrola proběhne úspěšně, komunikace přejde do režimu výměny dat.  

Výměna dat je inicializována Masterem a její intervaly jsou závislé na programu Masteru. 
Většinou se používají intervaly od řádu jednotek sekund až do desítek milisekund. Data, která se 
nacházejí v bufferu, jsou Masterem, dle aktuálního programu, vyčteny a zároveň se pošlou i 
nová výstupní data. Připojený procesor je o všem dění informován pomocí vstupu externího 
přerušení. Obvod VPC3 generuje přerušovací signál vždy, když je nutná obsluha nějaké události 
ze strany připojeného procesoru. Mezi nejčastější události patří indikace příchodu nových dat a 
připravenost k poslání nových dat. Obvod VPC3 může generovat 16 žádostí o přerušení, které lze 
také maskovat. Výstupní data zůstanou i po přenosu v bufferu stále uložena a proto není 
potřeba okamžitě na tuto žádost reagovat. Vstupní data jsou ale vždy přepsána aktuálními. 

7.4.6 Program pro obsluhu Profibusu v PC 

Pro programování automatu S7-300 lze použít program Simatic Manager, který je součástí 
balíku Step 7. V tomto programu se provádí jak konfigurace samotného automatu, tak i samotné 
programování. Programování probíhá tak, že se do projektu umístí bloky, do kterých se vkládá 
vlastní program. Existuje několik typů bloků. Jedná se o organizační bloky (OB), funkční bloky a 
funkce (FB, FC), systémové funkční bloky a systémové funkce (SFB, SFC) a datové bloky (DB). 
[6][7] 

Organizační bloky  

Organizační bloky reprezentují interface mezi uživatelem a systémem. Organizační bloky 
řídí vykonávání programu v závislosti na stavu systému. Tyto bloky se chovají jako programy 
přerušení, jsou spouštěny vždy nějakou specifickou událostí. Význam jednotlivých organizačních 
bloků je uveden v následující tabulce. [6][7] 

Tabulka 7.6: Seznam organizačních bloků automatů Simatik 

Blok Název Význam 

OB1 Main program Blok pro cyklické vykonávání programu 
OB10 – OB17 Time-of-Day 

interrupt 
Bloky pro přerušení Time-of-Day – spustí se v předem 
nastavený čas (jednou za den, za hodinu, za týden …) 

OB20 – OB23 Time-Delay 
interrupt 

Bloky pro přerušení časového zpoždění 

OB30 – OB38 Cyclic interrupt Bloky cyklického přerušení s časovým intervalem 

OB40 – OB47 Hardware 
interrupts 

Bloky hardwarového přerušení 

OB55 – OB57 DPV1 interrupt Bloky přerušení od Profibus modulu DPV1 
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OB60 Multicomputing 

interrupt 
Blok pro synchronní přerušení u více procesorů najednou 

OB61 – OB64 Synchronous 
cycle interrupt 

Blok přerušení pro synchronizaci s cyklem DP 

OB70, OB72 Redundancy 
errors 

Bloky přerušení při změně sítě nebo modulů 

OB80 – OB87 Asynchronous 
errors 

Bloky přerušení při chybách 

OB90 Background cycle Blok přerušení, který se vykonává ve zbylém výpočetním 
čase  

OB100 – OB102 Startup Bloky přerušení po startu procesoru 

OB121, OB122 Synchronous 
errors 

Bloky přerušení při chybách v programu 

 

Datové bloky 

Datové bloky slouží pro organizaci dat. Používají se jako paměť pro proměnné a pro data. 
Jednotlivým částem data bloků lze přiřazovat jména a pomocí těchto jmen pak můžeme k datům 
přistupovat. [6][7] 

Funkční bloky  

Funkční bloky, FC, FB, SFB a SFC slouží pro vykonávání obyčejných nebo systémových funkcí. 
Mezi takové funkce patří například násobení, dělení a jiné operace s daty. Mezi systémové 
funkce patří například vyčtení dat z Profibus sběrnice, zápis dat a podobně. [6][7] 

Programování 

Vlastní program je tvořen ze základních bloků, do kterých se vkládají funkce. V každém 
programu musí být minimálně jeden blok, a to OB1. Do tohoto bloku se pak vkládá hlavní 
program, který se bude vykonávat. [6][7] 

V prostředí programu Simatic Step 7 je více možností jak vytvářet vlastní program. Můžeme 
k tomu použít tři různé metody. První je STL (Statement List Programming Language). Jedná se o 
textový programovací jazyk se strukturou podobnou strojovému jazyku. Každý výraz 
reprezentuje jednu operaci, kterou procesor vykoná. 

Druhou možností programování je použití Ladder Logic Programming Language (LAD). Jedná 
se o grafický programovací jazyk, ve kterém se program překreslí do liniového schématu. 

Třetí možností je použití Function Block Diagram (FBD). Jedná se opět o grafický 
programovací jazyk. FBD používá funkcí a bloků booleovy algebry.  

