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Abstrakt 

Tato bakalá ská práce se zabývá problematikou ú iníku v sítích s velkým harmonickým 

zkreslením. Úvod teoretické ásti je zam en na základy kompenzace a na vyšší harmonické 

složky v elektroinstalacích. V dalších kapitolách je rozebrána regulovaná kompenzace, hrazená 

kompenzace a filtry harmonických. Druhou ást bakalá ské práce tvo í návrh hrazené 

kompenzace pro vybraný objekt. Výsledný návrh je zpracován do výkresové dokumentace. 
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Abstract 

This bachelor thesis deals with the problems that are associated with power factor 

compensation in networks with significant harmonic distortion. The beginning of this thesis 

focuses on the basics of power factor correction and on harmonic components in networks. Next 

chapters deals with theory of regulated compesation, choke consender filters and hamonics 

filters. Second part of this thesis consist of design of choke consender filters for chosen object. 

Final design is placed in appendix of this work. 
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Úvod 

Tato bakalá ská práce je rozd lena ne dv  ásti: teoretickou a praktickou. V teoretické 

ásti je v úvodu v nována pozornost základním pojm m spojeným s kompenzací jalového 

výkonu. Následující kapitola je v nována základnímu úvodu do problematiky vyšších 

harmonických. V této kapitole je nastín n p vod harmonických složek v elektriza ních sítích, 

jsou uvedeny n které problémy zp sobené harmonickými v elektroinstalacích a také základní 

vztahy používané pro vyhodnocení harmonického zkreslení. V dalších kapitolách je rozebrána 

kompenzace samotná, konkrétn  kompenzace podle p ipojení do sít , základní technické 

prost edky pro kompenzaci jalového výkonu a také zp soby ízení kompenza ního výkonu. 
V poslední teoretické ásti je zmínka o signálech hromadního dálkového ízení 

v kompenzovaných sítích. 

Druhá ást bakalá ské práce se v nuje návrhu hrazeného kompenza ního rozvad e pro 

konkrétní objekt. V tomto p ípad  je kompenzace navržena na objekt Kyjovské teplárny na 

stran  nízkého nap tí v sítí 3 PEN AC 50 Hz 400V/TN-C. Návrh kompenzace byl zpracován na 

základ  m ení poskytnuté firmou KOMPEL s.r.o. Sou ástí návrhu je vypracování výkresové 

dokumentace vestav ného sk í ového kompenza ního rozvad e. Výkresová dokumentace je 

umíst na v p íloze bakalá ské práce.                 
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1 Základní pojmy 

V obvodech s harmonickými nap tími a proudy platí vztahy (1.1) a (1.2) 

 
22

11 QPIUIUS +=⋅=⋅=  (1.1) 

Ú iník ϕcos  je dán kosinem úhlu fázového posunu mezi 1. harmonickou nap tí a proudu. 

M že být ozna ován také jako dPF (displacement Power Factor). 
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P
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Existence harmonických složek zvyšuje zdánlivý výkon. Takže zdánlivý výkon je dán 

vztahem (1.3), kde D je tzv. deforma ní výkon, který reprezentuje vliv harmonických. 
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Deforma ní výkon má také vliv na ú iník. Ú iník, který zahrnuje vliv harmonických proud  a 

nap tí se nazývá opravdový ú iník λ , je ozna ován také PF (Power Factor). 
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Podle sou asné legislativy je povinnost trvale kompenzovat jalový odb r elektrických 

za ízení s ú iníkem jiným než cos  = 0,95 až cos  = 1 (induktivní). P i nedodržení p edepsané 

úrovn  cos  jsou odb ratel m uloženy cenové p irážky podle rozsah  velikosti cos .   

Mezi hlavní p ínosy kompenzace ú iníku pat í: možnost dimenzovaní p ístroj  na 

menší proudy, snížení p enosových ztrát ve vedeních a transformátorech, zlepšení zkratových 

pom r  v síti, snížení odb r  jalového výkonu.    

Druhy kompenzace ú iníku: 

Paralelní kompenzace: kompenzace se provádí pouze v ásti mezi zdrojem a místem 

p ipojení kompenza ního za ízení. Dochází k vylepšení p ívodních parametr  provozu. 

Kompenza ní za ízení zapojeno je paraleln  se spot ebi em.  

Sériová kompenzace: snižuje reaktanci kompenzovaného za ízení. P i této kompenzaci 

se zlepšuje ú iník, ale nem ní se velikost procházejícího proudu. Nesnižují se tedy p enosové 

ztráty na vedení, jako u paralelní kompenzace. 
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2 Vyšší harmonické  

2.1 Harmonické  
 V elektrotechnice slovem "harmonické" ozna ujeme harmonické složky nap tí nebo 

proudu. Vyššími harmonickými tedy myslíme sinusové pr b hy nap tí nebo proudu, u kterých 

je frekvence celo íselným násobkem základní frekvence. ád harmonické je celé íslo dané 

pom rem frekvence harmonické a základní harmonické. V podmínkách naší p enosové soustavy 

to znamená, že pokud je napájecí frekvence 50 Hz, tak t etí harmonická bude mít frekvenci 

150Hz, pátá harmonická 250 Hz atd. 

 

Obrázek 2.1: Graf sou tu harmonických signál  

    Obrázek 2.1 ukazuje deformovaný pr b h signálu. Tato deformace signálu se musí 

brát v úvahu, protože b žné m ící p ístroje, jako nap íklad multimetr m ící efektivní hodnotu, 

nebudou fungovat správn . 

Libovolný obecný periodický pr b h m žeme p evést na adu harmonických pr b h . 

