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Abstrakt 
 

Tato Diplomová práce se zabývá problematikou stanovení a testování kvality elektrických 

výkonových charakteristik větrných elektráren v místě připojení do třífázové elektrické rozvodné 

soustavy. Sledovány jsou charakteristiky jak v časové, tak ve frekvenční oblasti. Jsou to především 

změny napětí (flicker), kolísání výkonu, odezvy elektrárny na přechodové děje a harmonické i 

neharmonické sloţky frekvenčního spektra. Jednotnou metodologii a pravidla pro měření a 

vyhodnocení kvality elektrické energie poskytuje, mimo jiné technické normy v práci zmíněné, norma 

ČSN EN 61400-21. Cílem práce je návrh měřícího řetězce a za vyuţití nástrojů a metod virtuální 

instrumentace vývoj softwarové aplikace pro analyzátor kvality elektrické energie a ověření jeho 

funkčnosti na větrné elektrárně. Výsledky jsou prezentovány dle dané normy. Součástí práce je rovněţ 

teoretický rozbor dané problematiky a zhodnocení přínosu a vyuţitelnosti zvoleného technologického 

řešení. 

 

This diploma thesis looks into problem of testing quality of power electric properties 

measured on wind turbines in place of connection to three-phase power grid. Properties are monitored 

in both time and frequency domain and comprise primarily of voltage changes and fluctuation 

(flicker), power characteristics, response to transitional events during wind turbine operation and 

harmonic and nonharmonic spectral components. United methodology and rules for measuring and 

electric power quality evaluation provides, among other technical standards used, international 

standard IEC 61400-21. The goal of the thesis is to design measuring system and use tools and 

methods of virtual instrumentation to develop software application, which would control power 

quality analyzer. Analyzer will be tested on wind turbine and results will be presented in form 

suggested by mentioned international standard. Part of thesis is also theoretical analysis of given issue 

and evaluation of contribution and usability chosen technological solution. 
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Seznam použitých zkratek 
 

AD   Převod z analogového na digitální (Analog to Digital) 

DAQmx  Sběr dat (Data Acquisition mx) 

FFT   rychlá Fourierova Transformace (Fast Fourier Transform) 

FIFO   „První dovnitř, první ven“ komunikační fronta (First In First Out) 

GUI   Grafické uţivatelské rozhraní (Graphic User Interface) 

LED   Dioda emitující světlo (Light-Emitting Diode) 

NI   National Instruments 

PC   Osobní počítač (Personal Computer) 

RMS   Efektivní hodnota (Root Mean Square) 

TDM   (Technical Data Management) 

TDMS   (Technical Data Management Streaming) 

THD   Celkové harmonické zkreslení (Total Harmonic Distortion) 

TTL   Transistorová logika (Transistor-Transistor Logic) 

USB   Universální sériové rozhraní (Universal Serial Bus) 

VD   Pokles napětí (Voltage Drop) 

VE   Větrná elektrárna 

VI   Virtuální instrument (Virtual Instrument) 

VISA   Virtual Instrument Software Architecture 
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Un   jmenovité napětí [V] 

In   jmenovitý prou [A] 
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Sn   jmenovitý sdruţený výkon [VA] 

Sn,fic   sdruţený výkon fiktivní sítě [VA] 

c(ψk)   normalizovaný koeficient flickeru 

ufic   napětí fiktivní sítě [V] 

Rfic   elektrický odpor fiktivní sítě [Ω] 

Lfic   indukčnost fiktivní sítě [H] 

Xfic   induktivní reaktance fiktivní sítě [Ω] 

kf(ψk)   step faktor flickeru 

ku(ψk)   faktor změny napětí 

ψk   fázový úhel síťové impedance 

φ   rozdíl fází 

Plt   dlouhodobý rušivý činitel flickeru 

Pst   krátkodobý rušivý činitel flickeru 

Pst,fic   krátkodobý rušivý činitel flickeru fiktivní sítě 
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1 Úvod 
 

V poslední době ve světě i u nás rapidně narůstá zájem o obnovitelné zdroje elektrické energie 

a větrné elektrárny mají mezi ostatními zdroji své nezastupitelné místo. Koncem ledna roku 2010 bylo 

na území ČR podle údajů českého regulačního úřadu instalováno ve větrných elektrárnách více neţ 

190 MW a toto číslo se bude zvyšovat. Dle akčního plánu sniţování emisí CO2 představeného 

veřejnosti v březnu roku 2007 energetickou skupinou ČEZ by do konce roku 2020 měla výroba 

elektrické energie z obnovitelných zdrojů dosáhnout 5,1 TWh, coţ představuje ztrojnásobení aktuální 

výroby. Z plánovaných investic skupiny ČEZ připadá na větrnou energetiku do roku 2020 přibliţně 20 

miliard korun. Díky technickému pokroku lze v dnešní době instalovat větrné elektrárny i mimo 

horské oblasti [7]. 

Tento masivní rozvoj energetiky obnovitelných, ale nestálých zdrojů elektrické energie a 

jejich zvyšující se poměr vůči klasickým, stabilním a dobře regulovatelným zdrojům přináší mnoho 

nevýhod. Jednak je to zvýšená potřeba regulace distribuční sítě a drţení záloţních zdrojů 

v pohotovosti, ale konkrétně v případě větrných elektráren jsou to také do distribuční sítě zanášené 

rušivé vlivy, způsobené například častými spínacími operacemi větrných elektráren. Nejen z těchto 

důvodů vzniká potřeba měřit kvalitu elektrické energie vyrobené větrnými elektrárnami. 

Tato práce se zabývá problematikou měření parametrů větrných elektráren jako například 

harmonické a interharmonické sloţky, flicker, činný a jalový výkon, odezvy na poklesy napětí sítě, či 

odpojení elektrárny a mnoha dalšími, které jsou důleţité ukazatele kvality a budou studovány, popsány 

a vyhodnoceny. 

Cílem práce je navrhnout a implementovat měřící systém vyhodnocující kvalitu elektrické 

energie v místě připojení VE do sítě nízkého napětí. Jelikoţ trh nenabízí běţně dostupné komerční 

řešení specializující se na tuto oblast sledování kvality elektrické energie, měla by být tato práce 

prvním krokem k vytvoření takovéhoto komplexního řešení. Zevrubná pravidla, nástin provedení a 

omezení této práce jsou dána elektrotechnickou normou ČSN EN 61400-21 – Větrné elektrárny - Část 

21: Měření a vyhodnocení charakteristik kvality elektrické energie větrných turbín připojených k 

elektrické rozvodné soustavě. 

Práce má několik kapitol. V druhé kapitole lze nalézt seznámení s problematikou kvality 

elektrické energie v čistě teoretické rovině. Jsou zde popsány sledované kvalitativní parametry, také 

jsou zde nastíněny důvody klesající kvality elektrické energie ale především je dán prostor 

zevrubnému rozboru výše zmíněné normy, jejich dopadů na zvolené řešení a vybraný způsob aplikace 

těchto pravidel a principů na danou problematiku. 

Třetí kapitola je nejobsáhlejší, věnuje se praktické stránce řešení. Nejprve je popsán konkrétní 

návrh měřícího řetězce, je zde popsán měřený objekt, vybraný hardware a dopady, které má jeho výběr 

na zvolené softwarové řešení. Nejdůleţitější část této kapitoly se týká návrhu a tvorby samotné 

softwarové aplikace, firmwaru pro analyzátor. Jsou zde detailně popsány programátorské způsoby 

řešení podstatných problémů, jsou vysvětleny zásadní algoritmy a aplikace normou definovaných 

testů, pravidel a výpočtů. Prostor je dán především vysvětlení zvoleného způsobu vytváření časových 

oken z měřeného signálu, aplikaci flicker algoritmu včetně tvorby fiktivní sítě pro eliminaci vlivů 

samotné distribuční sítě, výpočtu a seskupování spekter a také jsou vysvětleny způsoby agregace dat a 

ukládání do souboru. Konec kapitoly popisuje nasazení a testování analyzátoru s vytvořeným měřícím 

softwarem na větrné elektrárně VŠB-TUO. 
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2 Teoretický úvod do problematiky 
 

2.1 Kvalita elektrické energie 
 

2.1.1 Úvod do teorie 
 

Elektrická energie, snadno upravitelná, relativně lehce přepravitelná je velmi často 

přeměňována na jiné uţitečné formy jako jsou teplo, mechanická práce, světlo a mnoho jiných forem, 

které v dnešní době tvoří nedílnou součást našich ţivotů. 

Elektrická energie má mnoho proměnných charakteristik, které mají vliv na její uţitečnost a 

vyuţitelnost. V rámci této práce se hovoří o elektrické energii dodávané distribuční sítí nízkého napětí. 

To je elektřina v ideálním případě o střídavém napětí s frekvencí 50 Hz, dokonalým sinusovým 

průběhem vlny a konstantní amplitudou. V praxi však existují odchylky od tohoto poţadovaného 

stavu, proto se definuje pojem kvalita elektrické energie. 

Kvalita elektrické energie je určena souborem pravidel, které kdyţ jsou dodrţeny, tak 

umoţňují jakémukoli elektrickému systému fungovat zamýšleným způsobem bez významných ztrát na 

ţivotnosti nebo výkonu. Tento termín je uţíván k popisu elektrické energie která napájí elektrickou 

zátěţ. Pokud se předpokládá, ţe elektrické zařízení bude fungovat bezchybně, musí být elektrická 

energie dodávána s parametry nacházejícími se ve specifickém normami stanoveném rozmezí a nesmí 

překračovat stanovené hranice. Bez kvalitní elektrické energie, můţe elektrické zařízení, předčasně 

selhat, nebo nemusí pracovat vůbec. Existuje mnoho parametrů elektrické energie, jeţ se mohou 

kvalitativně odchylovat od poţadovaného ideálu a stejně tak existuje daleko více příčin těchto 

odchylek. 

Na problém kvality elektrické energie je potřeba nahlíţet z širšího pohledu, neţ jen z pohledu 

její výroby. Je nutné také uvaţovat přenosy a s tímto spojenou distribuci elektrické energie aţ ke 

koncovému zákazníkovi a jeho spotřebičům (zátěţím). Je to právě sloţitost tohoto systému 

a problémem zabezpečit přenos elektrické energie skrze tuto sloţitou síť s co nejmenšími ztrátami 

z místa její výroby do místa její spotřeby spolu s dalšími vlivy jako jsou kolísání výroby a poptávky, 

působení nepříznivých vlivů na přenosovou soustavu (počasí, mechanické a chemické namáhání…), , 

charakter zátěţe a mnoho dalších, které přispívají nemalou měrou ke zhoršování kvality elektrické 

energie. Podstatná část dnes pouţívaných elektrických zařízení, poţadují vysokou kvalitu elektrické 

energie, nicméně často ty stejná zařízení způsobují zkreslení dodávaného napětí svými nelineárními 

charakteristikami, to znamená, ţe ze sítě se sinusovým napětím odebírají proud s nesinusového 

průběhu. 

Termínem kvalita elektrické energie je myšlena kvalita elektrického napětí spíše neţ kvalita 

elektrického proudu. Výkon v distribuční síti se dá popsat jako tok energie, za konstantního napětí a 

proměnlivého proudu, jehoţ velikost je určena poptávkou a je v podstatě nekontrolovatelná. Nad 

problémem kvality elektrické energie lze také uvaţovat jako nad problémem kompatibility – zda-li 

jsou spotřebiče, zátěţe připojené do sítě kompatibilní s událostmi v rozvodné síti a zdali je energie sítí 

dodávaná spolu s událostmi na síti kompatibilní se všemi připojenými zařízeními a spotřebiči. V obou 

případech existují minimálně 2 řešení a to buď „vyčistit“ elektrickou energii, nebo pouţít odolnější 

spotřebiče, Kvalita elektrické energie je tudíţ zodpovědnost jak výrobce, tak spotřebitele. 

Ideálně by napětí dodáváno rozvodnou sítí mělo mít sinusový charakter a s frekvencí a 

amplitudou danou národním standardem s impedancí 0 Ω na všech frekvencích. Jelikoţ ale ţádný 

zdroj není ideální, lze popsat kvalitu jím dodávané energie například těmito základními vlastnostmi: 
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 Kontinuita dodávání elektrické energie 

 

Kontinuita souvisí s poruchami na distribuční síti, pro odběratele je důleţité, aby byly 

dodávky elektrické energie neustálé, náhlý a nečekaný, výpadek napájecího napětí 

můţe vést k poškození připojené technologie, ztrátě dat, finančním ztrátám, nebo 

dokonce ztrátám na lidských ţivotech. V kritických oblastech, kde je kontinuální 

napájení naprosto nezbytné, je důleţité zajistit jeho zdvojení. 

 

 Změny napětí v amplitudě nebo RMS hodnotě 

 

Jelikoţ poptávka po elektrické energie neustále kolísá, kolísají elektrické proudy, 

které připojené spotřebiče z rozvodné sítě odebírají, a je téměř nemoţné udrţet přesné 

konstantní napětí. Protékající proudy vytváří na vodičích distribuční soustavy úbytky 

napětí. Velikost napětí v místě připojení odběratele je funkcí právě těchto napěťových 

úbytků ze všech míst sítě, kterými je odběrateli energie dodávána a je určena jak 

příkonem připojených spotřebičů daného odběratele, tak i poţadavky na příkon 

ostatních odběratelů. Odběr všech připojených odběratelů se mění neustále co do 

velikosti a současnosti, proto neustále kolísá i napájecí napětí. Rychlé opakované 

změny RMS hodnoty mohou vytvořit efekt zvaný flikr (popsán níţe). 

 

 Přechodové děje napětí a proudu 

 

Jsou to extrémní krátkodobé výkyvy v amplitudě napětí nebo proudu. Tyto výkyvy 

mohou mít negativní vliv na připojená zařízení odběratelů. Mnoho z těchto 

charakteristik je způsobeno událostmi na rozvodné síti samotné (meteorologické jevy 

– blesk, poruchy – odpojení časti sítě, spínání…), další pak pramení ze způsobu 

pouţití elektrické energie, kdy připojená zařízení přímo mění tvar vlny odebíraného 

napětí, superponují rušivé napětí a podobně. 