Jako příklad je uveden program pro testování Profibus rozhraní Měřící a řídicí ústředny. 
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Obrázek 7.10: Struktura programových bloků pro komunikaci s Měřící a řídicí ústřednou v prostředí Step 7 

V případě jednoduchého programu pro čtení a zápis dat z/do periferie připojené přes 
rozhraní Profibus (Měřící a řídicí ústředna) budeme v programu potřebovat následující bloky.  

OB1 – Hlavní blok programu 

DB1 – Datový blok pro uložení dat. 

FC1 – Hlavní funkce v programu. Bude se v ní realizovat čtení a zápis dat. 

SFC14 – Systémová funkce pro čtení dat z periferie na Profibusu 

SFC15 – Systémová funkce pro zápis dat do periferie na Profibusu 

OB86 – Blok přerušení při chybě sběrnice Profibus – ošetření chybového hlášení při 
odpojení kabelu. [6][7] 

Do hlavního bloku programu je jen vložena funkce FC1. Toto nám zajistí její periodické 
vykonávání. Datový blok DB1 obsahuje datovou strukturu pro ukládání a posílání dat z periferie. 
V našem případě má periferie 64 vstupních bytů a 16 výstupních bytů. Struktura datového bloku 
je zobrazena na následujícím obrázku. 
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Obrázek 7.11: Struktura datového bloku v prostředí Step 7 

V datovém bloku je vytvořena struktura, která obsahuje dvě položky, vstup a výstup o 
příslušném počtu položek.  

Funkce FC1 obsahuje hlavní funkci programu. Její hlavní částí je čtení a zápis dat do 
periferie a dále je v této funkci, pro ilustraci a signalizaci funkce, vytvořen program pro blikání 
signalizační diody na výstupním portu. 

 

Obrázek 7.12: Program pro astabilní klopný obvod v prostředí Step 7 
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Program pro blikání dvěma výstupy je složen z dvojice časovačů nastavených na čas 1s. Tyto 

časovače jsou spouštěny vždy výstupem toho druhého. Program vytváří výstup tak, že je vždy 
jeden výstup aktivní a druhý neaktivní a tento stav se střídá. 

Druhá část programu je čtení a ukládání dat z a do datového bloku. K tomuto účelu jsou 
funkce SFC14 respektive SFC15. Tyto funkce ale mohou ukládat, nebo číst najednou pouze 4 byty 
dat. Proto musí být ve funkci použity hned několikrát. Ukázka použití těchto funkcí je na 
následujícím obrázku. 

 

Obrázek 7.13: Program pro čtení a zápis dat po sběrnici Profibus v prostředí Step 7 

Vstup LADDR je adresa vstupu, ze kterého se bude číst, nebo adresa výstupu, na který se 
bude zapisovat. V našem případě se jedná o prvky data bloku DB1. RECORD je adresa odkud, 
nebo kam se budou data kopírovat spolu s délkou dat.  RET-VAL je návratová hodnota, která 
udává kód chyby při přenosu. Jestliže žádná chyba nenastane, tato hodnota je nulová. 

Dále jsou součástí programu bloky OB86, SFC14 a SFC15 tyto bloky jsou pouze umístěny 
v programu, ale nemají žádný obsah. 

Výše popsaný program postupně vyčítá data z periferie a ukládá je do data bloku, zároveň i 
data posílá zpět na periferii. Abychom mohli data zobrazit, potřebujeme vytvořit monitorovací 
software. Nejjednodušší způsob je využít programu WinCC od firmy Siemens. Tento program 
slouží pro programování HMI zařízení (Human Machine Interface) a v tomto prostředí si můžeme 
vytvořit virtuální terminál, který je schopný komunikovat s programovatelným automatem. 
Vytvoření virtuálního terminálu je velmi jednoduché. Systémem Drag&Drop vkládáme potřebné 
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objekty na plochu terminálu. V našem případě terminál obsahuje dva ručičkové zobrazovače 
typu Gauge a dva posuvné ovladače. Ovladače slouží k nastavení dvou hodnot, které se budou 
na periferii odesílat a zobrazovače zobrazují dvě hodnoty z periferie. Proto, abychom mohli 
s daty z automatu pracovat, musíme vytvořit tzv. tagy. To jsou proměnné v prostředí WinCC, 
které mají definovaný název, odkaz na proměnnou v automatu (např. odkaz na prvek v data 
bloku), datový typ a časový interval, s jakým se bude hodnota aktualizovat. Poslední věc, která se 
musí nastavit, je konfigurace připojení, jakým se data budou vyčítat z automatu. V našem 
případě se nastaví rozhraní MPI a vybere se adresa programovatelného automatu spolu 
s rychlostí komunikace. Ukázka testovacího virtuálního panelu je zobrazena na následujícím 
obrázku. 

 
Obrázek 7.14: Okno virtuálního terminálu pro testování komunikace Profibus v prostředí WinCC 

Na virtuálním terminálu jsou dále umístěny dva indikátory, které indikují stavy dvou 
výstupních signálů (Q0 a Q1) automatu a tlačítko, které přímo ovládá jeden výstupní signál (Q3). 
Tyto prvky jsou na terminálu umístěny pro kontrolu funkce a spojení s automatem. 