Tato ada je obecn  nekone ná a lze ji psát ve tvaru: 

 ( ) ( )∑
∞
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++=
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0 sin
n

nn tnAAtf ϕω  (2.1) 

Kde 0A  je stejnosm rná složka, nA  je amplituda n-té harmonické, n  je ád harmonické,       

nϕ  je fáze n-té harmonické [2].  
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3. harmonická
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2.2 Generovaní vyšších harmonických 
Pr b h proudu a nap tí má v ideální elektrické soustav  tvar sinusoidy. Pokud 

k ideálnímu napájení p ipojíme za ízení s lineárními voltampérovými charakteristikami, tak se v 

takovéto soustav  nevyskytují žádné vyšší harmonické. Tato situace je ukázaná na obr: 2.2. 

Voltampérová charakteristika zát že vyjad uje vztah mezi napájecím nap tím a proudem. 

 

 

Obrázek 2.2: Pr b h proudu a nap tí na lineární zát ži [4].  

 

V p ípad , že je k sítí p ipojená nelineární zát ž, tak dochází k deformaci pr b hu 

proudu na zát ži a tím s tím spojené generování vyšších harmonických složek proudu. Na 

obrázku 2.3 je ukázána situace typického spínacího zdroje, kdy je zát ží jednoduchý dvoucestný 

usm r ova  s kondenzátorem. Proud je propušt n pouze tehdy, když napájecí nap tí p ekro í 

nap tí na kondenzátoru. Tato situace nastává pouze blízko špi kových hodnot sinusového 

nap tí.   

Zdeformovaný pr b h proudu m že obsahovat jak zaklaní frekvenci, tak m že 

obsahovat druhou, t etí ale i vyšší harmonické. Pro symetrickou k ivku, tzn. když kladná a 

záporná p lperioda má stejný tvar a velikost, jsou všechny sudé harmonické nulové. Sudé 

harmonické se dnes vyskytují velmi málo, d íve byl ovšem jejích výskyt b žný v d sledku 

používání jednocestného usm r ova e.       
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Obrázek 2.3: Pr b h proudu a nap tí nelineární zát ží [4].  

 

2.3 Druhy spot ebi  generující harmonické 
Zdroje vyšších harmonických se dají identifikovat jak na stran  výroby, tak i na stran  

spot eby elektrické energie. Podstatná v tšina vyšších harmonických je však generována na 

stran  odb ratele elektrické energie. Vyšší harmonické jsou generované na všech nap ových 

hladinách, p edevším na nn a vn. 

Mezi zdroje vyšších harmonických pat í p edevším: transformátory, jednosm rné a 

st ídavé pohony, obloukové pece, kompaktní zá ivky, tyristorov  ízené za ízení - usm r ova e 

a st ída e, elektronické ídící prvky a elektronicky spínané zdroje asto používané v pr myslu a 

moderních kancelá ích s elektronickým vybavením.  

Transformátory - nevytvá ejí významné množství vyšších harmonických. 

Transformátory n kdy z ekonomických d vod  pracují v nelineární ásti magnetiza ní 

charakteristiky, což je p í inou vzniku deformovaného proudu. 

Elektronicky spínané zdroje jednosm rného nap tí - za ízení, které tyto spínané zdroje 

obsahují, mají sice malý výkon, ale jejích využiti je v dnešní dob  stále ast jší. Jedná se 

p edevším o výpo etní a audiovizuální techniku, které nap íklad v administrativních budovách 

zp sobují zna nou deformaci k ivky proudu. Celkové harmonické zkreslení proudu THDI 

dosahuje až 200% . 

Kompaktní zá ivky s elektronickým p ed adníkem - došlo k nár stu jejich rozší ení, 

protože se díky nim vylepšila ú innost svítidel. Celkové harmonické zkreslení proudu se 

pohybuje okolo hodnoty 180%.  
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2.4 Problémy zp sobené harmonickými v elektroinstalacích 
Mezi problémy zp sobené vyššími harmonickými proudy mimo jiné pat í: p etížení 

st edního vodi e, p eh átí transformátoru, rušení p i spínání vypína , p et žování 

kompenza ních kondenzátor , skinefekt. 

Mezi problémy zp sobené vyššími harmonickými nap tími mimo jiné pat í: 

harmonické zkreslení nap tí, induk ní motory - nap ové zkreslení zp sobuje nár st ztrát 

ví ivými proudy, poruchy p i pr chodu nulou - vlivem harmonických je pr chod nap tí nulou 

rychlejší a h e identifikovatelný. 

2.4.1 P etížení st edního vodi e 

Jestliže jsou u t ífázové sít  všechny fáze stejn  zatíženy, tak st edním vodi em 

neprotéká žádný proud. Jestliže je zatížení nevyvážené, pak ve st edním vodi i protéká proud, 

který je výsledkem vektorového sou tu fázových proud . 

 

      

Obrázek 2.4: S ítání t etí harmonické ve st edním vodi i [4]. 

M žeme se zde setkat s pojmem 3n harmonické (Triplen harmonics), což jsou proudy 

vyšších harmonických s frekvencí rovnou násobku t etí harmonické. V p ípad  výskytu t chto 

vyšších harmonických proudu ve fázových vodi ích protéká st edním vodi em trojnásobek 

proudu t chto vyšších harmonických. M ením v praxi se zjistilo, že st edním vodi em 

v n kterých budovách m že téct až 210% fázového proudu.  
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2.4.2 Vliv na transformátory 

Harmonické mají na transformátory dvojí vliv. Jsou to ztráty ví ivými proudy, které 

rostou s ádem harmonických. Tyto ví ivé proudy zap í i ují nár st provozní teploty 

transformátoru a tím pádem dochází i k jejich menší životnosti. Další vliv je spojen s 3n 

harmonickými. U vinutí zapojeného do trojúhelníku jsou tyto harmonické ve fázi a neší í se do 

napájecí sít . Harmonické jiných ád  než 3n transformátorem procházejí. S cirkulujícími 3n 

harmonickými proudy v transformátoru se musí po ítat p i stanovení jmenovitého zatížení 

transformátoru. 