 

 Obsah harmonických a neharmonických složek v signálu 

 

Projeví se na změnách frekvence, tvaru vlny. Esenciální je udrţet konstantní 

frekvenci, k tomu je poţadován dostatečný vyrobený výkon, který se navíc rychle 

mění a přizpůsobuje aktuálnímu odběru v distribuční síti. Výkon vyráběný i 

odebíraný se však můţe měnit nespojitě, to nastává v případech poruch ve výrobě, 

distribuci nebo odběru. Nespojité změny výkonu vedou k nemoţnosti okamţitě 

přizpůsobit vyráběný výkon odběru, coţ vede k dočasným změnám frekvence. 

Problémy můţe přinášet zejména masivní výroba z energetických zdrojů, které 

samotné mají tendenci nepředvídatelně kolísat (vítr, slunce). Tento problém lze 

minimalizovat spojením více sítí do většího celku, kde případný výkonový výpadek 

bude vůči celkovému výkonu sítě zanedbatelný. Vyšší harmonické sloţky napájecího 

napětí jsou způsobeny především pouţíváním nelineárních zátěţí na všech 

napěťových úrovních distribuční sítě. Harmonická napětí vyskytující se na rozvodné 

síti jsou důsledkem sítí tekoucích harmonických proudů. Impedance sítě, kterými tyto 

proudy protékají, i proudy samotné se v čase mění, proto se v místech připojení do 
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distribuční sítě mění i harmonická napětí. Výskyt meziharmonických napětí souvisí 

s nárůstem pouţívání frekvenčních měničů. 

 

Kaţdý z těchto problému kvality elektrické energie můţe mít různou příčinu. Mohou to být 

například nejrůznější výpadky sítě, nebo její přetíţení, vedoucí k nestejnoměrným dodávkám 

elektrické energie, náhlé připojování a odpojování zátěţe, mnohdy záleţí rovněţ na impedančním 

charakteru zátěţe. Problémy a poruchy, nebo pouţívání špatně navrţených zařízení  na straně 

odběratele mohou vytvářet sítí se šířící nepříznivé jevy a podobně..  

Podle standardu ČSN EN 50160 [1] má odběratel právo na elektrickou energii přiměřené 

kvality, v praxi je úroveň kvality elektrické energie kompromisem mezi dodavatelem a odběratelem. 

Tam kde kvalita není pro odběratele dostatečná, je nutné zavést opatření pro zkvalitnění elektrické 

energie. Náklady spojené se ztrátami v důsledku nekvalitní elektrické energie obvykle překračují 

náklady na její zkvalitnění.  

V následujícím textu jsou rozebrány charakteristiky elektrického napětí definované normou 

ČSN EN 50160 [1], některé důleţité projevy nekvalitní elektrické energie, příčiny jejich vzniku, 

fyzikální podstata a základní metody jejich měření a potlačení. 

 

2.1.2 Charakteristiky elektrického napětí 
 

ČSN EN 50160 [1] definuje několik parametrů napětí, ty nejdůleţitější jsou tyto: 

 

 Napájecí napětí – RMS hodnota napětí v dané chvíli v místě připojení do sítě, měřené 

během daného časového intervalu. 

 Jmenovité napětí sítě – napětí, pomocí kterého je síť identifikována, pro které je 

navrţena a ke kterému se vztahují určité operační charakteristiky. 

 Dohodnuté síťové napětí – je obvykle totoţné se jmenovitým napětím daného 

systému. Pokud je v místě připojení do sítě jiné napětí neţ jmenovité (na základě 

dohody mezi dodavatelem a odběratelem) pak se toto napětí  nazývá dohodnuté síťové 

napětí. 

 Normální provozní podmínky – podmínky kdy jsou splněny poţadavky na odběr 

elektrické energie, spínání v soustavě a odstraňování poruch automatickými 

ochrannými systémy, bez výskytu mimořádných stavů způsobených vnějšími vlivy 

nebo závaţnými událostmi. 

 Změny napětí – poklesy a nárůsty napětí, kvůli kolísající celkové zátěţi distribuční 

sítě, nebo její části. 

 Flikr – vyjadřuje dojem nestability visuálního vnímání světelných zdrojů. Spektrální 

rozloţení nebo jas, který kolísá s časem. 

 Míra vjemu flikru – intenzita vnímání nepříjemného efektu flickeru definovaná měřící 

metodou UIE-IEC a vyjádřena veličinami: 

o Krátkodobá míra vjemu (Pst) – měřená po dobu 10 minut. 

o Dlouhodobá míra vjemu (Plt) – vypočítána z posloupnosti 12 hodnot 

krátkodobé míry flikru po dobu dvouhodinového intervalu pouţitím vztahu: 

 

(1) 
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 Krátkodobý pokles napájecího napětí - náhlý pokles napájecího napětí na hodnotu 

pohybující se mezi 1 % a 90 % dohodnutého napětí. Po tomto poklesu následuje 

návrat napětí na původní hodnotu během krátkého časového intervalu. Obvykle trvá 

pokles 10 ms a 1 minutu. Hloubka krátkodobého poklesu napětí je definována jako 

rozdíl mezi minimální efektivní hodnotou napětí v průběhu poklesu a dohodnutým 

napětím. 

 Přerušení napájecího napětí – Je stav je napětí v místě připojení do sítě niţší neţ 1 % 

dohodnutého napětí. Přerušení dodávky se dělí na: 

o Předem dohodnutá – slouţí k provedení naplánovaných prací nebo oprav na 

distribuční síti, odběratelé jsou předem upozorněni. 

o Poruchová – vyznačují se trvalými nebo přechodnými poruchami většinou 

jsou způsobeny vnějšími vlivy, poruchami zařízení nebo rušením. Lze je 

rozdělit na: 

 Dlouhodobá přerušení – trvá déle neţ 3 minuty. 

 Krátkodobá přerušení – do 3 minut. 

 Dočasné přepětí o síťovém kmitočtu – přepětí, které má relativně dlouhé trvání, 

obvykle několik period základní harmonické. Je způsobeno spínacími operacemi nebo 

chybami (náhle odpojená zátěţ, nebo odpojení menších částí distribuční sítě). 

 Přechodné přepětí – oscilační nebo neoscilační, silně tlumené, krátkodobé přepětí s 

trváním několik milisekund nebo méně, způsobené bleskem, nebo některými 

spínacími operacemi. 

 Harmonické napětí – sinusové napětí s frekvencí rovnou celočíselnému násobku 

základní frekvenční sloţky napájecího napětí.Harmonické lze stanovit: 

o Individuálně – relativní amplitudou Uh vztaţené k napětí základní 

harmonické. 

o Globálně – pomocí činitele celkového harmonického zkreslení THD. 

 Meziharmonické napětí – je sinusové napětí o frekvencích nacházejících se mezi 

harmonickými, nejsou celočíselným násobkem základní harmonické. 

 Napěťová nesymetrie – je stav, ve kterém jsou rozdílné RMS hodnoty fázových 

napětí, nebo fázové úhly mezi po sobe jdoucími fázemi ve 3-fázové distribuční síti. 

 

 

2.2 Parametry VE ovlivňující kvalitu elektrické energie 
 

Jedná se o parametry elektrické energie, které specifikuje norma ČSN EN 61400-21 [3] jako 

parametry sledované a podstatné pro posouzení celkové kvality elektrické energie v místě připojení 

VE do distribuční sítě. Norma doporučuje metodologii jejich měření, výpočtů a vyhodnocení. V normě 

jsou tyto parametry popsány, jsou uvedeny poţadavky na jejich kvalitu ve spojitosti s měřením v místě 

připojení větrné elektrárny a jsou obecně  navrţeny doporučené způsoby měření a zpracování těchto 

parametrů, konkrétní řešení v navrţené aplikaci je uvedeno v třetí části práce. 

 

 

 

 



 

6 

 

2.2.1 Fluktuace napětí 
 

Tyto změny napětí, pokud jsou dostatečně rychlé a velké co do amplitudy, způsobují  blikání 

světelných zdrojů, které se pro člověka můţe stát velmi nepříjemným, tyto efekty jsou převáţně 

způsobeny spínacími operacemi průmyslových procesů a elektrickými zařízeními se sloţitými 

pracovními cykly. Elektrický proud odebíraný těmito spotřebiči mívá proto kolísavý charakter a 

způsobuje na impedancích elektrické sítě úbytky napětí, které se mění stejně rychle jako proud, který 

je způsobuje. Tyto úbytky pak mají za důsledek proměnlivé napájecí napětí pro osvětlovací systémy.  

Pro vyhodnocení tohoto důleţitého parametru definuje norma ČSN EN 61000-4-15 [5] přístroj 

pro měření blikání. Tento přístroj je pro potřeby této měřící aplikace realizován softwarově. 

Rozsáhlost problematiky měření flickeru a náročnost realizace výpočetního algoritmu přesahuje rámec 

této diplomové práce. Proto byl fungující algoritmus pro výpočet flickeru poskytnut společností 

ELCOM, a.s. ve formě zamčeného kódu, spolu s hardwarovým klíčem potřebným k jeho spuštění. 

Poskytnutý kód v LabVIEW pracuje v souladu s normou ČSN EN 61000-4-15 [5] a jeho výstupem je 

krátkodobý a dlouhodobý flicker. 

2.2.1.1 Kontinuální provoz 

 

Norma ČSN 61400-21 poţaduje aby byl určen koeficient flikru pro kontinuální operace jako 

99. percentil pro fázové úhly síťové impedance ψk = 30°, 50°, 70°, 85° pro čtyři různé roční průměrné 

rychlosti větru 6 m/s, 7,5 m/s, 8,5 m/s, 10 m/s. Pro statistické zpracování rychlosti větru se uvaţuje 

Rayleighova distribuční funkce. Větrná elektrárna by měla při vyhodnocování koeficientu flikru 

pracovat v reţimu s nulovým jalovým výkonem. 

Provádí se 5 testů pro 3 fáze pro kaţdou rychlost větru s rozmezím 1 m/s. Rychlost větru je 

měřena jako 10 minutová průměrná hodnota. Měření musí být prováděna tak, aby mohl být flicker 

koeficient povaţován za funkci fázového úhlu síťové impedance a rozloţení rychlosti větru [3]. 

Získává se flicker koeficient: 

 

           (2) 

 

Kde Sk,fic je zdánlivý výkon fiktivní sítě nakrátko Sn je zdánlivý výkon větrné elektrárny a Pst,fic 

je krátkodobý flicker koeficient fiktivní sítě. 

Distribuční síť bude mít za normálních okolností spoustu dalších fluktujících zátěţí, které 

budou způsobovat změny napětí (flicker), navíc napěťové změny způsobené samotnou VE budou 

záviset na charakteristikách distribuční sítě. Cílem testu je však získat výsledky, které jsou nezávislé 

na místě připojení do sítě. Aby byly tyto negativní vlivy sítě potlačeny, standard specifikuje metodu, 

která vyuţívá časový napěťový a proudový signál, měřený v místě připojení VE, k simulaci 

napěťových fluktuací na fiktivní síti. Zdrojem těchto fluktuací pak bude jen větrná elektrárna [3]. 
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Obrázek 1: Fiktivní síť pro simulaci fiktivního napětí. 

 

Fiktivní síť je reprezentována zdrojem ideálního fázového napětí s okamţitou hodnotou u0(t) a 

síťovou impedancí danou rezistencí Rfic v sérii s induktancí Lfic. Větrná elektrárna je reprezentována 

proudovým zdrojem im(t), který má stejnou hodnotu proudu jako měřený proud. Tento model dává 

simulované napětí o okamţité hodnotě ufic(t) podle vzorce: 

 

           (3) 

 

Ideální napětí u0(t) lze generovat různými způsoby, musí ale splňovat 2 vlastnosti: 

 Nesmí mít ţádné fluktuace 

 Musí mít totoţný elektrický úhel jako základní harmonická měřeného napětí 

Definice ideálního fázového napětí je: 

 

           (4) 

 

Lfic a Rfic jsou zvoleny tak, aby byl získán poţadovaný fázový úhel síťové impedance podle 

vztahu: 

 

           (5) 

 

Dále je nutné zajistit vhodný poměr mezi Sk,fic a Sn tak, aby pouţitý flicker algoritmus podával 

hodnoty v rozsahu poţadovaném normou ČSN EN 61000-4-15 [5]. Flicker algoritmus nepostihuje 

malé fluktuace dostatečně přesně proto se doporučuje zvolit poměr 50. Zdánlivý výkon fiktivní sítě lze 

vypočíst ze vztahu: 

           (6)

 

 

 

2.2.1.2 Spínací operace 

 

Níţe zmíněné charakteristiky by měly být určeny pro následující typy spínacích operací: 

 Připojení VE do sítě za nejniţší krajní rychlosti větru. 

22

2

,

ficfic

n
fick

XR

U
S




fic

fic

fic

ficg

k
R

X

R

Ĺf








2
)tan(

 )(sin
3

2
)(0 tUtu mn 

dt

tdi
LtiRtutu m
ficmficfic

)(
)()()( 0 



 

8 

 

 Připojení VE do sítě za jmenovité rychlosti větru. 

 Nejhorší přepínání mezi generátory (pokud VE disponuje více generátory). 

Pro tyto typy spínacích operací musí být zjištěny tyto parametry: 

 Maximální počet spínacích operací během 10 minutové periody. 

 Maximální počet spínacích operací během 2 hodinové periody. 

 Step faktor flickeru pro fázové uhly síťové impedance ψk = 30°, 50°, 70°, 85°. 

 Faktor změny napětí pro fázové uhly síťové impedance ψk = 30°, 50°, 70°, 85°. 

Step faktor flickeru je normalizovaná emise flickeru způsobená jednou operací větrné 

elektrárny. Kde TP je perioda měření přechodového jevu. 

  

(7) 

 

Dále se určuje faktor změny napětí určený vzorcem: 

(8) 

 

Kde Ufic,max a Ufic,min jsou maximální a minimální RMS hodnota jedné periody fiktivního napětí 

fiktivní sítě. Z naměřených časových hodnot napětí a proudu je nejprve vypočteno napětí fiktivní sítě, 

to je následně vstupem flicker algoritmu, tak aby byla získána 1 hodnota Pst,fic Pro kaţdý typ spínací 

operace by mělo být provedeno 5 testů na 3 fázích. Výsledný step faktor flickeru a faktor změny 

napětí je určen jako průměrná hodnota z těchto 15 měření. 