7.4.7 Datové typy v síti Profibus 

Proto, abychom mohli data, která prochází rozhraním Profibus správně interpretovat, je 
potřeba zvolit si velikost dat a jejich význam. Velikost dat je důležitá pro konfiguraci modulu 
VPC3, protože je přímo implementována do softwaru ústředny a do GSD souboru. Tuto 
konfiguraci pak již v průběhu provozu nejde modifikovat. Význam jednotlivých dat je důležité 
správně interpretovat na obou stranách komunikačního kanálu, aby data měla stejný význam na 
straně Měřící a řídicí ústředny i na straně programovatelného automatu.  

Datové typy 

Datový prostor obvodu VPC3 je organizovaný po bytech. To znamená, že najednou můžeme 
uložit do paměti pouze 8 bitů dat. Přes sběrnici Profibus se také posílají data v osmibitovém 
formátu. Proto, když chceme poslat libovolnou informaci, tak ji musíme na vysílací straně 
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rozdělit podle nějakého klíče na úseky po 8 bitech a na straně přijímače je opět složit do původní 
podoby, abychom zachovali její význam. U programovatelných automatů se nejčastěji používají 
data ve formátu s pevnou řádovou čárkou. Jedná se o typ Byte (8 bitů) nebo typ Word (16bitů). 
Formát byte nepředstavuje pro přenos žádný problém, protože pořadí, ve kterém se vyšle, 
odpovídá i pořadí, ve kterém ho obdrží přijímač. U typu Word je toto složitější, protože se skládá 
ze dvou bytů, a proto musíme data na vysílací straně správně seřadit, aby byla na přijímači 
správně interpretována. Datový typ Word u programovatelných automatů Siemens se 
interpretuje data tak, že na aktuální adrese, kterou mu zadáme pro čtení nebo zápis, očekává 
8bitů s nejvyšší váhou a 8 bitů s nižší váhou je uloženo na následující adrese (+1). Proto se takto 
musí upravit i data na straně vysílače (Měřící a řídicí ústředna).  

Přenos informací ve formátu s plovoucí řádovou čárkou se v prostředí programovatelných 
automatů používá jen zřídka, i když je všemi automaty podporován. Nejčastěji se data, která by 
byla normálně uložena ve formátu s plovoucí řádovou čárkou, přenormují (přenásobí převodní 
konstantou) a zaokrouhlí se na celé číslo (buď Byte, nebo Word). Po případě se i tentýž postup 
aplikuje na čísla, která jsou mimo rozsah datových typů Word či Byte, a kde není potřeba 
přenášet data s velkou přesností. Tento princip byl, po konzultaci, aplikován i na data, která 
proudí mezi Měřící a řídicí ústřednou a programovatelným automatem.  

7.4.8 Měřené veličiny 

Pro vizualizaci, měření, regulaci a archivaci byly zvoleny v našem systému měničů 
s akumulací elektrické energie následující veličiny. 

Tabulka 7.7: Veličiny přenášené pro sběrnici Profibus. 

Označení Význam Rozsah [rozměr] Norma Formát 
Ua Napětí baterie A -1638,4 ÷ 1638,4 [V] 0,1 W 
Ia Proud baterie A -1638,4 ÷ 1638,4 [A] 0,1 W 
Ub Napětí baterie B -16384 ÷ 16384 [V] 1 W 
Ib Proud baterie B -1638,4 ÷ 1638,4 [A] 0,1 W 
Pa Výkon na baterii A -163840 ÷ 163840 [W] 10 W 
Pb Výkon na baterii B -163840 ÷ 163840 [W] 10 W 
U1 RMS napětí fáze 1 -1638,4 ÷ 1638,4 [V] 0,1 W 
U2 RMS napětí fáze 2 -1638,4 ÷ 1638,4 [V] 0,1 W 
U3 RMS napětí fáze 3 -1638,4 ÷ 1638,4 [V] 0,1 W 
I1 RMS proud fáze 1 -1638,4 ÷ 1638,4 [A] 0,1 W 
I2 RMS proud fáze 2 -1638,4 ÷ 1638,4 [A] 0,1 W 
I3 RMS proud fáze 3 -1638,4 ÷ 1638,4 [A] 0,1 W 
P1 Činný výkon fáze 1 -163840 ÷ 163840 [W] 10 W 
P2 Činný výkon fáze 2 -163840 ÷ 163840 [W] 10 W 
P3 Činný výkon fáze 3 -163840 ÷ 163840 [W] 10 W 

Cos1 Účiník fáze 1 -1,27 ÷ 1,27 [-] 0,01 B 
Cos2 Účiník fáze 2 -1,27 ÷ 1,27 [-] 0,01 B 
Cos3 Účiník fáze 3 -1,27 ÷ 1,27 [-] 0,01 B 
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Dále se z Měřící a řídicí ústředny předávají data o stavu jednotlivých měničů a o celkovém 

stavu systému ve formě stavových slov. Každému měniči přísluší jedno stavové slovo a jedno 
slovo s výpisem chyb. Stavové slovo měničů je vysvětleno v tabulce 6.8, chybové je rozebráno 
v tabulce 6.9 a systémové stavové slovo je zobrazeno v tabulce 6.10. 