2.4.3 P et žování kompenza ních kondenzátor  

Impedance sít  je obecn  induktivní a se stoupající frekvencí roste. Impedance 

kondenzátoru naopak s frekvencí klesá. Proto je kondenzátor více zat žován vyššími 

harmonickými proudy.  Dalším problémem je rezonance kapacity kondenzátoru s induk ností 

napájecí sít  v blízkosti harmonických frekvencí. 

2.4.4 Skin efekt 

Je fyzikální d j, p i kterém dochází k vytla ování elektrického proudu k povrchu 

vodi e. Skin efekt je u základní frekvence 50 Hz velmi malý, ale s rostoucí frekvencí se tento 

jev stává významn jším, protože zp sobuje p ídavné ztráty a oteplení. Od frekvence 

7. harmonické (350 Hz) je nutné s tímto jevem po ítat p i návrhu kabel .      

 

 

Obrázek 2.5: Zkreslení nap tí vlivem nelineární zát že 
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2.4.5 Problémy zp sobené harmonickými nap tími  

Harmonický proud zát že zp sobuje nap ové zkreslení na impedanci napájecí sít . 

Impedance se skládá ze dvou ásti: impedance vnit ních kabel  od spole ného napájecího bodu 

a základní impedance napájecí sít , jak je znázorn no na obr. 2.5. Deformovaný odb rový proud 

nelineární zát že zp sobuje zdeformované úbytky nap tí na impedanci kabel . Výsledné 

zkreslené nap tí je využíváno pro všechny ostatní p ipojené zát že a zp sobuje pr tok 

neharmonického proudu a to, i pokud je další p ipojená zát ž lineární.  

ešením je odd lení obvod  se zát žemi generujícími harmonické proudy od obvod  se 

zát žemi citlivými na harmonické, aby zkreslení vlivem obvodu s nelineární zát ží nem lo vliv 

na napájení obvodu s lineární zát ží.  

2.5 Vztahy k vyhodnocení harmonického zkreslení 
Celkové harmonické zkreslení THD (Total Harmonic Distortion) se využívá 

k posouzení obsahu harmonických v celkovém spektru harmonických vyšet ované veli iny. 

THD je pom r efektivní hodnoty sou tu všech harmonických složek hY  k efektivní hodnot  

základní harmonické složky 1Y . Pomoc THD se vyhodnocují jak nap tí, tak proudy [3][14]. 

 

1

2

2

Y

Y

THD

n

h

h∑
==  (2.2) 

Kde n  je ád harmonické, v tšinou se po ítá s maximáln  50. ádem harmonické.    

initel harmonického zkreslení THF je pom r efektivní hodnoty sou tu všech 

harmonických složek hY  k efektivní hodnot  st ídavé veli iny Y . 
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3 Kompenzace podle p ipojení do sít  

Zp soby kompenzace podle umíst ní kompenza ního za ízení se d lí na [10]:   

- individuální 

- skupinovou 

- centrální 

- kombinovanou 

3.1 Individuální kompenzace 
P i této kompenzaci je kompenza ní za ízení p ipojeno na svorky spot ebi e nebo 

v jeho t sné blízkosti. Nej ast ji se jedná o p ipojení vhodn  dimenzovaného kondenzátoru. 

Úspory ztrát jsou nejvyšší, ale využití instalovaného výkonu kondenzátor  je závislé na dobu 

využití za ízení. Na dob  využití také závisí návratnost investice do kompenzace.  V d sledku 

odleh ení jalového výkonu od p ívod  a celé sít  dochází ke zmenšení ztrát ve vedení a úbytku 

nap tí. Kondenzátory se nevypínají, ímž odpadá údržba vypínacích za ízení a regula ních 

ústrojí. Nej ast ji se využívá pro kompenzaci zá ivkových a výbojkových svítidel, pro 

kompenzaci magnetiza ního proudu asynchronního motoru a transformátor . 

3.2 Skupinová kompenzace 
Kompenza ní za ízení se p ipojuje na p ípojnice rozvad e pro skupinu spot ebi . 

Kompenza ní za ízení je t eba navrhovat pro soudobý odebíraný výkon. Dochází k odleh ení 

úseku vedení od tohoto rozvad e ke zdroji. P i skupinové kompenzaci je nutná regulace 

kompenza ního za ízení. Pot ebný kompenza ní výkon je menší než u individuální kompenzace 

vzhledem k soudobosti spot ebi . V dnešní dob , pokud je to možné, je preferována 

individuální kompenzace pro jednotlivé spot ebi e. Tato kompenzace je vhodná nap íklad pro 

výrobní linky s mnoha asynchronními motory.       

3.3 Centrální kompenzace 
Kompenza ní za ízení je p ipojeno na p ípojnice vstupní trafostanice podniku. Pot ebný 

kompenza ní výkon je op t menší vzhledem k soudobosti chodu spot ebi . To, že se 

kompenza ní za ízení nachází na jednom míst , p ispívá k p ehlednosti, jeho kontrola je 

snadn jší. Nevýhodami jsou nutnost regulace a fakt, že rozvodná sí  závodu není odleh ená od 

p enosu induktivního výkonu.  

3.4 Kombinovaná kompenzace 
Jedná se kombinací p edchozích variant kompenzace. Jedná se o astou variantu, 

zejména v rozsáhlých pr myslových sítích. 



                                                             

 

4 Základní rozd len
kompenzaci jalové

4.1 Rota ní kompenzáto
Rota ní kompenzátory jsou

stavu, ímž p edstavují zdroje jalov

dodává samostatným budícím vinu

velikosti budícího proudu m žeme m

oblasti. V - k ivky znázor ují zá

velikosti budícího proudu lze regulo

 

Obrázek 4.1

4.2 Statické kompenzáto
Statické kompenzátory nejs

inné energie.  
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ovat dodávku jalového výkonu.  