 

 

2.2.2 Harmonické a meziharmonické proudu a vyšší frekvenční složky 
 

Způsob měření těchto parametrů a jejich zpracování specifikuje norma ČSN EN 61000-4-7. 

Emise harmonických a meziharmonických proudu se vyhodnocují pouze během kontinuálního 

provozu větrné elektrárny, není třeba je vyhodnocovat pro přechodové jevy jako je start elektrárny 

nebo jiné spínací operace. Zkušenosti s měkkými starty výkonové elektroniky ve větrných 

elektrárnách ukázaly, ţe krátce se vyskytující emise harmonických nezpůsobují problémy 

Měří se hodnoty jednotlivých komponent proudu (harmonické, meziharmonické a vyšší 

frekvenční sloţky) a celkové harmonické zkreslení proudu pro jmenovité výkony elektrárny 

odstupňované po 10 % (10, 20, … , 100 %). Výsledky by měly být zaloţeny na desetiminutových 

měřeních pro kaţdou výkonovou hladinu. Všechny měřené charakteristiky by měly být zjišťovány při 

jalovém výkonu blízkém nule. FFT je počítána z časových oken o šířce 10 period základní harmonické 

pro síť s frekvencí 50 Hz a na kaţdé časové okno bude aplikována obdélníková okenní funkce [4].  

 

2.2.2.1 Měření emise harmonických 

 

Harmonické proudu jsou zjišťovány pro frekvence do 40 násobku základní frekvence sítě, při 

frekvenci 50 Hz se vyhodnocuje do 2 kHz. Celkové harmonické zkreslení proudu je vyhodnoceno dle 

vzorce [3]: 

 

           (9) 
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Kde Ih jsou podskupiny RMS hodnot harmonických řádu h. a In je jmenovitý proud větrné 

elektrárny. 

Norma ČSN EN 61000-4-7 [4] specifikuje seskupování frekvenčního spektra. Seskupování se 

provádí proto, aby nemusely být zaznamenány všechny Furierovou transformací zjištěné spektrální 

čáry a přitom aby bylo počítáno s výkonem mezi ně rozprostřeným. Pro ideální sinusový signál 

existuje jen jedna spektrální čára o fundamentální frekvenci, pokud se ovšem v signálu vyskytují vyšší 

harmonické a meziharmonické proudy, projevují se nenulovými hodnotami zbylých spektrálních čar. 

Seskupování tak sniţuje riziko chyby, která by jejich nezapočítáním vznikla. Norma definuje skupiny 

a podskupiny harmonických. Skupina harmonických je definována jako [4]: 

 

           (10) 

 

Kde Gg,n je výsledná efektivní hodnota skupiny harmonické. Výsledné spektrální čáry vznikají 

seskupením jednotlivých efektivních hodnot spektrálních čar Ck. Skupina zahrnuje vţdy spektrální 

čáru vyšší harmonické, čtyři vyšší, čtyři niţší spektrální čáry a polovinu druhé mocniny k mínus páté a 

k plus páté spektrální čáry (Obrázek 2). z toho vyplývá ţe celé spektrum v pásmu do 2 kHz lze 

bezchybně popsat pomocí skupin harmonických. Výsledná spektrální čára je na místě původní 

harmonické sloţky, jen je obohacena o energii obsaţenou ve dvou okolních spektrálních čarách.  

Podskupiny harmonických se zjišťují obdobně [4]: 

 

           (11) 

 

Kde Gsg,n je výsledná efektivní hodnota podskupiny harmonické. Výsledné spektrální čáry 

vzniklé seskupením k-1, k, k+1 spektrální čáry C, k je řád harmonické. Při kolísání síťového napětí 

(při změně amplitudy, nebo fázového uhlu) se energie harmonických sloţek šíří do přilehlých 

meziharmonických kmitočtů (vznikají postranní pásma), Tuto potenciální chybu lze zmírnit seskupení 

na podskupiny. Toto seskupení ale samo o sobě nepokryje celé spektrum. Podskupin se vyuţívá 

k výpočtu koeficientu THDI. 

 

 
Obrázek 2: Skupiny a podskupiny harmonických. 

2.2.2.2 Měření emise meziharmonických 2 kHz 

 

Měření a seskupování meziharmonických sloţek je popsáno v příloze A normy 

ČSN EN 61000-4-7. Seskupování se provádí rovněţ pro kmitočty do 40 násobku hlavní harmonické 
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(2 kHz). Meziharmonické sloţky jsou převáţně způsobeny, změnami amplitudy a/nebo fázového úhlu 

základní harmonické a/nebo harmonických sloţek. K jejich narůstajícímu výskytu v napájecím napětí 

přispívá rozšiřování a stále častější pouţívání měničů s polovodičovými spínači. Další z moţných 

příčin jsou obvody výkonové elektroniky se spínacími kmitočty, které nejsou s frekvencí napájecí sítě 

synchronizované. Zde spadá střídavé a stejnosměrné zdroje a kompenzace účiníku. [4] 

Tyto meziharmonické sloţky mohou mít negativní účinky na elektronická zařízení připojená 

do rozvodné sítě. Mohou způsobovat šum v nízkofrekvenčních zesilovačích a indukčních cívkách, 

mohou způsobovat přídavné točivé momenty v motorech a generátorech, mohou zásadně omezovat 

funkci snímačů hromadného dálkového ovládání a detektorů průchodu nulou. [4] 

Meziharmonické sloţky se seskupují v intervalu mezi dvěma po sobě jdoucími diskrétními 

harmonickými pomocí vzorce: 

 

           (12) 

 

Kde CIg,n je skupina meziharmonických řádu n. Tato efektivní hodnota zahrnuje účinek věch 

meziharmonických v daném intervalu. Výsledná spektrální čára reprezentující tuto skupiny se objeví 

ve středu intervalu (uprostřed mezi nejbliţšími harmonickými)(Obrázek 3). 

Vycentrované podskupiny meziharmonických se počítají ze vzorce: 

 

           (13) 

 

Vycentrované podskupiny meziharmonických se seskupují proto, aby se v nich neprojevil vliv 

postraních pásem nestacionárních harmonických, nezapočítávají se nejbliţší s harmonickými sousedící 

sloţky. Spolu s podskupinami harmonických tak mohou vycentrované podskupiny meziharmonických 

pokrýt a reprezentovat celé spektrum ve zkoumaném pásmu (Obrázek 4). [4] 

 
Obrázek 3: Skupiny a vycentrované podskupiny meziharmonických. 
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Obrázek 4: Pokrytí spektra podskupinami harmonických a meziharmonických. 

 

2.2.2.3 Měření vyšších frekvenčních složek 2 – 9 khz  

 

Metody měření a seskupování vyšších frekvenčních sloţek jsou popsány v příloze B normy 

ČSN EN 61000-4-7. Nenulové frekvenční sloţky v pásmu 2 aţ 9 kHz jsou způsobeny mimo jiné 

ovládáním výkonových napájení pulsně-šířkovou modulací, sloţkami procházejícími z výstupu (na 

straně zátěţe) do vstupu (na straně napájení) výkonových měničů, oscilacemi způsobenými 

komutačními poklesy. Tyto sloţky se mohou objevit buď na jedné frekvenci, nebo v širším 

frekvenčním pásmu. [4] 

Tyto sloţky není třeba měřit s vysokým rozlišením ve frekvenční oblasti, proto se zde provádí 

seskupování do frekvenčních pásem s šířkou 200 Hz. Pásmo od 2 do 9 kHz je tedy rozděleno na 35 

menších pásem a kaţdé je po seskupení reprezentováno jednou spektrální čarou, která je umístěna ve 

středu tohoto intervalu (střed prvního intervalu je 2100 Hz) (Obrázek 5). Seskupování se provádí 

pomocí vzorce: [4] 

 

           (14) 

 

Kde Cb je efektivní hodnota seskupeného kmitočtového pásma o šířce 200 Hz a středem 

v indexu b. Cf jsou jednotlivé spektrální čáry. 

 
Obrázek 5:  Seskupování vyšších frekvenčních složek. 
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2.2.3 Odezva na pokles napětí sítě 
 

Cílem tohoto testu je zjistit, jak se bude elektrárna chovat, pří výpadku napětí na jedné nebo 

více fázích distribuční soustavy. Takový krátkodobý výpadek můţe způsobit odpojení větrné 

elektrárny od sítě nejen z důvodů spojených se samotným elektrickým generátorem, ale také kvůli 

mechanickým vibracím nebo neschopnosti přidruţených systémů pracovat s nízkým napětím. Proto je 

nezbytné tento test provádět na kompletní větrné elektrárně, neţ spoléhat na samostatný test 

generátoru. 

Pokles napětí je se specifikuje v poměrných jednotkách (pu – per unit). Jednotky pu mohou 

mít hodnoty od 0 do 1, kdy jednotka pu vyjadřuje poměr vůči standardně definované hladině, v tomto 

případě to bude jmenovité napětí sítě 230 V, nebo sdruţené napětí 400 V. Výhoda tohoto zápisu 

spočívá ve zjednodušení výpočtů, protoţe hodnoty v poměrných jednotkách budou vţdy stejné 

nezávisle na velikosti vztaţného napětí. 

Norma poţaduje provedení 12 testů, které zahrnují 6 napěťových poklesů různých tvarů a 

různého trvání (definované v Tabulka 1) pro reţim práce větrné elektrárny s výkonem 20 % ± 10 % 

jmenovitého výkonu a 100 % ± 10 % jmenovitého výkonu. Výsledky budou zaznamenány ve formě 

časových řad napětí, výkonu a proudu zjištěných v místě připojení VE krátce před poklesem, během 

poklesu a dokud neodezní efekt poklesem vyvolaný. 

 

Tabulka 1: Vlastnosti poklesů napětí. 

Pokles napětí 

Amplituda sdruženého 

napětí 

(zlomek napětí před 

poklesem) 

[pu] 

Amplituda 

napětí 

(positive 

sequence) 

[pu] 

Doba 

trvání 

[s] 

Tvar 

VD1 - symetrický pokles 

na 3 fázích 
0,90 ± 0,05 0,90 0,5 ± 0,05 ””””|__|”””” 

VD2 - symetrický pokles 

na 3 fázích 
0,50 ± 0,05 0,50 0,5 ± 0,05 ””””|__|”””” 

VD3 - symetrický pokles 

na 3 fázích 
0,20± 0,05 0,20 0,2 ± 0,05 ””””|__|”””” 

VD4 - pokles na 

2 fázích 
0,90 ± 0,05 0,95 0,5 ± 0,05 ””””|__|”””” 

VD5 - pokles na 

2 fázích 
0,50 ± 0,05 0,75 0,5 ± 0,05 ””””|__|”””” 

VD6 - pokles na 

2 fázích 
0,20 ± 0,05 0,60 0,2 ± 0,05 ””””|__|”””” 

 

Norma ČSN EN 61400-21 nastiňuje způsob, jakým jsou poklesy napětí na síti vytvářeny. 

Norma navrhuje vytvoření emulátoru zkratu, který skrze impedanci spojuje 2 nebo 3 fáze se zemí [3].  

Vzhledem k tomu, ţe v rámci této práce je kladen zřetel jen na měření, které lze za pomocí 

analyzátoru provádět automatizovaně, není v aplikaci zahrnuta aktivní podpora pro tyto testy. 

Aplikace je schopna zaznamenat průběh takovýchto skutečných výpadků sítě, ale s největší 

pravděpodobností by za pouţité konfigurace měření na školní VE výpadek sítě způsobil také vypnutí 

PC, jelikoţ je připojeno do stejné distribuční sítě a nebylo jištěno pomocí UPS. 
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2.2.4 Výkon 
 

2.2.4.1 Vybrané metody výpočtu 

 

Výkon jako takový lze z naměřených aktuálních hodnot vypočítat několika způsoby. Celkový 

činný a jalový výkon vyváţeného tří fázového systému sinusového charakteru lze vypočítat 

z například pomocí metody dvou wattmetrů [3]. Pro průměrný činný a jalový výkon Pave za dobu T 

platí: 

 

          (15) 

 

 

           (16) 

 

P1 a P2 jsou údaje na prvním a druhém wattmetru. Měření veličin v místě připojení VE do sítě 

je prováděno pomocí samostatných proudových a napěťových čidel na jednotlivých fázích. Vzhledem 

k tomu, ţe pro splnění poţadavků normy ČSN 61400-21 není třeba uvádět výkony na jednotlivých 

fázích, ale uvádí se vţdy výkon celkový, je tato metoda dostatečná. Z měřených veličin na 

jednotlivých fázích lze pak činný výkon vypočítat rozepsáním předchozího vzorce [3]: 

 

           (17) 

 

 

           (18) 

 

Kde uab a ucb jsou okamţité hodnoty sdruţených napětí a i jsou okamţité hodnoty proudu na 

jednotlivých fázích. T je délka časového okna. Po úpravě pro digitální výpočetní systém, kde je 

vstupní signál vzorkován se získá výpočetní vzorec přímo pouţitelný v softwaru: 

 

           (19) 

 

 

           (20) 

 

Kde n je počet navzorkovaných prvků v deseti periodách signálu a index i vyjadřuje index 

patřičného vzorku v poli navzorkovaných hodnot.  

Výhoda této metody je, ţe výpočet přímo určí znaménko jalového výkonu. Metoda je také 

výpočetně jednodušší, neţ znaménko určovat z účiníku zvlášť u kaţdé fáze. Její nevýhoda je, ţe při 

výrazné nesymetrii napětí způsobené poklesem napětí na jedné nebo dvou fázích můţe tato metoda 

poskytovat velmi nepřesné výsledky. V takových případech by měla být hodnota činného a jalového 

výkonu zjištěna na základě výpočtu sousledné sloţky základní harmonické proudu a napětí. [3] 

 

Další moţnost která byla do měřícího systému implementována je výpočet Výkonu zvlášť pro 

všechny 3 fáze a jejich následné sečtení. 

            (21) 
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Činný výkon pro jednu fázi lze z aktuálních hodnot proudu a napětí vypočítat podle vzorce: 

 

           (22) 

 

Po navzorkování signálu přechází vzorec do tvaru: 

 

           (23) 

 

Kde n je počet vzorků v poli hodnot reprezentujících signál a index i odkazuje na jednotlivé 

prvky v tomto poli. Tato metoda způsob jak přesně vypočítat průměrný činný výkon za všech 

okolností. Jalový výkon je moţné získat přes trojúhelník výkonů (Obrázek 6). 