Tabulka 7.8: Stavové slovo měničů 

Bit 0 1 2 3 4 5 6 7 
Význam Vypnuto Režim 

nabíjení 
Režim 
střídače 

Vypínání 
měniče 

Náběh 
nabíjení 

Náběh 
střídač 

Probíhá 
kalibrace 

Regulace 
napětí na 
omezení 

Bit 8 9 10 11 12 13 14 15 
Význam Napětí 

v pořádku 
Proudová 
regulace 
na 
omezení 

______ ______ ______ ______ ______ ______ 

 

Tabulka 7.9: Chybové slovo měničů 

Bit 0 1 2 3 4 5 6 7 
Význam Podpětí 

baterie 
Odpojená 
baterie 

Podpětí 
sítě 

Chyba 
tranzistor 
T1 

Chyba 
tranzistor 
T2 

Chyba 
tranzistor 
T3 

Chyba 
tranzistor 
T4 

Chyba 
tranzistor 
T5 

Bit 8 9 10 11 12 13 14 15 
Význam Chyba 

tranzistor 
T6 

Vysoká 
teplota 

Malý 
průtok 
chladiva 

_______ _______ _______ _______ _______ 

 

Tabulka 7.10: Stavové slovo systému 

Bit 0 1 2 3 4 5 6 7 
Význam Omezení 

provozu 
paralelní
ho 
měniče A 

Omezení 
provozu 
paralelníh
o měniče 
B 

Omezení 
provozu 
sériovéh
o měniče 
A 

Omezení 
provozu 
sériovéh
o měniče 
B 

Chyba 
paralelníh
o měniče 
A 

Chyba 
paralelní
ho 
měniče B 

Chyba 
sériové
ho 
měniče 
A 

Chyba 
Sériové
ho 
měniče 
B 

 

Omezením provozu se rozumí stav, kdy systém stále pracuje, ale není schopen dosáhnout 
žádaných hodnot výkonu. To znamená, že buď jsme dosáhli plynovacího napětí akumulátorů při 
nabíjení, nebo je teplota měničů příliš vysoká, nebo je nízký průtok chladicí kapaliny a podobně. 
Chybové stavy znamenají zastavení systému. 

Pro ovládání systému měničů ze strany programovatelného automatu byla zvolena 
následující konfigurace dvou konfiguračních slov a dvou žádaných hodnot výkonu. 
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Tabulka 7.11: Veličiny zadávané do ústředny 

Označení Význam Rozsah Norma Formát 
Pč Žádaný činný výkon -163,84 ÷ 163,84 [kW] 10 W 
Pj Žádaný jalový výkon -163,84 ÷ 163,84 [kVAr] 10 W 
 

Tabulka 7.12: Konfigurační slovo měničů 

Bit 0 1 2 3 4 5 6 7 
Význam Paralelní 

A 
Sériový 
A 

Paralelní 
B 

Sériový 
B 

Režim 
do sítě 

Ostrovní 
režim 

Cyklování 
baterií 

______ 

 

Tabulka 7.13: Ovládání měničů 

Bit 0 1 2 3 4 5 6 7 
Význam Paralelní 

A 
Sériový 
A 

Paralelní 
B 

Sériová 
B 

______ ______ ______ Automatika 
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8 Experimentální výsledky 

Na akumulační jednotce byly provedeny série měření, které dokazují funkčnost tohoto 
systému. Některá měření jsou provedena pouze v laboratorních podmínkách. Jedná se o měření 
na měniči sériové větve, který v současné době není ještě implementován do akumulační 
jednotky. Nicméně, byla provedena série měření, která dokazuje jeho funkčnost a potvrzuje jeho 
možnost nasazení v systému akumulace elektrické energie. Oba měniče, jak měnič paralelní 
větve, tak i měnič sériové větve byly předmětem disertačních prací kolegů. V současné době je 
jedna práce už úspěšně obhájená.  

8.1 Měnič paralelní větve s připojenou sítí 

Na následujících obrázcích jsou zobrazeny výsledky měření provedené pro režim akumulace 
elektrické energie pomocí paralelního měniče. Měnič je svou střídavou stranou připojen k síti a 
odebírá z ní (Obrázek 8.1) respektive do ní dodává (Obrázek 8.2) proud. 

 
Obrázek 8.1: Paralelní měnič - průběhy napětí a proudu sítě a proudu baterie při nabíjení baterie ze sítě 
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Obrázek 8.2: Paralelní měnič při vybíjení baterie do sítě při proudu 100A 

V obou případech zobrazuje zelený průběh napětí jedné fáze síťového napětí s převodním 
poměrem 200V na dílek, žlutou barvou je zobrazen proud téže fáze s převodním poměrem 50A 
na dílek. Modrou barvou je zobrazen průběh proudu na stejnosměrné straně měniče 
s převodním poměrem 50A na dílek.  