4.1: V - k ivky synchronního stroje [1]. 
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sou na rozdíl od rota ních kompenzátor  závislé na
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4.2.1 Prosté kondenzátory 

Pro použití kondenzátor  se vyžaduje zabezpe ení t í hlavních požadavk : tepelná 

stabilita p i vysokém jalovém výkonu, odolnost proti p ep tí, spolehlivost a bezpe nost provozu 

Výhodou prostých kondenzátor  jsou malé po izovací náklady a malé ztráty. Jedná se bu  o 

individuáln  p ipojené kondenzátory, nebo stup ovité spínané kompenzátory s prostými 

kondenzátory.  

Základní vlastnost, kterou je pot eba ur it, je hodnota jalového výkonu kondenzátoru p i 

r zných zp sobech zapojení.  

Pro symetrické t ífázové zapojení kondenzátoru do trojúhelníku platí: 

 DC CUQ ⋅⋅⋅= 32 ω  (4.1) 

Kde CQ  je jalový výkon kondenzátoru, ω  je úhlová rychlost a DC  je kapacita kondenzátoru. 

    IUQC ⋅⋅= 3          (4.2) 

 
D

C
C

I
Q

⋅
=

ω

2

 (4.3) 

Pro symetrické t ífázové zapojení kondenzátoru do hv zdy platí: 

 YC CUQ ⋅⋅⋅= 32 ω  (4.4) 

 IUQC ⋅⋅= 3  (4.5) 

 

Y

C
C

I
Q

⋅
⋅

=
ω

23
 (4.6) 

Parametrem, který výrazn  ovliv uje kvalitu kondenzátor , jsou ztráty. Celkové ztráty 

kondenzátoru stanovíme z rovnice (4.8), kde δtg p edstavuje tangentu ztrátového úhlu 

kondenzátoru. Tangenta ztrátového úhlu závisí na teplot , ale také na technologickém postupu 

výroby kondenzátoru.   

 δtgQP CZ ⋅=  (4.7) 

Pokud budeme uvažovat, že je signál neharmonický, tak bude pot eba ke ztrátám 

p ipo íst ztráty zp sobené vyššími harmonickými složkami.  

 ∑ ∑
∞

=

∞

=

⋅⋅⋅⋅⋅⋅=⋅⋅=
1 1

22
n n

nnnnS tgfUnCtgQnP δπδ  (4.8) 

Kde n  je ád harmonické, nU  je nap tí harmonické a nf je frekvence harmonické. 
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Dalším parametrem ovliv ujícím životnost kondenzátor , je frekven ní závislost jejich 

kapacitní reaktance. Se zvyšujícím se kmito tem reaktance klesá. Pokud p ipojíme 

kondenzátory do sít  s obsahem vyšších harmonických, bude se impedance pro vyšší 

harmonické snižovat. Celková efektivní hodnota proudu protékajícího kondenzátorem vzroste. 

Protékající proud bude více zat žovat kondenzátor, ale i ást sít  mezi zdrojem harmonických a 

kondenzátorem.   

 
C

X C ⋅
=

ω
1

 (4.9) 

4.2.2 Hrazené (chrán né) kompenza ní sekce 

Práv  z d vod  výskytu složek vyšších harmonických v sítí a frekven ní závislosti 

impedance kondenzátoru, se v takovýchto sítích využívá hrazené kompenzace. Hrazená 

kompenza ní sekce je tvo ená sériovou kombinací tlumivky a kondenzátoru. Vznikne tak 

sériový rezonan ní obvod. Obvod je lad n na rezonan ní kmito et, na kterém se v síti 

nevyskytují harmonické. Hradící ú inek tlumivky zabra uje rezonan ním jev m v síti. 

 

 

Obrázek 4.2: Sériový RLC obvod  

 

Rezonan ní kmito et obvodu ur íme z Thomsonova vztahu. 

 
CL

f r
⋅⋅⋅

=
π2

1
 (4.10) 

U hrazené kompenzace zavádíme pomocnou veli inu: initel zatlumení p . 

 100

2

⋅







=

r

n

f

f
p  (4.11) 

Kde nf  je jmenovitý pracovní kmito et. Kompenza ní kondenzátory se u nás obvykle 

optimalizují na kmito et 50=nf Hz. 

 100
50

2

⋅







=

rf
p  (4.12) 

Ochranné tlumivky se používají za podmínky, že CL XX << . 
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 CL XpX ⋅−=  (4.13) 

Reaktance kompenza ního lánku LCX : 

 ( ) CLC XpX ⋅−= 1  (4.14) 

Kde CX  ur íme z rovnice (4.15), kde CU p edstavuje jmenovité nap tí kondenzátoru a CQ

jmenovitý instalovaný výkon kondenzátoru. 

 

C

C
C

Q

U
X

2

=  (4.15) 

4.3 Kompenza ní filtry 
Jedná se o výkonové sériové LC filtry, které mají za úkol filtrovat ze sít  vyšší 

harmonické proudy generované nelineárními spot ebi i a sou asn  kompenzovat ú iník. 

Takovýmto zapojením vznikne sériový rezonan ní obvod.  

 







⋅
−⋅⋅+=

C
LjRZ

ω
ω

1
 (4.16) 

Proud procházející obvodem RLC bude mít hodnotu: 

 
2

1
1

1









⋅⋅

−
⋅

+

⋅=

CRR

LR

U
I

ω
ω

 (4.17) 

 

Obrázek 4.3: Kmito tová charakteristika L, C a LC filtru [1]. 



                                                                                                          

- 24 - 
 

Z kmito tové charakteristiky LC filtru (obr. 4.3) je patrné, že filtr má pro kmito ty 

menší než rω  kapacitní charakter a pro kmito ty v tší než rω  má induktivní charakter. U filtr  

se definuje parametr: initel jakosti Q , který je definován vztahem (4.20), kde rω  je 

rezonan ní kmito et. 