 
Obrázek 6: Trojúhelník výkonů. 

 

Symbol φ je zde fázový posun mezi proudem a napětím zjištěný z výpočtu fázového spektra. 

Zdánlivý výkon lze pak dopočítat pomocí Pythagorovy věty. Tato metoda je přesná v případech 

výpadku jedné nebo dvou fází, nebo v sítích s vysokou nesymetrií napětí. V měřící aplikaci jsou proto 

implementovány metody obě (konkrétní způsob je popsán níţe v kapitole Výkon) a je na uţivateli 

kterou metodu pro výpočet zvolí. 

2.2.4.2 Testy činného výkonu 

 

Činný výkon je ta sloţka výkonu, která se přenáší od zdroje ke spotřebiči, kde se přeměňuje na 

jiný druh energie. Jeho velikost závisí na účiníku, v ideálním případě (pouze odporová zátěţ- účiník 

roven 1, nulový fázový posun mezi proudem a napětím) se činný výkon rovná výkonu zdánlivému, 

pro zátěţ čistě kapacitní, nebo indukční  je činný výkon nulový. 

 

Analýza a měření výkonových charakteristik větrné elektrárny je normou ČSN EN 61400-21 

rozděleno na 3 části [3]: 

 Maximální naměřený výkon – je určený měřením průměrných hodnot výkonu za dobu 

0,2 s, 60 s a 600 s. A uvádí se vţdy nejvyšší dosaţená hodnota za dobu testu.  

 Řízení výkonu podle testovací rampy – měřena je průměrná hodnota činného výkonu 

na výstupu a elektrárna pracuje v reţimu řízení výkonu, nastavováno je 10 % 

jmenovitého výkonu za minutu po dobu 10 minut. Výsledek je prezentován formou 

grafu. 

 Řízení na poţadovaný činný výkon – schopnost elektrárny pracovat správně v tomto 

reţimu znamená správně reagovat na poţadovaný (nastavený výkon). Sleduje se opět 

činný výkon a nastavují (poţadují) se procentuální hodnoty jmenovitého výkonu od 



T

dttitu
T

P
0

)()(
1

 





1

0

1 n

i

iiiu
n

P



 

15 

 

100 % do 20 % ve 20 % krocích s dobou běhu 2 minuty v jednom kroku. Křivka 

poţadovaného výkonu je znázorněna na obrázku (Obrázek 7). Naměřené hodnoty 

skutečného činného výkonu jsou prezentovány v grafu jako průměrné 0,2 s hodnoty. 

 

 
Obrázek 7: Řízení elektrárny na požadovaný výkon. 

 

2.2.4.3 Testy jalového výkonu 

 

Jalový výkon je v distribuční soustavě neţádoucí, nelze ho vyuţít a je přenášen mezi zdrojem 

a spotřebičem tam a zpět. Je způsoben fázovým posunem napětí vůči proudu, při fázovém posunu π/2 

je účiník nulový, činný výkon nulový a jalový výkon maximální. Důvodem vzniku fázových posunů 

jsou induktivní a kapacitní zátěţe a impedance vedení. Jalový výkon můţe nabývat jak kladných, tak 

záporných hodnot podle hodnoty účiníku φ. Q = UIsin φ. Jalový výkon má kladnou hodnotu, pokud se 

proud zpoţďuje za napětím (indukční zátěţ) a zápornou hodnotu, pokud se proud před napětím 

předbíhá (kapacitní zátěţ) 

 

Norma specifikuje 2 testy: 

 Test na maximální induktivní a kapacitní jalový výkon – norma poţaduje naměření 

jalového výkonu jako 1 minutové hodnoty jako funkce 1 minutového středního 

jalového výkonu pro 0, 10, …, 90, 100 % jmenovitého činného výkonu. 

 Reţim řízení jalového výkonu – Pro nastavený jalový výkon 0 je třeba zjisti skutečné 

hodnoty činného a jalového výkonu pro hodnoty 0, 10, …, 90, 100 % jmenovitého 

činného výkonu, zjišťují se 1 minutové průměrné hodnoty. Dále je v tomto testu 

nastavován jalový výkon podle obrázku č. (Obrázek 8) a sledu je se skutečný jalový 

výkon na výstupu elektrárny jako 0,2 s průměrná hodnota a skutečný činný výkon 

jako 1 minutová průměrná hodnota. [3] 
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Obrázek 8: Řízení na požadovaný jalový výkon. 

 

 

2.2.5 Ochrana sítě a doba opětovného připojení 
 

Určení úrovně odpojení a času do odpojení má být určeno přepětí a podpětí a nestandardní 

frekvence sítě. Úroveň odpojení je tedy úroveň napětí nebo frekvence která způsobí odpojení větrné 

elektrárny od sítě a doba do odpojení je časový úsek od zjištění nepřípustného napětí nebo frekvence, 

aţ do odpojení VE. 

Pro správné zjištění těchto parametrů je nejprve zapotřebí určit úrovně ochrany typické pro 

testovanou VE. Norma ČSN EN 61400-21 poskytuje návod jak toho docílit. Procedura vyţaduje 

připojení VE elektrárny na samostatný zdroj 3 fázového napětí s proměnným napětím a frekvencím a 

experimentálně určit úrovně ochrany postupnou změnou parametrů tohoto zdroje [3]. Provedení této 

procedury předpokládá zásah do samotné instalace elektrárny a manipulaci s jejím pracovním 

reţimem, coţ je mimo kompetence této práce. Z hlediska samotné aplikace není problém tyto události 

a hodnoty pokud by bylo potřeba zaznamenávat 

Doba opětovného připojení je doba od okamţiku dostupnosti distribuční sítě v místě připojení 

VE  aţ do okamţiku, kdy elektrárna začne produkovat elektrickou energii. Co se týče praktické 

realizace, zde platí obdobné omezení jako v případě detekce poklesů napětí distribuční sítě. 

Výsledné řešení aplikace je z těchto důvodů zaměřeno na sledování přechodových stavů (jako 

je odpojení Ve kvůli nízké rychlosti větru), které nastávají za běţných provozních podmínek. 
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3 Praktická realizace 
 

 

3.1 Měřící řetězec 
 

3.1.1 Měřený objekt 
 

Pro testovací nasazení analyzátoru s vytvořeným firmwarem byla vybrána větrná elektrárna 

katedry elektroenergetiky VŠB-TU Ostrava, nacházející se v areálu školy v Ostravě Porubě (Obrázek 

9). Jedná se o malou třílistou větrnou elektrárnu se synchronním generátorem s permanentními 

magnety a výkonem 12 kW. Elektrárna je vyráběna firmou AERPLAST s.r.o., model AP12. Měření je 

prováděno v místě připojení VE do sítě nízkého napětí, se jmenovitým napětím 230 V [6]. Proudy na 

jednotlivých fázích by se při maximálním výkonu mohly pohybovat okolo 17 A. 

 

Tabulka 2: Charakteristiky větrné elektrárny AP12. 

Jmenovitý výkon 12 kW 

Jmenovitá rychlost větru 12 m/s 

Rozběhová rychlost větru 3 m/s 

Maximální rychlost větru 50 m/s 

Maximální otáčky rotoru 180 n/min 

Jmenovité výstupní napětí 230 V 

Průměr rotoru 8,1 m 

 

 
Obrázek 9: Větrná elektrárna VŠB-TU Ostrava. 
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3.1.2 Návrh měřícího řetězce 
 

Podoba měřícího řetězce se odráţí od výběru hardwarové platformy celého řešení, analyzátor 

sítí ENA330 tvoří jeho jádro. Komerčně vyráběný analyzátor ENA330 byl za účelem realizace DP 

částečně rozebrán aby bylo moţné z něj vyuţít pouze elektroniky pro úpravu napěťových a 

proudových signálů. Elektronika zahrnuje galvanické oddělení, volbu rozsahů pro napěťové vstupy, a 

proudové vstupy a programovatelné antialisaing filtry. Dále byla z analyzátoru vyuţita karta sběru dat 

NI USB 6210 s rozhraním USB. Analyzátor obsahuje všechny potřebné obvody úpravy signálu. 

Napěťové vstupy signálu jsou připojeny přímo do elektrické sítě v místě připojení VE. Na analyzátoru 

je přes sériové rozhraní nastaven rozsah 230V RMS. Jmenovitý proud školní větrné elektrárny se 

pohybuje okolo 17 ampérů, v praxi ale nepřekračuje 10 ampérů. Proto byly zvoleny kleště MN71 jako 

čidlo proudu a přednastavený rozsah analyzátoru pro tento typ čidla 10 A. Další alternativa byla pouţít 

proudovou sondu AmpFLEX, ale v této kombinaci je nejniţší moţný rozsah analyzátoru 30 A, většina 

měření by se pohybovala v dolní třetině rozsahu, coţ by do celého procesu přinášelo zbytečně velikou 

chybu. Norma vyţaduje měření frekvenčních sloţek do 9 kHz a vzorkovací frekvence měřící karty 

byla zvolena 38400 Hz (maximální vzorkovací frekvence je 250 kS/s pro 1 kanál),  antialiasing filtr 

v analyzátoru je proto nastaven na 12 kHz. Tato moţnost byla zvolena jako jediná přijatelná ze 4 

moţných nastavení analyzátoru (3, 6 , 12, 25 kHz), která zároveň vyhovuje poţadavkům normy, 

Nyquistově teorému a plně vyuţívá vzorovací moţnosti měřící karty NI USB 6210, která je součástí 

analyzátoru. 

Rychlost větru je měřena externí měřící kartou NI USB 6008. Anemometr má pulzní výstup 

s úrovněmi TTL logiky, k měření je tedy vyuţit čítač měřící karty. Ke zpracování naměřených data je 

ve stávající verzi pouţito externí PC, principielně se však od způsobu pouţití v analyzátoru pouţitého 

PC neliší. Blokové schéma měřícího řetězce je na obrázku (Obrázek 10). 

 
Obrázek 10: Blokové schéma měřícího řetězce. 
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3.1.3 Analýzátor ENA330 
 

Jako hardwarová platforma byl vybrán sdruţený analyzátor sítí BK-ELCOM v provedení 

ENA330. Společnost ELCOM, a.s. nabízí tento produkt jako součást komplexního systému pro 

monitoring a analýzu kvality elektrické energie v souladu s platnými normami. Analyzátor ENA330 

spolu se základní variantou dodávaného firmwaru lze pouţít pro analýzu kvality elektrické energie na 

základě norem ČSN EN 50160,  ČSN EN 61000-4-7, ČSN EN 61000-4-15 a ČSN EN 61000-4-30. 

Pro analýzu kvality elektrické energie na větrných elektrárnách je třeba splnit poţadavky normy ČSN 

EN 61400-21 a proto standardně dodávaná varianta firmwaru analyzátoru nelze pro měření dle ČSN 

EN 61400-21 pouţít. 

Analyzátor je vystavěn na základě relativně výkonného PC, konkrétně Intel® Celeron® M, 

který je vybaven 512 MB operační paměti a úloţným prostorem Compact Flash o kapacitě 2GB, pro 

komunikaci s periferními zařízeními je přístroj vybaven rozhraními USB a Ethernet. Pouţitý operační 

systém je Windows XP Embeded. Přístroj je konfigurován přes Ethernet pomocí notebooku. Koncepce 

systému je zaloţena na bázi technologie virtuální instrumentace. Aplikace pro analýzu kvality 

elektrické energie v místě připojení VE do distribuční sítě je vyvinuta v prostředí LabVIEW 2010 

firmy National Instruments. Vzhledem k velké hardwarové náročnosti výpočetního algoritmu flikru 

(provádí se paralelně výpočty flikru pro 4 různé úhly fázové impedance fiktivní sítě) bylo pro měření 

na školní větrné elektrárně vyuţito externí PC. Vnitřní PC analyzátoru zůstalo odpojeno. Analyzátor je 

konfigurován z PC přes sériové rozhraní. Lze nastavovat rozsahy vstupů analyzátoru, frekvenci řezu 

antialiasing filtru, ovládat zapnutí a barvu kontrolních LED, analyzátor vypnout... Analyzátor má 

vlastní watchdog. V pravidelných intervalech je třeba čítač watchdogu vynulovat, jinak dojde k jeho 

restartu.  

Analyzátor disponuje čtyřmi napěťovými a čtyřmi proudovými vstupy. Proudové vstupy jsou 

ve skutečnosti také napěťové, proud je převáděn na napětí ještě před vstupem do analyzátoru pomocí 

proudových čidel. V dalším textu se ale na tyto vstupy bude odkazovat jako na vstupy proudové 

z důvodu rozlišení a aby bylo poukázáno na fakt, ţe se zde připojují proudová čidla .Proudy jsou 

měřeny nepřímo pomocí klasických proudových kleští s ţelezným jádrem nebo flexibilních 

Rogowského cívek – AmpFLEX nebo proudovými kleštěmi MN71. Analyzátor má vlastní úpravu 

signálu, napěťové vstupní rozsahy jsou 450 V, 250 V, 110 V a 65 V RMS, u proudových vstupů záleţí 

na pouţitých proudových kleštích. Napěťové vstupy mají vstupní impedanci 200 kΩ a 10 pF, izolační 

pevnost je po jednu minutu 4,2 kV při frekvenci 50 Hz. Přesnost jak napěťových, tak proudových 

vstupů se pohybuje okolo ± 0,1 %. Pro další zpracování vstupních signálů vyuţívá analyzátor 

vestavěnou multifunkční DAQ kartu NI USB-6210. 
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Obrázek 11: Analyzátor kvality elektrické energie ENA330. 

 

3.1.3.1 NI USB-6210 

 

NI USB-6210 je multifunkční DAQ karta třídy M. Karta má 16 analogových vstupů a 

poskytuje vzorkovací frekvenci 250 kS/s sdílených mezi kanály. Rozlišení AD převodníku je 16 bitů, 

má tedy odstup signálu od šumu přibliţně 96,33 dB, to znamená kvantizační chybu  0,763·10
-3

 % 

z rozsahu karty, při maximálním rozsahu je uvedená přesnost 2.69 mV a citlivost 91,6 µV, pro 

minimální rozsah je přesnost 0,088 mV a citlivost 4,8 µV. V diferenčním zapojení klesne počet kanálů 

na 8. Dále karta nabízí čtyři digitální vstupy a výstupy, čtyři programovatelné rozsahy (± 0,2 V, ± 1 V, 

± 5 V, ± 10 V), digitální trigrování a dva 32 bitové čítače, nebo časovače. 