8.2 Měnič paralelní větve v ostrovním režimu 

Pro ostrovní režim byly na výstup měniče připojeny 3 kondenzátory jako filtr výstupního 
napětí, každý s kapacitou 250uF. Bez nich by v ostrovním režimu nebylo možné dosáhnout 
harmonického průběhu výstupního napětí. Měnič byl testován v provozních podmínkách, proto 
nebylo možné zcela jednoznačně určit charakter připojené zátěže. Z tohoto důvodu je u každého 
měření popsána pouze dominantní zátěž. Byly provedeny celkem tři experimentální měření pro 
klidový stav (malá nespecifikovaná zátěž), připojení odporové zátěže a připojení nelineární 
zátěže. 

Ve všech třech případech je červenou barvou zobrazen průběh výstupního fázového napětí 
s převodním poměrem 100V na dílek, žlutou barvou je zobrazen průběh referenčního napětí 
s převodním poměrem 100V na dílek. Zelenou barvou je zobrazen průběh proudu na zátěži 
s převodním poměrem 50A na dílek.  
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Obrázek 8.3: Paralelní měnič v ostrovním režimu s malou nespecifikovanou zátěží 

 
Obrázek 8.4: Paralelní měnič v ostrovním režimu s dominantní odporovou zátěží 
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Obrázek 8.5: Paralelní měnič v ostrovním režimu s nelineární zátěží 

8.3 Měnič sériové větve 

Měnič sériové větve doposud nebyl v systému akumulace použit a jeho konstrukce a 
programové algoritmy jsou součástí jiné disertační práce. Měnič byl doposud testován pouze 
v laboratorních podmínkách při sníženém pracovním napětí. Měnič byl v laboratorních 
podmínkách testován pro snižování napětí na zátěži, pro zvyšování napětí na zátěži a pro 
dotváření obdélníkového vstupního napětí na harmonické. 
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Obrázek 8.6: Sériový měnič – aktivace měniče v režimu snižování napětí na zátěži z 80V na 60V 

 
Obrázek 8.7: Sériový měnič – aktivace měniče v režimu zvyšování napětí na zátěži z 80V na 110V 

Obě měření uvedená výše byla provedena pro odporovou zátěž a napájecí napětí sériového 
měniče bylo získáno usměrněním ze síťového napětí připojeného přes regulační transformátor. 
Žlutý průběh zobrazuje vstupní napětí (napětí sítě), modrý průběh odpovídá napětí na zátěži, 
zelený průběh odpovídá proudu zátěže a červený průběh je řídicí napětí pro sériový měnič. 
Převodní poměr napěťových signálů je 100V na díl, převodní poměr proudových signálů je 5A na 
díl.  

Dále byl měnič testován pro použití nelineární zátěže. Jako nelineální zátěž byla použita 
paralelní RC kombinace připojená přes neřízený diodový usměrňovač.  
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Obrázek 8.8: Sériový měnič s připojenou nelineární zátěží při režimu zvyšování napětí z 80V na 110V 

Žlutý průběh opět zobrazuje vstupní napětí měniče, modrý výstupní napětí měniče na 
zátěži, červený řídicí napětí měniče a zelený průběh zobrazuje proud zátěže. Převodní poměr 
napěťových signálů je 100V na díl, proudový signál má převod 2A na díl.  

Dalším testovacím režimem bylo dotvoření obdélníkového napětí na harmonický průběh. 
Vstupní napětí bylo generováno paralelním měničem. Velikost vstupního napětí sériového 
měniče byla 80V RMS výstup měl mít požadovanou hodnotu 110V RMS. Výsledek experimentu 
je zobrazen na následujícím obrázku. 

 
Obrázek 8.9: Sériový měnič v režimu tvarování výstupního napětí s připojenou zátěží 
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Žlutý průběh zobrazuje vstupní napětí sériového měniče, modře je zobrazeno napětí na 

zátěži, červeně řídicí napětí sériového měniče, vše s převodním poměrem 100V na díl. Zelený 
průběh zobrazující proud na zátěži má převodní poměr 5A na díl.  

8.4 Měření provedená Měřící a řídicí ústřednou 

8.4.1 Měření oteplení kondenzátorů 

Protože při se při jednom z kontrolních měření na měničích objevilo podezření na možnost 
přehřívání měničů, bylo nutné zjistit jeho zdroj a příčinu odstranit, nebo alespoň utlumit. Po 
rozebrání měničů se zjistilo, že jsou přehřáté kondenzátory ve stejnosměrném meziobvodu 
měniče. Tyto kondenzátory jsou schopny pracovat s provozní teplotou do 85°C, avšak jejich 
životnost se zkracuje již od teplot kolem 70°C. 

Protože bylo potřeba zjistit pravou příčinu ohřívání kondenzátorů, bylo provedeno 
experimentální měření. Toto měření probíhalo tak, že oba paralelní měniče v systému předávali 
energii z jednoho akumulátoru do druhého. Tímto způsobem jsme schopni zajistit maximální 
provozní výkon obou měničů, protože z, anebo do sítě nemůžeme dodávat plný výkon z měničů. 
Zároveň byly ztráty při konverzi dotovány ze sítě. Průběh tohoto měření je zobrazen na grafu 
níže.  