 
CRR

L
Q

r

r

⋅⋅
=

⋅
=

ω
ω 1

 (4.20) 

V praxi se kompenza ní filtry eší tak, že je paraleln  zapojeno n kolik filtr , které jsou 

nalad né na jednotlivé harmonické.  

4.4 Volba kompenza ního za ízení 
Zjednodušený vývojový diagram sloužící k výb ru kompenza ního za ízení je na 

obr. 4.4.    

 

 

Obrázek 4.4:. Volba kompenza ního za ízení [9]. 
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5 Zp soby ízení kompenza ního výkonu 

5.1 Stup ovit  ízené kompenzátory 
U stup ovit  spínané kompenzace je celkový pot ebný kompenzovaný výkon rozd lený 

do n kolika menších blok , které jsou v p ípad  pot eby p ipojovány k síti. Za p edpokladu 

stup  se stejn  velkým kompenza ním výkonem ur íme množství pot ebných stup  ze 

vztahu (5.2). Kde LQ  je jalový induktivní výkon zát že p i inném výkonu P . CLQ  

p edstavuje jalový výkon jednoho kompenza ního stupn  a  po et stup . 

 

 0ϕtg
P

QQ CLL ≤
⋅−

 (5.1) 

 

 

CL

L

Q

tgPQ 0ϕ⋅−
≥  (5.2) 

V praxi se asto setkáváme s tím, že jednotlivé spínané stupn  nemusí být stejn  velké. 

5.1.1 Kontaktní stup ovit  ízené kompenzátory 

Dochází k p ímému p ipojování kompenzátor  nebo kompenza ních sekci na sí . 

Nevýhodou stup ovit  spínané kompenzace je, že p i každém sepnutí kompenza ního stupn  

dochází k p echodovému jevu, což klade zvýšené nároky na styka e. Stup ovit  spínané 

kompenzace v tšinou nejsou vhodné pro sít  s velkými a rychlými zm nami zatížení a kde se 

nevyskytují harmonické složky proudu. 

5.1.2 Bezkontaktní stup ovit  ízené kompenzátory 

Využívají na místo styka  bezkontaktní polovodi ové spína e. Používají se v sítích s 

rychlými zm nami zatížení.  

5.2 Plynule ízené kompenzátory s dekompenza ními leny - pasivní 
Plynulým ízením proudu procházejícím tlumivkou, dosáhneme plynulého ízení 

jalového proudu. K ízení se používají fázov  ízené tyristorové spína e v antiparalelním 

zapojení. Z d vod  existence p ep ových jev  nelze bez potíží spínat kondenzátor pomocí 

antiparaleln  zapojených tyristor . Proto je spínána tlumivka s kondenzátorem zapojena trvale. 

Velikost kompenza ního výkonu je závislá na úhlu zpožd ní sepnutí tyristor  α . 
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Obrázek 5.1: Zapojení plynule ízeného kompenzátoru 

Výsledný kompenza ní proud kI  je za p edpokladu LC II ≥ : 

 LCk III −=  (5.3) 

Kompenza ní proud se potom m ní v rozmezí Lk II ≤≤0 .  

P i maximálním otev ení je proud induk ností a kapacitou stejný, proudy jsou 

v protifázi, takže výsledný kompenza ní výkon je nulový. P i „zavírání“ proudu LI  se projeví 

vliv kapacitního proudu CI  a kompenzátor za ne dodávat kompenza ní proud kI . 

Plynule ízené pasivní kompenzátory se používají v sítích s pot ebou rychlé zm ny 

kompenza ního výkonu. 

5.3 Plynule ízené kompenzátory - aktivní 
Jedná se o nový prost edek ur ený k regulaci negativních jev  v síti a sou asnému 

snižování obsahu harmonických složek. Generátory musí být ízeny vhodným regula ním 

systémem. V principu se jedná o sériové nebo paraleln  zapojené generátory proudu nebo nap tí 

tvo ené m stkovým zapojením polovodi ových spína . Zp sobem zapojení aktivního filtru do 

sít  lze vylepšit proud, nap tí nebo obojí [5][13]. 
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5.3.1 Paralelní aktivní filtr 

Paralelní aktivní filtr je vytvo en paralelním p ipojením generátoru proudu k síti. 

Princip je založený na sou tu proudu procházejícího sítí s proudem generovaným paraleln  

p ipojeným generátorem proudu. Generovaný proud má stejnou velikost, ale opa ný sm r než 

proud v síti. Paralelní aktivní filtry upravují vlastnosti sít  sm rem od zát že ke zdroji. Tímto 

filtrem lze upravovat deformace nap tí na zát ži, zvyšovat ú iník kompenzací jalové složky 

proudu a lze také symetrizovat odb r proud .  

 

Obrázek 5.2: Paralelní aktivní filtr a jeho zapojení do sít  [1].   

5.3.2 Sériový aktivní filtr 

Princip sériového filtru je podobný jako princip paralelního. K síti je p ipojen generátor 

nap tí generující pot ebné kompenza ní nap tí. Sériové aktivní filtry upravují vlastnosti sít  

sm rem od napájení ke spot ebi i. 

 

 

Obrázek 5.3: Sériový aktivní filtr a jeho p ipojení do sít  



                                                                                                          

- 28 - 
 

5.3.3 Kombinovaný aktivní filtr 

Tento filtr spojuje vlastnosti jak sériového tak paraleln  zapojeného aktivního filtru. Lze 

jím upravovat parametry jak na nap tí tak i odebíraného proudu. 

 

 

Obrázek 5.4: Kombinovaný aktivní filtr a jeho p ipojení do sít  

5.4 Kombinovan  ízené kompenzátory 
V praxi se v tšinou setkáváme s vhodn  zvolenou kombinací p edchozích zp sob  

ízení.   
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6 HDO a vliv hrazené kompenzace na jeho signál 

Hromadné dálkové ovládání HDO využívající tónovou frekvenci pracuje na principu 

superpozice nap tí impuls  tónové frekvence na nap tí sít . Pomocí t chto impuls  jsou spínána 

relé p ijíma  HDO p ijímaných k síti. V eské republice se signály HDO používají na 

frekvencích 183,33 Hz, 216,66 Hz, 283,33 Hz, 760 Hz a 1060 Hz.  