Aplikace vyuţívá 6 analogových vstupů této karty (, měření proudu a napětí, na kaţdé fázi 

rozvodné sítě). Karta nepodporuje simultánní vzorkování, to znamená, ţe mezi jednotlivými vzorky 

všech signálů bude nepatrný fázový posun, který lze kompenzovat SW cestou. Toto by ovšem pro 

zvolené řešení nemělo představovat problém, protoţe fázové zpoţdění mezi vzorky je zanedbatelné a 

ţádná metoda určování kvality elektrické energie doporučená vybranými normami nepředpokládá 

přímé srovnávání okamţitých hodnot naměřených na jednotlivých fázích rozvodné soustavy. 

3.1.3.2 NI USB 6008 

 

NI USB-6008 je nízkonákladová multifunkční DAQ karta. K analyzátoru je připojena přes 

USB rozhraní  a bude měřit signál z anemometru větrné elektrárny. Karta má 8 analogových vstupů a 

2 analogové výstupy, 12 digitálních vstupů/výstupů a 32 bitový čítač. Karta má na 8 kanálech (4 

v diferenčním zapojení) sdílenou vzorkovací frekvenci 10 kS/s pro analogové vstupy a frekvence 

aktualizace signálu na analogových výstupech je 15 kS/s. Rozlišení AD převodníku je 12 bitů, odstup 

signálu od šumu je 72,25 dB, coţ je 12,207·10
-3

 % z rozsahu karty. Uvedená přesnost je u 

analogového vstupu 138 mV pro maximální rozsah a 37,5 mV pro minimální rozsah. V případě 

nasazení analyzátoru na školní VE je karta pouţita v reţimu čítání. Anemometr má pulzní výstup 

s úrovněmi TTL logiky. Mnoţství pulsů za jednotku času odpovídá otáčkám anemometru a lze je 

přepočítat na rychlost větru. Výstup anemometru je připojen přímo na čítačový vstup karty a karta 

spojena s PC. Kartu lze vyuţít i v reţimu měření napětí, kdy velikost měřeného napětí přímo odpovídá 

rychlosti větru.  
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Obrázek 12: DAQ karta NI USB-6008. 

 

 

 

3.2 Měřící aplikace 
 

3.2.1 Sruktura program 
 

Na strukturu programu lze nahlíţet z hlediska hierarchie jednotlivých VIs a z pravidel 

programování v prostředí LabVIEW. Posloupnost akcí je dána datovými toky mezi jednotlivými 

funkcemi a programovými celky – jednotlivými VI. Konvence doporučuje v grafickém prostředí 

umisťovat jednotlivé prvky z leva doprava, data tedy tečou také zleva doprava. 

Základem programu je paralelní zpracování několika samostatně fungujících programových 

částí. Paralelní zpracování zjišťují smyčky WHILE umístěné v jedné hlavní smyčce WHILE, která 

plní pouze funkci koordinace pohybu v grafickém uţivatelském rozhraní. Na obrázku (Obrázek 13) je 

blokové schéma nejvyšší úrovně aplikace.  Je zde blok inicializace, který zajišťuje nastavení všech 

potřebných parametrů nutných pro korektní zpracování naměřeného signálu, zakládá DAQmx task a 

další. Tento blok je spuštěn vţdy na začátku měření. Součástí inicializace je dialogové okno, ve 

kterém uţivatel volí parametry měření. Hlavní chod programu spočívá v běhu čtyř paralelních smyček. 

Dvě smyčky s cílem číst naměřená data ze dvou měřících karet, smyčka která zpracovává naměřená 

data smyčka obsluhy analyzátoru. 3ipky v diagramu znázorňují vztahy mezi jednotlivými bloky, ať uţ 

jde o vzájemnou výměnu dat, nebo řídících signálů. 
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Obrázek 13: Blokové schéma aplikace. 

 

 

3.2.2 Chování systému 
 

Chování systému jako celku je zachyceno v aktivitním diagramu (Obrázek 14). Všechny 

kroky v diagramu zakreslené lze povaţovat za vnořené aktivity, které budou podrobněji popsány níţe. 

Diagram znázorňuje chování systému na nejvyšší úrovni, kdy se očekává několik uţivatelských 

zásahů (stisk tlačítka na čelním panelu) zásadně ovlivňující běh programu (spuštění měření, zastavení, 

vypnutí…). Diagram taktéţ zobrazuje paralelitu zpracování. 

V návrhu byly vyuţity některé prvky synchronizace paralelních procesů. Především byla 

vyuţita fronta (funkcionalita FIFO). Tato fronta předává naměřená data ve formě jiţ připravených 

časových oken z hlavní měřící smyčky (napětí a proud) do smyčky zpracování dat. Toto řešení bylo 

nezbytné vzhledem ke zvolenému způsobu získávání „gap-free“ časových oken. To vede na 

asynchronní plnění fronty – počet prvků ve frontě se nemusí rovnat počtu oběhů měřící smyčky 

(podrobně popsáno v kapitole Vytváření časových oken). Fronta takto nutí smyčku zpracování dat 

pracovat jen v okamţiku kdy jsou přítomna data ke zpracování. Vzhledem k vyšší hardwarové 

náročnosti zpracování dat a ostatních výpočtů tento přístup přináší nesporné výhody. Měřící smyčka 

má vyšší prioritu, proto je jí při nečekaném zatíţení operačního systému přidělen strojový čas 

přednostně, zpracování dat je na okamţik pozastaveno, ale fronta funguje jako zásobník dat a ve chvíli 

kdy má procesor dostatek volného výkonu/času je postupně fronta vyprázdněna a data dodatečně 

zpracována. Podobným zásobníkem sice disponuje i měřící karta, ale ten ani zdaleka nedosahuje 

velikosti operační paměti a pokud by bylo spoléháno jen na něj, velice rychle by přetékal. 

Pro reţim simulace vstupního signálu byl v návrhu pouţit i synchronizační nástroj 

„rendezvous“, konkrétně pro synchronizaci souběhu obou měřících smyček tak, aby obě simulovaly 

signály s totoţných intervalech, jednodušší smyčka měření rychlosti větru čeká na vykonání hlavní 

měřící smyčky, jejíţ interval vykonávání je pruţně měněn tak aby časová značka simulovaných dat 

odpovídala aktuálnímu systémovému času. 
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Obrázek 14: Diagram aktivit aplikace. 

 

Chování aplikace ve vývojovém prostředí a posloupnost vykonávání akcí je dána datovými 

toky, VI, subVI, nebo knihovní funkce není vykonána, dokud na svých vstupech nemá aktuální data. 

Na dalších obrázcích bude uvedeno několik diagramů datových toků pro nejvyšší úrovně aplikace. Na 

nejvyšší, nulté úrovni lze na tomto diagramu (Obrázek 15) rozpoznat předávání informací a řídících 

dat mezi jednotlivými procesy (programové bloky, VIs), terminátory (externí entity: analyzátor, 

uţivatel, čtečka dat) a datovými sklady. 
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Obrázek 15: Diagram datových toků nejvyšší úrovně. 

 

Další 2 diagramy datových toků se týkají procesu 3 (hlavní měřící smyčka) a 5 (zpracování a 

ukládání dat). Tyto procesy jsou pro aplikaci stěţejní, mají nejrozvětvenější strukturu, ale přitom nemá 

smysl podrobně popisovat jejich funkcionalitu z pohledu této úrovně, protoţe jde jen o přemisťování 

dat mezi subVIs niţší úrovně. Podrobně budou popsány aţ tyto subVIs, které jiţ plní specifické 

funkce. 

 
Obrázek 16: Diagram datových toků hlavní měřící smyčky . 
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Obrázek 17: Diagram datových toků pro smyčku zpracování a ukládání dat. 

 

 

3.2.3 Programové bloky 
 

3.2.3.1 Inicializace měření 

 

Tento programový blok je vykonán jen jednou, vţdy na začátku měření. Blok má vlastní čelní 

panel (příloha, Obrázek 28). Jeho účelem je určit všechny potřebné parametry nutné pro správné 

provedení měření a vytvořit podpůrné funkce a zaloţení DAQmx tasku. Všechny důleţité 

konfigurační data jsou uloţeny v konfiguračním souboru Settings.cfg. Tento soubor obsahuje: 

 Parametry větrné elektrárny (jmenovité napětí, frekvence, výkon..). 

 Parametry pro výpočet flickeru (fázové úhly síťové impedance a poměr mezi 

zdánlivým výkonem fiktivní sítě a zdánlivým výkonem elektrárny). 

 Škálovací konstanty pro rozsahy analyzátoru. 

 Nastavení analyzátoru (vybrané rozsahy, perioda watchdog resetování a frekvence 

řezu antialiasing filtru). 

K zápisu a čtení tohoto souboru jsou pouţita Config File VIs. 
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Dále je zde subVI které v systému nalezne pouţitelná DAQ zařízení které lze pouţít pro 

měření. Základní DAQ zařízení zabudované v analyzátoru není nutné řešit, ale funkce je uţitečná pro 

výběr zařízení pro měření rychlosti větru. Ze všech dostupných DAQ zařízení odfiltruje všechny které 

nesplňují poţadavky dané zvolenými principy měření větru - nejsou vybavená alespoň jedním 

analogovým vstupem, nebo čítačovým vstupem a nejsou to zařízení simulovaná. Zařízení splňující 

tyto poţadavky jsou nabídnuty uţivateli k výběru (viz kapitola Graficko-uţivatelské Rozhraní). 

3.2.3.2 DAQ a simulace signálu 

 

Simulátor signálu byl vytvořen za účelem ověřování správné funkce programu během vývoje. 

Také proto, aby zdrojem signálu v rané fázi programování nemusel být generátor s přesně 

definovaným obsahem harmonických. Generátor simuluje funkci vyčítání vzorků z převodníkové 

karty, to znamená, ţe dodává jiţ navzorkovaný signál. Získané data jsou ve tvaru waveform, coţ je 

speciální datová struktura, která obsahuje pole navzorkovaných hodnot (typ 1D double array), časovou 

značku udávající začátek předávaného pole v čase a údaj o časovém rozdílu mezi dvěma vzorky. VI 

generuje 3 fáze, pro kaţdou fázi napěťový a proudový signál. 

Vzhledem k tomu, ţe reálný signál má k dokonalému sinusovému signálu obvykle velmi 

daleko, bylo třeba generátor opatřit algoritmy pro tvorbu těchto nepřesností, rušivých vlivů, vyšších 

frekvenčních sloţek a podobně. Generátor je široce nastavitelný, umoţňuje na signál superponovat 

vyšší frekvenční sloţky o libovolném kmitočtu, amplitudě a fázi. U základní harmonické lze nastavit 

její rozptyl v procentech zvolené amplitudy a frekvence. Nakonec lze na signál superponovat bílý šum. 

Aby se v zamezilo aliasingu, je šum přímo filtrován dolnopropustným filtrem, s frekvencí řezu 9 kHz. 

Tím je docíleno toho, ţe se v signálu nebudou vyskytovat frekvenční sloţky nad 9 kHz a přitom ručně 

přidané frekvenční komponenty nejsou ovlivněny charakteristikou filtru. Kombinace těchto nastavení 

umoţňuje nasimulovat signál s vlastnostmi, které se v mnoha ohledech podobají vlastnostem 

skutečného signálu v napájecí síti a tím testovat vznikající procedury zpracování signálu bez nutnosti 

měřit v rané fázi vývoje na reálné distribuční síti. 

Simulace v programu nahrazuje DAQ řetězec. Na rozdíl od relativně jednoduchého provedení 

měření s fyzickou měřící kartou pomocí DAQmx knihovních funkcí, které LabVIEW nabízí, je 

simulátor signálu, se všemi výše zmíněnými moţnostmi nastavení relativně sloţitá a časově náročná 

záleţitost a vhledem k nedůleţitosti v konečném řešení nebyl jeho vývoj plně dokončen. A tato 

skutečnost nemá ţádný vliv na výsledek diplomové práce. 

 

Procedura získávání naměřených dat z měřící karty je zaloţena na vyuţívání speciálních 

knihovních funkcí, které komunikují přímo s drivery DAQ karty a poskytují moţnosti ji ovládat. Celý 

DAQ řetězec je moţné vidět v diagramu aktivit na obrázku (Obrázek 18). Tento princip vyuţívá i 

smyčka měření rychlosti větru. 
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Obrázek 18: Aktivitní diagram získávání dat. 

 

Zaloţení tasku probíhá v inicializačním VI celé aplikace, jsou vybrány DAQ zařízení, určeny 

jejich rozsahy (±10 V), kanály, vzorkovací frekvence (38400 S/s), počet čtených vzorků (7680). Toto 

VI je na stejné úrovni jako simulátor, poskytuje stejný výstup – vzorkovaný signál, který je 

reprezentován datovým typem waveform. Tento datový typ je v podstatě struktura nebo cluster  

obsahující časovou značku určující čas odečtení prvního vzorku, pole vzorků a údaj o časové 

vzdálenosti sousedních vzorků dt. V aplikaci je ošetřeno případné odpojení měřící karty v průběhu 

měření. Pokud dojde k chybě v procesu DAQmx read, task je zastaven a v dalším oběhu měřící 

smyčky se jej program pokusí opět spustit. Ve chvíli, kdy je měřící karta operačním systémem opět 

nalezena, task je spuštěn a měření pokračuje. 

 

3.2.3.3 Škálování signálu 

 

Škálování signálu musí být prováděno za účelem získání číselně korektních reálných hodnot 

signálu. Signál je v analyzátoru úpravou signálů napěťovými a proudovými vstupy škálován na rozsah 

±10 V, tak aby vyhovoval nejvyššímu rozsahu měřící karty. Proto je později třeba provést softwarové 

přepočítání naměřených hodnot na hodnoty skutečné. 