Z průběhu lze vidět, že systém začal pracovat s výkonem přibližně 35kW, dále byl systém na 
chvíli zastaven a opět znovu spuštěn s přibližně stejným výkonem. Po době přibližně 30minut byl 
směr toku energie obrácen a systém pracoval s výkonem přibližně 50kW. Během celého 
experimentu byla měřena teplota kondenzátorů a teplota výkonových spínačů v měničích. 
Experiment byl ukončen, když se teplota kondenzátorů přiblížila hodnotě 70°C, protože při této 
teplotě se již krátí životnost kondenzátorů. Z tohoto experimentu byl pořízen záznam průběhu 
teploty kondenzátorů. 

V obou grafech, jak průběhu teploty, tak i výkonu, patří modrý průběh k paralelnímu měniči 
s označením U10 a modrý měniči U11. Během celého měření byla také kontrolována teplota 
výkonových spínacích prvků měničů. Tato veličina ale nebyla zaznamenávána kontinuálně.  
Z průběhů teploty a výkonu je patrné, že při konstantním výkonu teplota exponenciálně stoupá. 
Strmost nárůstu teploty je úměrná výkonu. 
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Obrázek 8.10: Průběhy výkonů paralelních měničů při režimu cyklování akumulátorů 

 
Obrázek 8.11: Průběhy teploty kondenzátorů v paralelních měničích při režimu cyklování akumulátorů 

Z naměřených průběhů je také patrné, že více se ohřívá měnič, který dodává energii do 
akumulátorů. Je to z toho důvodu, že tranzistory pracují při nabíjení akumulátorů s vyšším 
napětím (větším než 440V při dodávaném výkonu 40kW a středně nabité baterii) než při jejich 
vybíjení, kdy je jejich napětí nižší (menší než 390V při odebíraném výkonu 40kW a středně nabité 
baterii). Tím pádem dosahují tranzistory při nabíjení akumulátoru vyšších spínacích ztrát než při 
jejich vybíjení. 

Hlavním zjištěním z tohoto experimentu bylo, že teplota kondenzátorů vždy sledovala 
zvyšující se teplotu výkonových spínačů a ustálila se 2°C nad jejich teplotou. Tento fakt 
naznačuje, že největším zdrojem oteplení pro kondenzátory není jejich vlastní ztrátový výkon, 
ale teplo, které se šíří z výkonových IGBT tranzistorů. Tomu nasvědčuje i fakt, že když se na chvíli 
nechali tranzistory ochladit, a znovu se začalo pracovat se stejným výkonem, kondenzátory se 
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dále neohřívali, pokud byla jejich aktuální teplota vyšší než teplota tranzistorů.  Podle výsledků 
simulací by měl ztrátový výkon na každém kondenzátoru být kolem 3W a měl by při teplotě 40°C 
na kondenzátoru způsobit oteplení o 6°C. 

Z tohoto zjištění plyne, že i když jsou měniče navrženy na trvalý výkon 75kW, nejsme je 
schopni na tomto výkonu dlouhodobě provozovat z důvodů oteplování kondenzátorů. Zvýšení 
možného trvalého výkonu by bylo možné dosáhnout za předpokladu, že by se tranzistory 
v měniči neohřáli na více jak 65°C. Jelikož jsou tranzistory chlazeny vodou, je možné dosáhnout 
snížení jejich teploty buď snížením teploty chladící vody, nebo zvýšením jejího průtoku. Protože 
chladící voda proudí v uzavřeném systému s výměníky voda-vzduch, je snížení její teploty 
prakticky neproveditelné. Chladiče v současné době pracují s maximálním průtokem 6,5l/min, 
ale jsou navrženy na průtok až 10l/min. Proto by se dal trvalý výkon zvýšit za předpokladu 
zvýšení průtoku chladící vody. Toto by ale fungovalo po určitou dobu, než by se chladící voda 
zahřála na vyšší teplotu. 

8.4.2 Nabíjení akumulátorů 

Jako další měření, prováděné ústřednou, bylo provedeno ovládání a monitorování systému 
při nabíjení akumulátorů. Obě baterie v systému byly na počátku (před nabíjením) v poměrně 
vybitém stavu. Jejich napětí naprázdno bylo 407V respektive 406V. Baterie byly nejdříve 
nabíjeny výkonem 10kW a následně 20kW. Během nabíjení byla zaznamenávána energie, 
spotřebovaná k nabíjení baterií, energie spotřebovaná ze sítě, přesné hodnoty výkonů na 
bateriích a síti a napětí a proudy na bateriích. Všechna tato data byla ukládána do souboru 
s intervalem 2 hodnoty za sekundu. Celé měření trvalo 3 hodiny a 20 minut a pro každou veličinu 
se uložilo přibližně 23000 hodnot. Z naměřených hodnot byly vytvořeny grafy, které následují 
níže. Obrázky 8.13 a 87.15 zobrazují průběh výkonu, který byl dodáván do baterií, v čase. 
Obrázky 8.12 a 8.14 zobrazují průběh energie, který se do baterií dodal. Na obrázku 8.16 je 
zobrazen průběh napětí na obou bateriích během jejich provozu. Změřené hodnoty zle použít 
pro analýzu stavu systému akumulace elektrické energie, pro vyhodnocení aktuální kapacity 
akumulátorů, jejich kondice a pro další analýzy zakládající se na datech měřených v tomto 
systému.  
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Obrázek 8.12: Graf průběhu dodávky energie do baterie A během jejího nabíjení 