Za ízení zákazník  nesm jí úrove  ídícího nap tí nep ípustn  snižovat ani zvyšovat a 

také nesmí emitovat do sít  nep ípustn  vysoká rušivá nap tí v blízkosti frekvence HDO. 

Za ízení zákazník  rovn ž nesm jí nadm rn  zat žovat vysíla e HDO. 

Kompenza ní za ízení je p edepsáno hradit, pokud je jejich celkový kompenza ní 
výkon vyšší než je 35% výkonu napájecího transformátoru. Pokud je signál HDO v oblasti ší en 

na frekvencích do 350 Hz, je p edepsán initel zatlumení p  7% a v oblasti kde se signál HDO 

ší í nad frekvencí 350 Hz, je p edepsán initel zatlumení p  5%.           
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7 ávrh hrazené kompenzace 

Na základ  m ení objektu Kyjovské teplárny byl na stran  nízkého nap tí navržen 

vestav ný kompenza ní rozvad  RKV - h (rozvad  kompenza ní vestav ný - hrazený) o 

celkovém výkonu 577 kVAr. Výkon kompenzátoru byl zvolen s ur itou rezervou pro možnost 

nár stu odebíraného výkonu. Odebíraný výkon je pom rn  konstantní v dob  od 0:00 - 7:30 a v 

15:00 až 0:00 a iní p ibližn  P = 250 kW a Q = 210 kVAr. V dob  od 7:30 do 15:00 dochází k 

nár stu odebíraného výkonu až na hodnotu Pmax = 770 kW a Qmax = 435 kvar. V této dob  také 

dochází k nejvyššímu výskytu harmonických složek a to až na hodnoty THDI max 20%  a 

THDU max 3,5%. Nejvyšší obsah vykazují vyšší harmonické na 5. složce. Kompenzace 

jalového výkonu bude provedena na hodnotu cos 1.  

 V plynové koteln  jsou p evážn  nainstalovány motorické pohony ventilátor , erpadel 

a ovládacích servoventil . ást pohon  je vybavena regulátory otá ek. Objekt plynové kotelny 

je zásobován elektrickou energii z transforma ní stanice 1 x 1000 kVA, 22/0,4 kV, která je 

umíst na v p ízemí objektu. Hlavní rozvad  RH v etn  kompenza ního rozvad e RC je 

umíst n v samostatné místnosti rozvodny NN. Technický návrh kompenza ního rozvad e 

ozna eného RC navazuje na návrh hlavního rozvad e RH. Sestava sk í ového jednostranného 

rozvad e RH se skládá ze ty  polí. První pole je pole p ívodní, kde na vstupu rozvad e je 

umíst n jisti  BL 1600 SE305. Nadproudová spouš  jisti e typu SE-BL-1600-DTV3 je 

nastavena na  jmenovitý proud transformátoru 1000 kVA 1445=rI  A. Vývodová pole . 2 a 3 

jsou osazena jisti i BL 1600 SE 305 s nadproudovými spoušt mi SE-BL-1000-DTV3 nebo    

SE-BL-0630-DTV3. Z pole . 2 a 3 jsou napojeny podružné rozvad e NN pro motorickou, 

sv telnou a ostatní instalaci. V poli . 4 jsou nainstalovány pojistkové odpína e pro napojení 

ostatních podružných rozvad .  

V p ívodovém poli . 1 jsou umíst ny m ící transformátory proudu pro panelový 

monitor Meg 40 a m ící transformátor proudu ve fázi L1 s p evodem 1500/5A pro pot eby 

elektronického regulátoru jalového výkonu. S ohledem na velikost zkratového proudu 

v rozvad i 
″

kI = 23,3 kA, jmenovitý proud p ípojnic nI = 1500 A, krytí rozvad e IP40 a 

dovolené zatížení p i teplot  35°C byly do rozvad e navrženy fázové p ípojnice 

Cu 100/10 mm. Rozvad  RH je navržený s fázovými p ípojnicemi naho e, to znamená, že 

kabelový p ívod i kabelové vývody jsou provedený sm rem dol .  

Na jednostranný sk í ový rozvad  RH s p ípojnicemi umíst nými naho e navazuje 

z boku kompenza ní rozvad  ozna ovaný RC. Kompenza ní rozvad  RC o výkonu 577 kVAr 

se skládá ze t í polí. V první poli je umíst n vstupní jisti  BL 1600 SE 305, který je osazen 

nadproudovou spouští SE-BL-1600-DTV3. P ívodní proud hrazeného kompenza ního 

rozvad e je 118957706,206,2 =⋅=⋅= LCK QI A. Nadproudová spouš  je nastavena na         

rI = 1300 A. V druhém a t etím poli kompenza ního rozvad e jsou umíst ny pojistkové 

odpína e, styka e, hradící tlumivky a kondenzátory [12][9]. 



                                                                                                          

- 31 - 
 

V druhém a t etím poli kompenza ního rozvad e RC jsou fázové p ípojnice umíst ny 

naho e. S ohledem na zkratový proud v rozvad i 
″

kI = 23,3 kA, jmenovitý proud 

p ípojnic 1300 A, krytí rozvad e IP40 a dovolené zatížení p i teplot  okolí 35°C, byly do 

rozvad e RC navrženy fázové p ípojnice Cu 100/10 mm. 

Kompletní schéma rozvad e RH a kompenza ního rozvad e RC je umíst no v 

p íloze. 