Pro kaţdý zvolený rozsah a kaţdou fázi existuje jedna kalibrační konstanta. Tyto konstanty 

byly dodány výrobcem analyzátoru. Kalibrační konstanty jsou uloţeny v souboru s nastavením. Na 

začátku měření jsou z tohoto souboru načteny kalibrační konstanty odpovídající právě zvoleným 

rozsahům analyzátoru. Těmito konstantami jsou pak vzorky měřeného signálu vynásobeny. Program 

monitoruje případné uţivatelem provedené změny, přestoţe se nepředpokládají, kalibračních konstant 

(změny z prostředí aplikace) a změny výběru rozsahu za běhu měření. V takových případech jsou 

kalibrační konstanty aktualizovány. 
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3.2.3.4 Vytváření časových oken 

 

Norma ČSN EN 61400-21 doporučuje délku časového okna pro 50 Hz distribuční síť 10 

period signálu [3]. Toto časové okno, je nejmenší zkoumané časové kvantum signálu a je pouţito pro 

vyhodnocení mnoha důleţitých parametrů kvality. 10 period základní harmonické 50 Hz signálu 

odpovídá době 0,2 sekundy. Časové okno je nutné s kaţdým cyklem synchronizovat, jelikoţ se 

předpokládá, ţe frekvence se můţe od 50 Hz mírně lišit. Je několik způsobů jak toto provést. 

U digitálních měřících systému lze délku časového okna definovat jako: 

           (24) 

Kde N je počet vzorků tvořících časové okno a dt je vzdálenost 2 sousedních vzorků na časové 

ose. Parametr dt je určen frekvencí vzorkování. Frekvence vzorkování byla zvolena 38400 vz/s, to 

znamená ţe časový rozdíl 2 sousedních vzorků bude přibliţně 2,604·10
-5

 s. Uvaţujeme-li časové okno 

signálu o frekvenci 50 Hz a délce 10 period, lze jednoduše dopočítat počet vzorků. 

 

           (25) 

 

Kde Np je ţádaný počet period v časovém okně. Ze vzorce je jasné, ţe při změně síťové

 
frekvence se změní počet vzorků v časovém okně. 

A zde jsou patrné 2 způsoby jak udrţet časové okno s celistvým počtem period: 

 Přizpůsobení vzorkovací frekvence. 

 Ořezávání signálu na přesnou délku. 

 

Přizpůsobování vzorkovací frekvence má jednu zásadní nevýhodu. Signál je kartou nejprve 

navzorkován a aţ poté lze zjišťovat, zdali délka časového okna odpovídá 10 periodám. Přizpůsobit tak 

lze aţ další časové okno. Proto se vţdy při rychlejších změnách frekvence mohou projevit nepřesnosti. 

Ořezávání signálu, zaloţené na hledání průchodu nulou, umoţňuje nalézt přesně 10 period i 

v případě, ţe dojde k výraznějšímu frekvenčnímu skoku. Nevýhodou této metody ve své základní 

podobně je nenávaznost vytvořených časových oken – měřená data nejsou „gap free“, ztrácí se 

ořezané kusy signálu. 

Zvlášť v počátečních fázích vývoje, kdy nebylo moţné pracovat s fyzickými DAQ zařízeními, 

bylo s touto metodou hojně experimentováno a podařilo se tuto značnou nevýhodu této metody 

odstranit. Proto byla nakonec metoda ořezávání zvolena pro finální tvorbu časových oken. 

 

Idea celé metody spočívá v asynchronním přístupu k získávaným časovým oknům, je vytvořen 

buffer, ve kterém mohou být uloţena aţ 4 časová okna. Funkce hledá průchody nulou od začátku 

bufferu, definuje skutečnou délku 10 period a takto dlouhý úsek signálu odsekne od začátku bufferu. 

Je zde malý posun signálu odřezaného oproti části ve které byly vyhledány průchody nulou, to proto, 

ţe část před signálem by jiţ nebylo moţné znovu pouţít. Vyuţita je jen odřezaná část za výsledným 

časovým oknem, nově příchozí data z měřící karty jsou zařazena za zbytek signálu, který v bufferu 

zůstal a celý proces se opakuje. Předpokladem správné funkce je totoţnost frekvencí na jednotlivých 

fázích, přestoţe tato metoda můţe být pouţita pro ořezávání kaţdé fáze zvlášť, v konečném řešení 

toho nebylo z důvodu šetření HW prostředky vyuţito. Stejně tak by nebylo moţné nastavit na jedné 

měřící kartě různou vzorkovací frekvenci pro různé kanály. 
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Obrázek 19: Tvorba časových oken. 

 

Jádrem celé funkce je hledání průchodu nulou. Pouţita je knihovní funkce 

Zero Crossing PtByPt a vyhledávány jsou pouze vzestupné průchody. Aby hledání průchodu nebylo 

narušeno, je nejprve odečtena stejnosměrná sloţka signálu a šum a vyšší frekvenční sloţky jsou 

potlačeny zařazením dolnopropustného filtru s frekvencí řezu okolo 50 Hz. Filtr je pouţit pouze pro 

účely počítání velikosti časového okna, samotné ořezávání probíhá na původním signálu. Tento filtr, 

lze naladit pro vybranou aplikaci, vybrat typ, řád a frekvenci řezu. První perioda časového signálu za 

filtrem je totiţ zkreslena a ono zkreslení, můţe při nevhodném nastavení způsobit malé kolísání počtu 

prvků ve vytvořeném časovém okně. Filtr je inicializován v kaţdém pracovním cyklu, protoţe signál 

do něj vstupující je kontinuální jen za ideálních podmínek (přesně 50 Hz), coţ vyplývá ze samotného 

pouţití bufferu. Aby bylo zajištěno, ţe buffer při frekvenci větší neţ 50 Hz nepřeteče (časová okna 

mají menší počet prvků, neţ datové bloky čtené z karty) jsou časová okna a jejich následné odesílání 

do fronty prováděny asynchronně. Pokud buffer dosáhne kritické hodnoty, celý ořezávací proces 

proběhne dvakrát po sobě. Stejně tak je při podtečení bufferu, kdy jiţ není moţné z přítomných dat 

vytvořit časové okno poţadované délky, jeden cyklus ořezávání vynechán. 

Vyhledávání nul je prováděno na napěťovém signálu. Algoritmus zajišťuje při výpadku 1 nebo 

dvou fází přepnutí vyhledávání nul na aktivní fázi. Při výpadku všech fází, začne algoritmus dávkovat 

do fronty standardizovaná časová okna o velikosti 7680 prvků. 

Extenzivním testováním byla zjištěna spolehlivost metody a navrţeného algoritmu, byly 

testovány situace s nejrůznějšími přechodovými jevy, výpadky a podobně. 
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3.2.3.5 Realizace Výpočtu Flickeru 

 

Flicker algoritmus má v aplikaci výsadní postavení. Protoţe byl přejat jiţ hotový algoritmus, 

do kterého nelze zasahovat, musel být zbytek aplikace přizpůsoben, tak aby byla zajištěna ideální 

spolupráce. Týká se to především časování událostí, coţ je podrobně vysvětleno v kapitole Časování 

událostí a agregace. 

Výpočet koeficientu flickeru je třeba provádět pro 4 různé fázové úhly síťové impedance (30°, 

50°, 70°, 85°). Tyto úhly jsou pouţity pro simulaci fiktivní sítě, tak jak je vysvětleno v kapitole 

Fluktuace napětí. Jediným problémem který bylo na tomto místě třeba vyřešit, byla moţnost provádět 

výpočty pro všechny 4 úhly najednou, coţ by významně urychlilo proces měření. Převzatá VI pro 

výpočet flickeru jsou reentrantní, lze je tedy pouţít ve více kopiích paralelně. Je třeba provést výpočet 

12 flicker koeficientů (4 úhly * 3 fáze), flicker algoritmus, zvládne počítat flicker koeficient pro 4 

signály najednou. Pro zpřehlednění byly vytvořeny 4 paralelně-sériové výpočetní jednotky pro flicker 

algoritmus. Kaţdá zpracovává jednu simulovanou fiktivní síť (jeden fázový úhel síťové impedance) o 

třech fázích. Paralelní jsou protoţe je zajištěno zapouzdřením ve VI aby byly výstupy dostupné 

najednou, sériové proto, ţe ve skutečnosti leţí za sebou na jednom error clusteru. Tyto převzaté flicker 

VIs při prvním běhu kontrolují zdali se v systému vyskytuje hardwarový klíč k jejich odemknutí, ve 

chvíli, kdy byly flicker VIs umístěny paralelně, snaţily se přistupovat k hardwarovému klíči všechny 

najednou a to vedlo k chybám. Umístění na společný error cluster zajistí jejich postupné vykonání 

v rámci nadřazeného VI. Je zde vytvořen logický mechanizmus kontroly chyb, který zajistí, ţe 

všechny flicker VIs budou bezchybně inicializovány ve stejném oběhu smyčky. Na obrázku (Obrázek 

20) je znázorněno jak VI počítající flicker koeficient postupně zpracovává data. 

 

 
Obrázek 20: Diagram Datových toků pro výpočet flicker koeficientu. 

 

Fiktivní síť je simulována podle pravidel kapitoly Fluktuace napětí. Nejprve je pouţita 

knihovní funkce Extract Single Tone Information ke zjištění frekvence základní harmonické a 

počáteční fáze všech tří napěťových fází. Poté jsou vygenerovány 3 ideální napěťové signály, 
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kopírující Vzorkovací frekvenci, počet vzorků, počáteční fázi a frekvenci napěťových fází skutečných, 

o amplitudě určené podle vztahu č. 5. K tomu je pouţita knihovní funkce Sine Waveform. Generování 

je ošetřeno proti chybám vznikajícím při výpadku vstupních fází, frekvence by bez přítomnosti hlavní 

harmonické (šum) v takovém případě přesáhla polovinu vzorkovací frekvence. Na kaţdou ideální 

napěťovou fázi u0 je nyní aplikován vztah č. 3 pro výpočet fiktivního napětí ufic. Výpočet hodnot Rfic a 

Lfic pro čtyři poţadované fázové úhly síťové impedance vychází z vztahů č. 2, 5 a 6. 

 

A z předpokladu ţe poměr mezi zdánlivým výkonem fiktivní sítě a zdánlivým výkonem 

elektrárny je zvolen podle doporučení normy. Zkombinováním zvoleného poměru výkonů se vzorcem 

6 je získán vztah: 

 

 

 

           (26) 

 

 

 

Po dalších úpravách: 

 

           (27) 

 

V dalším kroku jsou vytvořeny 2 pomocné proměnné, Rpom = 1 a Xpom je dopočítáno 

dosazením Rpom a vybraného fázového úhlu síťové impedance do upraveného vztahu 28: 

           (28) 

Obě pomocné proměnné jsou posléze dosazeny do vztahu 27 podle vzoru: 

           (29) 

 

           (30) 

 

Konstanta z bude v obou případech totoţná, protoţe: 

 

           (31) 

  

Proto lze konstantu z ze vztahu 30 vytknout, dopočítat dosazením skutečných hodnot 

jmenovitého napětí a proudu pro danou elektrárnu a následně dosadit zpět do vzorce 29. Tyto výpočty 

jsou prováděny v programu vţdy na začátku, kdyţ je třeba určit parametry fiktivní sítě. 

3.2.3.6 FFT a Seskupování spekter 

 

Pro výpočet Furierovy transformace je pouţita knihovní funkce LabVIEW 

FFT Spectrum (Mag-Phase). Jejíţ výstupem je fázové a amplitudové spektrum analyzovaného signálu. 

Z mnoha nastavovacích vstupů jsou vyuţit vstup okenní funkce. Nastavena je, tak jak poţaduje norma,  

obdélníková okenní funkce (implicitně je nastavena Hanningova okenní funkce). Také je vyuţíváno 

přepínání mezi vyjádřením výstupu fázového spektra ve stupních a radiánech. Výstupy VI jsou ve 

formě clusteru, coţ je struktura obsahující více datových typů. U obou typů spekter výstupní cluster 

obsahuje pole hodnot (1D double array) – jednotlivé spektrální čáry, údaj o frekvenci na které 
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spektrum začíná a údaj o frekvenční vzdálenosti mezi spektrálními čárami. Tato vzdálenost je dána  

počtem prvků, které do FFT vstupují a na jejich vzorkovací frekvenci. Norma poţaduje, aby byly 

spektrální čáry ve vzájemné vzdálenosti 5 Hz. Coţ je pro 10 period 50 Hz signálu při libovolné 

vzorkovací frekvenci splněno. Výsledné spektrum je jednostranné a podle Nyquistova teorému je šířka 

pásma polovina vzorkovací frekvence. 

 

Ze zvoleného principu vytváření časových oken vyplývá, ţe při kolísající frekvenci bude 

kolísat i počet vzorků ve vyřezaném časovém okně. Při ideálním 50 Hz signálu je počet vzorků 7680. 

FFT algoritmus je rychlý jen pro určité velikosti vstupního pole dat. Bylo proto důleţité vyzkoušet, 

zdali kolísání frekvence a s tím spojené kolísání velikosti pole dat v časovém okně výrazně neovlivní 

rychlost výpočtu FFT algoritmu. 

Pro tento test byl vytvořen v LabVIEW jednoduchý program, který provádí FFT na časových 

oknech signálu s postupně se zvyšujícím počtem vzorků které tento signál tvoří. Před vstupem a za 

výstupem FFT algoritmu je odečten čas s milisekundového čítače. Časy jsou od sebe odečteny a 

hodnoty jsou vyneseny do grafu (Obrázek 21). Graf zobrazuje rozmezí velikostí vstupního pole které 

odpovídá frekvencím přibliţně od 49 do 51 Hz, coţ je rozmezí frekvencí distribuční sítě které musí 

být podle normy ČSN 61400-21 během testu kontinuálních operací dodrţeno, aby mohly být výsledky 

povaţovány za platné [3]. 

Z grafu je patrné, ţe ve daném rozmezí se vyskytuje několik vrcholů. Pro některé velikosti 

vstupního pole sice čas výpočtu narůstá několikanásobně, oproti výpočetní době jiných funkcí (flikr) 

je to doba zanedbatelná. Pro ideální velikost pole 7680 vzorků se čas výpočtu pohybuje okolo 1 ms, 

průměrný čas výpočtu 1 vzorku z vybraného rozmezí je pro funkci FFT Spectrum (Mag-Phase) 

přibliţně 2,4 ms. Časy se budou lišit podle pouţitého procesoru (testováno na Intel® Core™2 Duo 

Processor SU7300, 3M Cache, 1.30 GHz, 800 MHz FSB). Testovány byly i jiné FFT knihovní funkce, 

překvapivě funkce FFT Spectrum (Mag-Phase), která nabízí mnoho komfortu v uţivatelském 

nastavení byla nejrychlejší. 