 
Obrázek 8.13: Graf průběhu výkonu měniče B během nabíjení baterie 
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Obrázek 8.14: Graf průběhu dodávky energie do baterie A během jejího nabíjení 

 
Obrázek 8.15: Graf průběhu výkonu měniče A během nabíjení baterie 
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Obrázek 8.16: Průběhy napětí baterií během jejich nabíjení 

 

 
Obrázek 8.17: Časový průběh účinnosti přeměny energie během nabíjení baterií 

Z naměřených hodnot výkonů na stejnosměrné a střídavé straně systému lze provést 
analýzu účinnosti celého transformačního procesu. Účinnost je vypočtena jako podíl výkonu 
dodávaného do baterií a výkonu spotřebovaného ze střídavé sítě. Protože se při nabíjení 
akumulátorů pracovalo pouze se dvěma hodnotami výkonu, jsou k dispozici pouze účinnosti pro 
10kW a 20kW. Vypočtená účinnost pro nabíjení výkonem 2x10kW je přibližně 85%, účinnost pro 
nabíjení obou akumulátorů výkonem 2x20kW je přibližně 88%. Protože během měření byly 
v provozu oba měniče, tak není možné vyhodnotit účinnost jednotlivých měničů, ale pouze 
soustavy jako celku. Postupným nastavováním výkonu po jednotlivých měničích by bylo tímto 
způsobem možné proměřit oba měniče pro celý výkonový rozsah. 
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 Průměrná účinnost soustavy během nabíjení může být určena jako poměr mezi celkovou 

energií dodanou do akumulátorů a celkovou energií dodanou ze sítě. Do baterií bylo po ukončení 
nabíjení dodáno 54,496kWh resp. 54,942kWh a při tomto nabíjení se ze sítě spotřebovalo 
124,635kWh elektrické energie. Průměrná spočtená účinnost systému během nabíjení 
akumulátorů tedy byla 87,8%. Tato hodnota samozřejmě nezahrnuje výkon potřebný pro provoz 
měničů, měření a ovládání stykačů a podobně. Tyto výkonové požadavky by měly obzvláště pro 
nízké provozní výkony také podstatný vliv na celkovou účinnost. 

Přesnost při měření účinnosti, a při všech měřeních v tomto systému obecně, je 
samozřejmě závislá na několika faktorech. Závisí zejména na přesnosti samotného měření a také 
na přesnosti jednotlivých výpočtů. V kapitole popisující hardware Měřící a řídicí ústředny je 
uvedena přesnost měření, která je v případě měření napětí 0,3V na jeden bit (resp. 0,6V 
v případě napěťového rozsahu 1000V) a 0,2A na jeden bit pro měření proudu. Dále je také tato 
hodnota ovlivněna přesností převodu jednotlivých čidel. Pro napěťová čidla je výrobcem 
udávaná přesnost 0,8% a pro proudová čidla 0,05%. Přesnost při matematických výpočtech je 
dále ovlivňována zaokrouhlováním čísel při jejich vyjádření ve formátu s plovoucí řádovou 
čárkou při matematických operacích. K největším nepřesnostem dochází při operacích, kde je 
jedno číslo velké a druhé malé. Při výpočtech v Měřící ústředně se však v nejvyšší možné míře 
výpočty provádějí ve formátu s pevnou řádovou čárkou v 32bitovém nebo v 64bitovém rozlišení, 
aby právě k takovýmto chybám nedocházelo.  
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9 Závěr 

Disertační práce se věnuje moderním způsobům řízení systémů s akumulací elektrické 
energie. V úvodu popisuje problematiku moderních distribučních soustav a problémy spojené se 
zvyšujícím se poměrem využití obnovitelných zdrojů elektrické energie. Jsou zde popsány 
možnosti akumulace elektrické energie a jsou zde uvedeny základní požadavky na návrh systému 
pro akumulaci elektrické energie. Výsledkem těchto požadavků je návrh systému pro akumulaci 
elektrické energie, který je v současnosti realizován Vysokou školou báňskou v rámci 
vědeckovýzkumného projektu ENET. Realizace tohoto projektu probíhá v Technologickém centru 
Ostrava v Ostravě Vítkovicích, kde je veškerá technologie umístěna. 