 

 

Obrázek 7.1: Schéma zapojení hrazeného kompenza ního rozvad e 
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Celkové tepelné ztráty v rozvad i RC jsou 3877 W. Z tohoto d vodu musí být prostor 

rozvad e opat en nucenou ventilací. V každém kompenza ním poli rozvad e RC je v jeho 

spodní ásti umíst n jednofázový ventilátor, který nasává vzduch p es p ívodní v trací m ížku 

umíst nou ve spodní ásti dve í rozvad e. Odvod vzduchu je ešen p es odvodní v trací 

m ížku umíst nou v horní ásti dve í. Místnost rozvodny NN je opat ena nuceným v tráním. 

Odvodní v trací ventilátor je umíst ný pod stropem místnosti a bude ovládán prostorovým 

termostatem na teplotu 35°C.      

 V objektu se vyskytuje signál hromadné dálkové obsluhy HDO na frekvenci 216,6 Hz.  

Proto, aby nedocházelo k interakcím s tímto signálem, byla zvolena rezonan ní frekvence 

obvodu na hodnotu 189 Hz.  

 

Zavadíme pomocné veli iny: ád harmonické rn  a initel zatlumení p .   

 78,3
50

189
===

n

r
r

f

f
n  (7.1) 

Kde rf  je rezonan ní kmito et a nf  je jmenovitý pracovní kmito et (50hz). 

 07,0
78,3

11
22
===

rn
p  (7.2) 

Zvolený rezonan ní kmito et odpovídá initeli zatlumení 7%.   
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7.1 ávrh stup  o velikosti 25 a 50 kVAr 
S ohledem na celkový pr b h odebíraného výkonu a s ohledem na snížení výkonu p i 

plánovaném odstavení plynové kotelny p i provád ní údržby, byla zvolena hodnota výkonu 

kondenzátoru prvního stupn  kompenzace 25 kVAr a celkový po et stup  kompenzace 14. 

Kompenza ní kondenzátory se u nás obvykle optimalizují na kmito et nf  = 50 Hz a na 

jmenovité nap tí na kondenzátoru      CU  = 440 V, ímž se respektuje i zvýšení nap tí vlivem 

reaktance p ed azených tlumivek nebo sít .    

Pro výpo et je t eba znát jmenovité fázové nap tí sít  FU , kde U  je jmenovité nap tí sít . 

 

 V
U

UF 231
3

400

3
===  (7.3) 

 

7.1.1 Výpo et pro stupe  25 kVAr 
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⋅
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Kde CX  je reaktance kondenzátoru, CQ  je jmenovitý instalovaný výkon kondenzátoru. 
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LCX  p edstavuje reaktanci vzniklého LC lánku.  
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Pak LCQ  je skute ný výkon kompenza ního lánku s ochrannou tlumivkou. Skute ný 

kompenza ní výkon p i použití kondenzátoru o velikosti 25 kVAr s ochrannou tlumivkou se 

zatlumením 7 % klesne na 22,2 kVAr. 
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7.1.2 Výpo et pro stupe  50 kVAr 

  

Reaktance kondenzátoru: 
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⋅
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Reaktance vzniklého LC lánku: 
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Skute ný výkon kompenza ního lánku s ochrannou tlumivkou: 
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Skute ný kompenza ní výkon p i použití kondenzátoru o velikosti 50 kVAr 

s ochrannou tlumivkou se zatlumením 7% klesne na 44,4 kVAr 

7.2 Rozvad  hrazené kompenzace 
Na základ  m ení, kde je maximální hodnota nam eného jalového výkonu rovna 

430 kVAr, byl navržen hrazený kompenza ní rozvad  o výkonu kondenzátor  600 kVAr. 

S ohledem na celkový pr b h odebíraného výkonu byla zvolena hodnota prvního stupn  

25 kVAr a celkový po et stup  14. Váha jednotlivých stup  kompenza ního rozvad e je 

1:1:2:2:2:2:2:2:2:2:2:2:2:2. Jednotlivé stupn  jsou tvo eny sériovým LC obvodem, lad ným na 

189 Hz a spínaným styka em. Kondenzátor je tak chrán n proti p etížení, nedochází ke zvýšení 

obsahu harmonických složek v síti a jsou vylou eny nebezpe né rezonance. 

Skute ný kompenza ní výkon se ovšem liší od instalovaného výkonu kondenzátoru, jak 

bylo vypo teno v (7.6) a (7.9). Skute ný kompenza ní výkon jednotlivých stup  bude 

22,2 : 22,2 : 44,4 : 44,4 : 44,4 : 44,4 : 44,4 : 44,4 : 44,4 : 44,4 : 44,4 : 44,4 : 44,4 : 44,4 takže 

celkový skute ný kompenza ní výkon skupinového kompenza ního rozvad e RC bude 

577 kVAr. 
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7.2.1 ávrh kondenzátor  

Kondenzátor v chrán ných kompenzacích je vystaven vyššímu nap tí, než je nap tí sít , 

což je zp sobeno sériovým zapojením tlumivky a kondenzátoru. Pro první stupe  kompenzace 

byl použit kompenza ní kondenzátor Žamberské firmy ZES SILKO typ CSADG 1-0,44/25. Pro 

ostatní stupn  kompenzace byl navržen kompenza ní kondenzátor CSADG3-0,44/50. 

 

Obrázek 7.2: Parametry zvolených kondenzátor  [8].  
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7.2.2 ávrh hradící tlumivky 

Pro první stupe  kompenzace byla navržena hradící tlumivka TKA1-25-189/400/440 a 

pro ostatní stupn  typ TKA1-50-189/400/440, která tvo í s kondenzátorem sériový rezonan ní 

obvod nalad ný na frekvenci 189 Hz, odpovídající zatlumení 7%. Tlumivky zapojené s 

kondenzátory zabrání nežádoucí rezonanci a také p sobí jako širokopásmový filtr. Jelikož 

rezonan ní obvod kondenzátor tlumivka generuje teplo, je nutné zajistit p íslušn  dimenzované 

chlazení kompenza ního za ízení. Tlumivky také zp sobují zvýšení nap tí na kondenzátorech. 