 

 
Obrázek 21: Graf závislosti rychlosti FFT algoritmu na velikosti vstupního pole. 
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Způsoby seskupování byly podrobně popsány v kapitole Harmonické a meziharmonické 

proudu a vyšší frekvenční sloţky. V aplikaci je seskupování prováděno okamţitě po výpočtu FFT. 

Seskupování se týká pouze amplitudového spektra. S neseskupeným amplitudovým spektrem se jiţ 

dále v programu nepracuje (mimo jeho zobrazení na čelní panel). Seskupování je zaloţeno na 

provedení v tabulce (Tabulka 3) uvedených matematických vztahů pro výpočet skupin a podskupin 

harmonických a meziharmonických. Do VI vstupují amplitudová spektra proudu a vystupují 

seskupená spektra. Celý algoritmus spočívá v práci s poli, kdy jsou spolu ve dvojité smyčce FOR 

sčítány druhé mocniny prvků spektra tak, ţe matematicky zpracované indexy oběhů do sebe 

vnořených smyček FOR vytvoří posloupnost ukazatelů na příslušná místa v poli, potaţmo ukazatele na 

dané spektrální sloţky, které se spolu mají sčítat. Například pro vypočtení první podskupin 

harmonických je třeba sečíst 2 mocniny 9,10,11 sloţky vstupního amplitudového spektra a následně 

výsledek odmocnit. Analogicky pro 2. podskupinu je sčítána 19,20 a 21. sloţka amplitudového spektra 

(spektrální čáry mají rozestup 5 Hz) Algoritmus tedy postupně odkazuje na tyto prvky amplitudového 

spektra a provede s nimi patřičné výpočty. 

Celé VI počítá skupiny a podskupiny harmonických aţ do frekvence 2,5 kHz a podskupiny 

meziharmonických do frekvence 2 kHz. Skupiny meziharmonických nejsou počítány, protoţe takto 

seskupené spektrum nemá velkou vypovídací hodnotu a norma jej nevyţaduje. Pro účely normy 

ČSN EN 61400-21 jsou pouţity pouze vypočtené podskupiny, stejně tak výpočet THD proudu je 

počítáno ze seskupených podskupin harmonických podle vztahu č. 9. THD proudu, které je důleţité 

pro analýzu kvality jak definuje norma, je počítáno aţ pro průměrné 10 minutové hodnoty podskupin 

harmonických [3]. 

 

Aby byl výsledek správně zobrazitelný musí být modifikován údaj f0 – frekvence první 

spektrální čáry a df – rozestup spektrálních čar. To lze provést jednoduchým přepočtem na základě 

podmínek, ţe první spektrální čára bude u skupin a podskupin harmonických leţet v hodnotě 50 Hz, 

(pro přesné umístění při lehce odlišné frekvenci základní harmonické je to desetinásobek původního 

rozestupu spektrálních čar) a pro meziharmonické podskupiny to bude hodnota 25 Hz. Stejně tak se 

změní i rozestupy seskupených spektrálních čar, které budou ve všech případech okolo 50 Hz (opět 

desetinásobek původního rozestupu). 

 

Tabulka 3 Seskupování spektra. 

 Harmonické Meziharmonické 

 

Podskupiny: výstup 1 

  

 

Skupiny: výstup 2 

  

nepouţito 

 

Metoda seskupování vyšších harmonických sloţek je obdobná seskupování do 2 kHz. S tím 

rozdílem, ţe je třeba začít sčítat prvky spekter aţ od indexu pole 401, který odpovídá spektrální čáře 

na frekvenci (2005 Hz). Stejným způsobem jako v předchozím případě je potřeba upravit koeficienty 

f0 a df. První seskupená spektrální čára se bude nacházet ve 2100 Hz a rozestup df bude 200 Hz. 

 





8

2

2

1,

i

knIsg CC



1

1

2

1,

i

knsg CG








 
5

5

2

52

1

2

5

,
22 i

k

k

k

ng

C
C

C
G



 

34 

 

3.2.3.7 Výkon 

 

Výpočet výkonu je proveden tak jak je popsáno v kapitole Výkon. Jsou zde na výběr 2 metody 

výpočtu, metoda 2 wattmetrů, která počítá jiţ celkový výkon 3 fázové soustavy a výpočet činného 

výkonu z okamţitých hodnot. V tomto případě je pro výpočet celkového jalového výkonu třeba 

jednotlivé fázové výkony sečíst. Vypočten je nejprve činný výkon vzájemným vynásobením a 

sečtením všech prvků vstupního pole proudu a napětí, jde o aplikaci vztahu č. 19. hodnotu jalového a 

zdánlivého výkonu je moţné získat pouţitím vztahu: 

 

           (32) 

22 QPS            (33) 

 

Výpočet fázového posunu spočívá v porovnání fází základních harmonických napětí a 

proudu.. Hledaná spektrální čára základní harmonické se vţdy nachází na 10 místě pole (rozestup mezi 

čárami je 5 Hz). Fáze zjištěné pouţitou FFT funkcí mají tendenci kolísat mezi kladnou a zápornou 

hodnotou (obě vyjadřují totoţný fázový posun, -10° =  350°), nejprve je proto proveden za pomocí 

jednoduché podmínky přepočet na kladnou hodnotu úhlu. Poté je vypočten rozdíl fází mezi napětím a 

proudem na všech třech fázích a opět je proveden přepočet na kladný úhel, je li to nutné. Z fázového 

posunu je pak moţné dopočítat účiník, nebo znaménko jalového výkonu (pokud je jalový výkon 

počítán z trojúhelníku výkonů). 

Norma poţaduje zaznamenání maximálních průměrných činných výkonů za dobu 0,2 s, 60 s a 

10 minut dosaţených v průběhu testu. 0,2 s hodnota výkonu je počítána přímo výše popsanými 

metodami, průměrné hodnoty přes delší časové intervaly jsou agregovány tak jak je popsáno 

v kapitole pojednávající o agregaci. Maximální výkon je zapisován do souboru kaţdých 10 minut, 

spolu s ostatními výsledky. Vţdy jde o maximální hodnotu za posledních 10 minut dosaţenou. U 

minutového výkonu je to nejvyšší výkon z posledních 10 minutových hodnot u 0,2 s výkonu je to 

výkon za posledních obvykle 3000 hodnot. V těchto dvou případech je vţdy porovnávána poslední 

vypočtená hodnota s předcházející a pokud je větší, je uloţena na její místo. Z toho vyplývá ţe určení 

maximálních průměrného výkonů za dobu celého měření je záleţitostí post-processingu. 

Součástí VI pro výpočet výkonů je také zásobník na aktuální data. V tomto zásobníku je 

uloţeno několik posledních vteřin aktuálních 0,2 s průměrných hodnot výkonů a pokud přijde signál 

z VI, které zajišťuje trigrování přechodových jevů, jsou tyto data odeslány k zápisu do souboru. Na 

obrázku (Obrázek 22) je vidět průchod dat skrze výkony počítající VI. 

 

 

)tan( PQ
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Obrázek 22: Diagram datových toků - výpočet výkonů. 

 

3.2.3.8 Časování událostí a agregace 

 

Pro kontinuální operace větrné elektrárny jsou převáţně zaznamenávány parametry kvality 

elektrické energie jako 10 minutové agregované hodnoty. Jedním z těchto parametrů je flicker. Jelikoţ 

algoritmus výpočtu byl pro práci poskytnut, je nutné synchronizovat ostatní výpočty s výpočtem 

flickeru tak, aby všechny hodnoty byly agregovány přes stejný časový úsek a výsledky byly 

k dispozici ve stejný okamţik. Algoritmu flickeru poskytuje na výstupu pouze kontrolní logickou 

hodnotu „data valid“. Ta hodnoto je překlopena do log. 1 ve chvíli kdy jsou hodnoty flickeru 

prezentovány na výstupu VI. Algoritmus flickeru, jak bylo popsáno výše, poskytuje výsledky vţdy 

v celou minutu pro posledních 10 minut měření (hodnoty krátkodobého flickeru). Po spuštění má 

algoritmus obvykle 2 aţ 3 minuty zpoţdění pro ustálení interních filtrů a první vypočtená hodnota je 

dodána po zpracování celistvého 10 minutového intervalu vzhledem k aktuálnímu času OS Windows. 

S tím bylo nutné počítat a algoritmus časování agregace pro všechny ostatní výpočty 

navrhnout tak aby se těmto případným zpoţděním v časování flickeru přizpůsobil. Nejjednodušší 

řešení je počítat hodnoty průběţně stejně jako algoritmus flickeru a agregované výsledky za 

posledních 10 minut mít připravené kaţdou pro zapsání minutu. A ve chvíli kdy flicker vyprodukuje 

svou první hodnotu je spuštěn čítač, který je inkrementován kaţdou celou minutu. Hodnota čítače je 

kontrolována a kaţdých 10 inkrementací je vygenerován signál pro ukončení agregace a pro zapsání 

dat do souboru. 

Samotný agregační algoritmus je pouţit v programu na několika místech. Agregovány jsou 

RMS hodnoty, výkony, seskupené spektrální čáry, a THD hodnoty. Algoritmus má 2 reţimy, „root 

mean square“ agregaci, která je pouţita pro RMS hodnoty a seskupené spektrální čáry a agregaci 

aritmetickým součinem, která je pouţita pro ostatní. Algoritmus agreguje nejprve minutové hodnoty 
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všech veličin, za tímto účelem jsou generovány pulzy kaţdou celou minutu. Tyto minutové hodnoty 

jsou uloţeny do pole, ve chvíli kdy pole dosáhne velikosti 10 prvků je provedena další agregace mezi 

jednotlivými prvky, čímţ je určena 10 minutová hodnota. Od této chvíle je kaţdou minutu prvek který 

byl přidán nejdříve (index 0) smazán a do pole je dodán prvek nový (na index 9). Tím je zaručeno, ţe 

v poli se vţdy nachází minutové hodnoty za posledních 10 minut. Na výstupu jsou kaţdou minutu k 

dispozici agregované minutové hodnoty a agregované 10 minutové hodnoty. 

 

3.2.3.9 Kontrola vyhovění a monitorování přechodových jevů 

 

Mimo jiné za účelem kontroly parametrů distribuční sítě a zjišťování přechodových jevů jsou 

počítány a ukládány hodnoty parametrů, jejichţ zaznamenávání norma ČSN EN 61400-21 přímo 

nevyţaduje. Jedná se o měření frekvence, nesymetrie napětí, THD napětí a RMS hodnot proudu i 

napětí. V případě napětí je pouţita knihovní funkce Harmonic Distortion Analyzer, ta zajišťuje 

výpočet frekvence a THD. Pro nesymetrii byl pouţit vzorec doporučený normou ČSN EN 50160 [1]: 

 

           (35) 

 

Kde U jsou sdruţená napětí třífázové sítě. Vypočtené hodnoty jsou agregovány na 10 

minutové průměrné hodnoty a ukládány do souboru. Aktuální 0,2 sekundové průměrné hodnoty 

(vypočtené přes základní časové okno) jsou zobrazovány na předním panelu. 

 

Aby bylo moţné dosáhnout spolehlivých výsledků testu, je třeba zajistit referenční podmínky. 

V tomto případě se jedná především o splnění kritických vlastností sítě. Normou ČSN EN 61400-21 je 

poţadováno, aby distribuční síť v místě připojení VE měla následující vlastnosti [3]: 

 Celkové harmonické zkreslení harmonických sloţek aţ do řádu 50 musí být méně neţ 

5%. Měřeno jako 10 minutové průměrné hodnoty v době kdy Větrná elektrárna 

nevyrábí elektrickou energii. Tento parametr lze měřit před samotným testovým 

měřením. Aplikace tento parametr kontroluje neustále a v rámci postprocessingu dat 

jsou vyhodnoceny pouze situace kdy elektrárna byla odpojena od sítě. 

 Frekvence sítě, měřena jako průměr za dobu 0,2 sekundy, můţe mít odchylku od 

jmenovité frekvence sítě maximálně 1%, to dělá pro 50 Hz síť od maximální 

povolenou odchylku 0,5 Hz. Frekvence je měřena v průběhu všech měření a data 

naměřená v době, kdy měla síť nevyhovující frekvenci jsou vyřazena z konečného 

zpracování. 

 Napětí distribuční sítě se musí pohybovat v rozmezí 5 % od jmenovitého napětí sítě. 

Napětí je měřeno jako agregovaná 10 minutová hodnota, to znamená, ţe krátkodobé 

poklesy napětí, či napěťové špičky se neprojeví a měření neznehodnotí. 

 Nesymetrie napětí musí být méně neţ 2 % měřeno jako 10 minutová průměrná 

hodnota. Nesymetrie napětí pro 3 fázovou síť je počítána podle vztahu č. 35 

uvedeného v předchozí kapitole. Stejně jako v předchozích 2 případech, data 

naměřená v době kdy je zaznamenána zvýšená nesymetrie napětí musí být ze 

závěrečného vyhodnocení vynechána. 
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Aplikace kontroluje aktuální naměřené hodnoty a 10 minutové průměrné hodnoty výše 

zmíněných parametrů. Pokud je překročena povolená hodnota sledovaného parametru, je toto 

zaznamenáno do souboru změnou příznaku. Pro kaţdý měřený 10 minutový úsek je ukládán 1 byte, 

který nese informaci o překročení povolených hodnot. Kaţdý bit v logické 1 značí překročení jednoho 

parametru. Na obrázku (Obrázek 23) lze vidět rozloţení jednotlivých bitů ve status bytu. Bity 0 aţ 3 

signalizují překročení výše popsaných parametrů, bity 4 a 5 signalizují překročení limitů určených pro 

přechodové stavy aktuálními hodnotami proudu a napětí během měření 10 minutového úseku – jedná 

se o signalizaci, zdali došlo během tohoto intervalu k nějakým přechodovým jevům. Tyto 2 bity mají 

jen informační charakter a neovlivňují vyřazování dat z postprocessingu. 

 

 
Obrázek 23: Status byte měření. 