Hlavní součástí systému akumulace je systém polovodičových měničů, který se stará o 
konverzi mezi střídavou distribuční sítí a stejnosměrnými akumulátory. Celý tento navržený 
systém se skládá ze za dvou akumulačních jednotek. Každá akumulační jednotka je složena 
z měniče sériové a paralelní větve, akumulátoru a transformátoru. V současné době je však 
systém akumulace provozován pouze se dvěma měniči (2 paralelní měniče). Návrh obou typů 
použitých měničů byl úkolem kolegů doktorandů jako základ jejich disertačních prací. Pro 
úplnost práce jsou však popisy těchto měničů obsaženy i v této práci. Hlavním cílem této práce 
bylo navržení systému nadřazeného řízení celé této soustavy akumulace elektrické energie. 
Zejména hardwarový návrh, návrh měřící a řídicích algoritmů a návrh a oživení komunikačních 
rozhraní pro celý systém akumulace. Z tohoto důvodu je v práci podstatná část věnována popisu 
Měřící a řídicí ústředny, která tuto funkci nadřazeného řízení obstarává.  

Pro potřeby práce byly vytvořeny simulační schémata obou typů měničů použitých 
v systému akumulace elektrické energie a byly provedeny simulace provozních stavů měničů. 
Byly vytvořeny simulace chodu měničů v režimu s připojenou sítí i v ostrovním režimu. Dalším 
režimem, testovaným v simulacích, byl také režim spolupráce sériového a paralelního měniče za 
účelem dosažení vyšší účinnosti přeměny elektrické energie.  

S výsledky simulací poté korespondují i výsledky měření prováděných na tomto systému. 
Protože sériové měniče nebyly doposud v systému zapojeny, jsou pro tento typ měniče uvedeny 
výsledky měření, které byly provedené v laboratorních podmínkách při sníženém napětí a nižším 
výkonu. V současné době je tedy systém akumulace elektrické energie složený jen z paralelních 
měničů. Každý měnič je připojen k samostatné akumulátorové baterii. Takto provozovaný 
systém umožňuje režimy pro akumulaci elektrické energie i provoz v ostrovním režimu. 

Jelikož je hlavním výsledkem této disertační práce zařízení pro nadřazené řízení měničů, 
jehož výstupem jsou pouze komunikační rozhraní a datový soubor s naměřenými daty, jsou 
v práci uvedeny výsledné analýzy provedené na základě dat uložených měřící ústřednou během 
provozu systému v některých režimech. Dle dosavadních výsledků lze konstatovat, že všechny 
cíle disertační práce uvedené v úvodní části práce byly splněny. Bylo vytvořeno zařízení pro 
nadřazené řízení měničů použitých v systému s akumulací elektrické energie, byl proveden návrh 
a realizace komunikačních protokolů pro komunikaci mezi měniči a komunikaci s nadřazeným 
řízením. Dále byla provedena implementace komunikačního rozhraní Profibus do systému 
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nadřazeného řízení, který tímto komunikuje s programovatelným automatem Simatic. Ten 
umožňuje ovládání a monitorování systému akumulace elektrické energie a sběr dat ze systému 
akumulace.  

 

Conclusion in English  

This dissertation thesis is aimed to modern control methods of systems with accumulation 
of electrical energy. In the first part of the thesis is described problematic of modern distribution 
networks with increasing proportion of renewable electric sources. Also there are described the 
possibilities of electric accumulation and demands on such a system. Result of those demands is 
accumulation system which is implemented in Technological Centre of Ostrava. This system is 
made by VSB Technical University of Ostrava and it is located in Ostrava-Vitkovice.  

 Main part of this accumulation system is composed from power semiconductor converters 
which transfer alternating current to DC and also in opposite way. Whole system is composed 
from four converters. Two converters are made as parallel converters and other two converters 
are made as serial converters. Nowadays, this system is running with two parallel converters 
only. Design of both types of converters was made by colleagues, Ph.D. students but it is 
mentioned here as well. The main aim of this thesis was to make a design of a device which can 
supervise and control whole system of accumulation. This device was named Measuring and 
Control Central. 

Simulations of all parts of this system and some simulations of operational conditions were 
also made for needs of this thesis. Simulations were performed for on-grid and also in off-grid 
mode (the island mode). There were also made simulations of collaboration of parallel and serial 
converter.  

After those simulations there are also the experimental results which were performed on 
this accumulation system. Because the serial converter wasn’t yet connected to the 
accumulation system, there are only results of experimental measuring which were obtained in 
laboratory conditions with lower voltage. Nowadays, the accumulation system is composed only 
from parallel converters which are divided into two separate systems. Each system is composed 
from converter and accumulator. This system with two parallel converters can operate in off-
grid and on-grid mode.  

Because the result of this thesis is device for supervisory control which has the data file as 
the only output, we can only perform analyses from this data file to confirm right function. 
Therefore, in the thesis are described experimental results from measuring at the system and 
results from analyses of data file from Measuring Central. From those results we can assume 
that all aims were fulfilled. Device for measuring and supervising control was created and it is 
operating in Technological Centre of Ostrava. Several communication protocols were 
implemented to this measuring central and also to converters. Also the Profibus interface and 
communication protocol was implemented to this device, so it is able to communicate with PLCs 
(Programmable Logical Controllers). 
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