 

Obrázek 7.3: Parametry zvolených tlumivek [8]. 

 

7.2.3 ávrh kondenzátorového styka e 

Pro p ímé spínání kondenzátorových baterii s hradícími tlumivkami byly navrženy 

kondenzátorové styka e vybavené p edstihovými kontakty a tlumícími odpory, tak aby se 

omezily špi ky zapínacího proudu. Pro první a druhý stupe  kompenzace byl navržen 

kondenzátorový styka  typ K3-32 K00 230, pro ostatní stupn  kompenzace byl navržen 

kondenzátorový styka  typ K3-62 K00 230. 

 

Obrázek 7.4: Parametry zvolených styka  [8]. 



                                                                                                          

- 37 - 
 

7.2.4 ávrh pojistkového odpína e 

Pro jišt ní jednotlivých kompenza ních stup  byl navržen t ípólový pojistkový 

odpína  typ FH00-3A/T od firmy OEZ. 

 

 

Obrázek 7.5: Parametry pojistkového odpína e velikosti 000 do 160 A [11]. 
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7.2.5 ávrh regulátoru jalového výkonu 

Regulátory jalového výkonu jsou p ístroje ízené výhradn  mikroprocesorem 

s digitálním zpracováním signálu, umož ující optimální ízení kompenzace jalového výkonu. 

Algoritmus regulace je nastaven na co nejmenší po et spínání. P ístroj vyhodnocuje skute né 

hodnoty proudu a také ú iníku. Regulátory rovn ž vyhodnocují obsah harmonických složek, 

provád jí výpo et základní složky inného a jalového proudu algoritmem FFT, tzn. pomocí 

Rychle Fourierovy transformace.    

Pro regulaci trnácti kompenza ních stup  byl navržen regulátor jalového výkonu typ 

Novar 1114. Regulátor jalového výkonu Novar 1114 má trnáct reléových výstup . Proudový 

m ící vstup je napojen p es jednofázový m ící transformátor proudu 1500/5 A, který je 
umíst ný za vstupním jisti em v p ívodním poli hlavního rozvad e NN ozna eného RH. 

Kabelový propoj mezi m ícím transformátorem proudu a regulátorem jalového výkonu je 

proveden kabelem CYKY-o 2x2,5 mm .  

 

 

Obrázek 7.6: Ovládací schéma 14 stup  kompenza ního rozvad e 577 kVAr    
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7.2.6 Jišt ní jednotlivých kompenza ních stup  

Kondenzátorový styka  je jišt n pojistkami s charakteristikou gG. Velikost pojistek se 

stanovuje na 1,6 až 2,5 násobek jmenovitého proudu styka e eI . 

Pro styka  K3-32 K, =eI 35 A :  

Velikost pojistky  PN 000 = 352,2 ⋅  = 77 A. To znamená, že volíme 80 A z typové ady 

pojistek. 

Pro styka  K3-62 K, =eI 72 A : 

Velikost pojistky PN 000 = 722,2 ⋅  = 158 A. To znamená, že volíme 160 A z typové ady 

pojistek.    

 

7.2.7 astavení jisti e v p ívodním poli a stanovení pr ezu p ípojnic 

Maximální proud kompenzátoru VI  ur íme: 

 LCV QI ⋅= 06,2  (7.10) 

Kde LCQ  je celkový výkon kompenzátor . CQ  = 577 kVAr. 

 118957706,2 =⋅=VI A (7.11) 

P ívodní jisti  typ BL 1600 SE 305 je vybaven nadproudovou spouští typu SE-BL-1600-DTV3, 

která je nastavena na =rI 1300 A.  

Z vypo teného proudu a s ohledem na dovolené zatížení p ípojnic p i teplot  

okolí 35° C a v trání rozvad e byly zvoleny p ípojnice  Cu 100/10 mm.  
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Záv r 

 

V této bakalá ské ásti je shrnuta problematika vyšších harmonických složek a jejich 

kompenzace v elektroinstalacích. Ve druhé ásti bakalá ské práce byl navrhnut vestav ný 

sk í ový hrazený kompenza ní rozvad  pro kompenzaci objektu Kyjovské teplárny na stran  

nízkého nap tí. Celkový kompenza ní výkon byl navrhnut na 577 kVAr a je rozd len do 

14 kompenza ních stup . V práci se objevuje návrh jednotlivých kompenza ních prvk , 

v etn  jistících prvk  a prvk  regulace. Rezonan ní frekvence je dostate n  vzdálena od 

frekvence vysílaného signálu HDO v dané oblasti. Z tohoto d vodu by nem lo dojít k ovlivn ní 
signálu HDO.   

 Do budoucna se dá odhadovat, že s používáním kompenza ní techniky se budeme 

setkávat stále ast ji.  Užívání malých elektrospot ebi , výpo etní techniky, audiovizuální 

techniky a kompaktních sv telných zdroj  zaznamenává v posledních letech velký nár st. Jejich 

zp tný vliv na napájecí sí  roste s jejich masivním nasazováním. Klasická kompenzace pomocí 

výkonových kondenzátor  p evážn  s ochrannými tlumivkami a s kontaktním spínáním bude i v 

budoucnu nejvíce používanou kompenzací. V dnešní dob  dochází také k rozvoji regulátor  

jalového výkonu, které za pomoci rychlých mikroprocesor  umož ují zlepšování p esnosti 

regulace. Pravd podobn  zcela vymizí nízkonap ová plynule ízená pasivní kompenzace, která 

díky svým velkým ztrátám a nemožnosti odstranit deforma ní výkon bude nahrazena aktivními 

filtry.  Budoucnost v oblasti kompenzace budou p edstavovat aktivní filtry nejen pro nízká 

nap tí, ale také pro nap tí vn a vvn.  
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