 

Aplikace je zařízena na sledování přechodových jevů daných odchylkou hodnot proudu, napětí 

a frekvence mimo stanovené meze. Mez pro napětí je nastavena dle definice poklesu napětí uvedené 

v normě. Pokles napětí je definován jako pokles na 0,9 pu („per unit“, viz kapitola Odezva na pokles 

napětí sítě). Mez pro proud je nastavena individuálně pro danou VE. V případě školní větrné 

elektrárny byla mez signalizující odpojení elektrárny od sítě nastavena na 350 mA. Nejedná se o 

hodnotu při které by elektrárna byla od sítě odepínána. Tato hodnota byla nastavena experimentálně 

po analýze dat z prvních 24 hodin měření, kdy bylo po celou dobu téměř úplné bezvětří, elektrárna 

byla odpojena a analyzátor, potaţmo proudové kleště nenaměřily v odpojeném stavu více neţ 300 mA. 

Aplikace také provádí ukládání aktuálních dat pár vteřin před a po detekované mimořádné 

události. Do zvláštního souboru jsou ukládány 0,2 s hodnoty proudu, napětí, činného a jalového 

výkonu a frekvence. Lze také zapnout ukládání časového průběhu signálu, ale tato volba vede na 

ukládání obrovského mnoţství dat. Soubor je ve formátu TDMS a kaţdá skupina představuje jednu 

událost (odpojení elektrárny, pokles napětí). Kaţdá ukládaná veličina a časové značky tvoří jednotlivé 

kanály ve skupině dat. Kaţdá skupina má také svůj status byte určující přesně na které fázi a jaká 

událost nastala a zdali se jedná o odpojení, nebo připojení. Pokud jsou všechny status bity v nule, 

jedná se o návrat do normálního stavu. 

 

 
Obrázek 24: Status byte událostí na síti. 

 

3.2.3.10 Zápis do souboru 

 

Pro zápis dat byl vybrán soubor typu TDMS. Jde o odnoţ typu souboru TDM (Technical Data 

Management) pro streamovaná data. Tento formát, nebo softwarová vrstva byla definována za účelem 

zjednodušení přístupu a vyhledávání ve velkých objemech naměřených dat a umoţnění jejich 

pohodlné analýzy a generování protokolů. Formát TDMS je binární soubor s třístupňovou 

hierarchickou strukturou [8]: 

 Soubor (File/Root) – základní úroveň, zde jsou popsány vlastnosti celého souboru. 

 Skupiny (Groups) – na této úrovni jsou popsány vlastnosti jednotlivých skupin kanálů, 

kaţdý soubor můţe obsahovat neomezené mnoţství skupin kanálů. 
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 Kanály (Channels) – na této úrovni jsou popsány vlastnosti jednotlivých kanálů, kaţdá 

skupina kanálů můţe obsahovat neomezené mnoţství kanálů. Kanál má přiřazenou 

datovou strukturu ve formě jednorozměrného pole dat. Kaţdý kanál můţe obsahovat 

prvky jen jednoho datového typu. 

 

Díky této struktuře lze naměřená data velmi snadno organizovat. Na obrázku (Obrázek 25) je 

znázorněna struktura souboru do kterého Aplikace ukládá data. Ukládaná data jsou dvojího typu. 

Pravidelně ukládaná data – minutové a deseti minutové agregované hodnoty. A přechodové jevy –  

události typu odpojení a připojené VE, poklesy napětí v síti. Pravidelná data jsou ukládána do dvou 

skupin kanálů pojmenovaných podle délky agregace a kaţdá zaznamenaná událost, je uloţena jako 

jedna samostatná skupina kanálů pojmenovaná podle času výskytu této události. 

LabVIEW nabízí v knihovně TDM Streaming funkce pro otevření, zápis, čtení.. TDMS 

souboru. Pozice pro zápis je v souboru adresována Názvem skupiny a kanálu, nebo mnoţiny názvů 

kanálů (pole stringů). Všechny nové hodnoty jsou pak postupně zapisovány na konec příslušného 

kanálu. Veličina, nebo skupina naměřených hodnot je v rámci kanálu představována jednorozměrným 

polem hodnot, Funkce TDMS write proto přijímá vstupní data ve formě pole, lze zapsat větší počet 

hodnot najednou [8]. 

 

 
Obrázek 25: Hierarchie souboru. 

 

V případě zápisu vyšších harmonických a meziharmonických sloţek jsou vţdy data předány 

ve formě pole hodnot, kde kaţdý prvek je určitá harmonická (meziharmonická) sloţka. V souboru je 

kaţdé seskupené harmonické (meziharminické) sloţce přiřazen jeden kanál, proto je nutné u 

příchozího  pole hodnot zvýšit dimenzi tak aby kaţdý prvek (např. harmonická) byla reprezentována 
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samostatným 1D polem. Takové 2D pole hodnot, pak lze zapsat do souboru najednou. V rámci 

aplikace jsou funkce zápisu do souboru postaveny sériově spojeny error clusterem a referenci na 

soubor. Soubor je otevírán pouze ve chvíli, kdy je třeba do něj zapsat nějaká data. Za normálních 

okolností se toto děje kaţdou minutu. Po provedení všech funkcí zápisu, je soubor opět uzavřen, čímţ 

je zajištěno, ţe jiţ zapsané data nebudou při neočekávané poruše (výpadek napájení pro PC) ztraceny. 

3.2.3.11 Měření rychlosti větru 

 

Rychlost větru je měřena externí USB kartou a v aplikaci běţí tato část kódu jako samostatná 

paralelní smyčka. Původní záměr byl umoţnit uţivateli výběr způsobu měření a vyhodnocení signálu z 

anemometru. A to buď měření napěťového výstupu, kdy úroveň napětí odpovídá rychlosti větru, nebo 

měření pulzního výstupu anemometru s TTL úrovněmi signálu, kdy pulsy jsou čítány čítačem měřící 

karty – rychlost větru odpovídá otáčkám za vteřinu. Při nasazování analyzátoru na školní větrnou 

elektrárnu bylo zjištěno, ţe TTL úrovně výstupu anemometru jsou posunuté a zkreslené a čítač karty 

pulzní signál nebyl schopen rozeznat. Proto bylo zvoleno řešení, které kombinuje oba zmíněné 

přístupy. 

Signál je měřen analogovým vstupem karty. Bylo zjištěno, ţe signál z anemometru školní VE 

je signál periodický obdélníkového tvaru a 10,5 impulsů za vteřinu odpovídá rychlosti větru 1 m/s. 

Logická nula byla reprezentována napětím přibliţně 1,5 V a logická 1 napětím 4,5 V. Signál je 

následně odečtením jeho střední (mean) hodnoty vycentrován podle osy x, tak aby sestupné a náběţné 

hrany tuto osu protínaly a pomocí knihovní funkce Zero Crossing jsou nalezeny průchodu nulou na 

sestupných hranách. Vzorkovací frekvence karty a počet najednou čtených vzorků z bufferu jsou 

nastaveny na stejnou hodnotu, tak aby vzniklé časové okno mělo délku přesně 1 sekunda. Spočítáním 

průchodů nulou v tomto časovém okně je zjištěn počet pulsů za 1 sekundu. Tato hodnota je dále 

agregována a její 10 minutová průměrná hodnota je přepočtena na rychlost větru podle vztahu pro 

daný anemometr. 

Zápis rychlosti větru do souboru je řízen vlastním časováním, kdy minutové a 10 minutové 

intervaly jsou určovány podle časové značky měřeného signálu. Synchronizace zápisu s flicker 

algoritmem je provedena přes globální proměnnou, která je nastavována na straně výpočtu flitru a  

představuje signalizaci platných flicker dat a povolení k zápisu na straně měření větru. Do TDMS 

souboru je zapisována 10 minutová průměrná hodnota rychlost větru a časová značka označující 

ukončení 10 minutového agregačního intervalu. 

3.2.3.12 Ovládání analyzátoru 

 

Komunikace s analyzátorem sítí ENA330 je realizována přes sériové rozhraní RS232. 

LabVIEW vyuţívá pro komunikaci s přístroji softwarovou vrstvu VISA. Ta zabezpečuje spojení s a 

datové přenosy s vybraným typem zařízení a přes vybraný typ rozhraní. Vývojové prostředí obsahuje 

sadu VISA funkcí k tomu určených (VISA open, close, read, write, clear..) [8]. Typ rozhraní je vybrán 

skrze VISA ressource name control, v tomto případě je to COM4 port (je pouţit převodník USB na 

RS232). 

Vzorové komunikační funkce s definovanými příkazy pro analyzátor byly dodány výrobcem 

analyzátoru. Jsou zde příkazy pro změnu rozsahů, nastavení antialiasing filtru, reset watchdogu, 

rozsvěcování několika barevných LED a vypnutí analyzátoru. 

Aplikace vyuţívá téměř všechny výše zmíněné funkce. Komunikace s analyzátorem je 

realizována v samostatné WHILE smyčce. Při jejím prvním oběhu je nejprve přečteno poslední 
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nastavení analyzátoru z konfiguračního souboru a analyzátor je okamţitě nakonfigurován – jsou 

nastaveny rozsahy a frekvence řezu antialiasing filtru. Poté je resetuje watchdog. VI na základě 

systémového času v pravidelných intervalech (implicitně nastaveno na 20 s) watchdog dále resetuje. 

VI má vlastní čelní panel s moţností uţivatelsky změnit nastavení analyzátoru. Zvlášť při přenosu na 

jinou PC platformu je třeba správně nastavit VISA ressource name control. VI detekuje změnu 

nastavení provedenou uţivatelem, provede vybrané změny v nastavení analyzátoru a uloţí nový profil 

nastavení do konfiguračního souboru. Posloupnost jednotlivých akcí je patrná z následujícího 

diagramu (Obrázek 26). 

 
Obrázek 26: Diagram aktivit pro ovládání analyzátoru ENA330. 

 

3.2.3.13 Graficko-uživatelské Rozhraní 

 

GUI (Graphic User Interface) bylo koncipováno tak, aby veškeré potřebné informace a 

nastavovací prvky byly rozloţeny podle funkcionality mezi několika samostatnými okny jeţ lze 

z hlavního okna otevírat. Předpokládá se ţe aplikace poběţí po dlouhou dobu bez uţivatelského 

zásahu, není tedy nutné neustále zobrazovat jakékoli podrobné informace o výpočtech a měřených 

signálech. Zobrazování velkého počtu grafů a hodnot také spotřebovává nemalé mnoţství 

systémových prostředků. Proto vykonávání kódu souvisejícího pouze s výpočty a zobrazením hodnot 

pro přední panely podruţných oken je omezeno pouze na dobu, kdy jsou tyto okna otevřená. 

Například otevřené okno zobrazující aktuální naměřené hodnoty, časové grafy, spektra (Obrázek 31) a 

další, spolu s kódem jehoţ vykonání je pro zobrazování nezbytné a je otevřením okna omezen si 

vezme 10 aţ 15 % z výkonu procesoru (záleţí na celkovém výkonu procesoru). Toto opatření proto 

přispívá k výrazné výkonové optimalizaci aplikace. 
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 Aplikace obsahuje 5 samostatných oken, které lze otevírat přímo z čelního panelu hlavního 

aplikačního okna. Kontroly a indikátory těchto oken slouţí k zobrazení podrobnějších informací o 

průběhu měření a nastavování některých parametrů ovlivňujících měření. 

Otevírání a zavírání jednotlivých oken závisí na způsobu jejich implementace (například VI 

běţí neustále, VI je zpuštěno na příkaz, VI je zavíráno automaticky…). Otevírání je provedeno 

voláním metody FP.open přes VI invoke node, nebo je v menu nastavena vlastnost daného VI aby byl 

jeho čelní panel při spuštění otevřen – toto platí pouze pro inicializační VI. Pokud je třeba VI 

s otevřením čelního panelu také spustit (Scaling VI), je tato vlastnost nastavena ve vlastnostech tohoto 

VI. Pro zavření oken slouţí kříţek v pravém horním rohu okna v prostředí Windows, pro VIs 

(Nastavení analyzátoru, nastavení škálování a inicializační VI), která mají provádět podstatné změny 

v nastavení, je obslouţen tento způsob uzavření okna jako „zavřít beze změn“. Pro provedení změn a 

následné uzavření okna je vţdy přítomné tlačítko přímo v aplikaci. 

Aplikace má tyto zobrazitelné okna: 

 Hlavní aplikační okno – Obrázek 28. Jsou zde zobrazeny informační LED, indikující 

přítomnost HW klíče, odezvu komunikace analyzátoru, reţim měření (simulace 

on/off) a počet čekajících prvků ve frontě mezi měřící a výpočetní smyčkou aplikace. 

Ten by měl být za normálních okolností nula. Pokud je indikována jiná vyšší hodnota, 

nepřímo to znamená plné zatíţení systému. Tlačítka na hlavní aplikačním okně slouţí 

k otevírání ostatních oken, zastavování a pouštění nového měření. 

 Inicializační okno – Obrázek 29. Je spouštěno před startem nového měření, uţivatel 

má moţnost nastavit parametry elektrárny, vybrat DAQ zařízení, způsob měření 

rychlosti větru, nastavení výpočtu fiktivní sítě pro flicker a nastavení analyzátoru 

ENA330. 

 Okno hlavní měřící smyčky – Obrázek 30. Toto okno zobrazuje aktuální měřený nebo 

simulovaný signál v časové oblasti, bez jakékoli úpravy. V případě zapnuté simulace 

také slouţí k nastavování vlastností simulovaného signálu. Jsou zde také zobrazeny 

informace o průběhu úpravy časového okna. 

 Okno zpracování a ukládání dat – Obrázek 31. Zde jsou zobrazeny aktuální vypočtené 

a naměřené hodnoty, respektive hodnoty vypočtené z naposledy získaného prvku 

fronty. V levé části jsou zobrazovány grafy, lze zobrazit, časový průběh signálu, 

frekvenční průběh nebo mohou být zobrazeny fázory. V levé části je místo na číselné 

vypočtené hodnoty (RMS, THD, rychlost větru, flicker…). 

 Okno nastavení analyzátoru – Obrázek 32. slouţí výhradně ke změně rozsahů a 

frekvence řezu pro antialiasing filtr analyzátoru. Podstatná je zde volba nastavení Visa 

resource name. Jde o nastavení portu přes který je s analyzátorem komunikováno. Na 

kaţdém PC se můţe lišit. 

 Okno nastavení škálování – Obrázek 33. Jako v předchozím případě, toto okno slouţí 

pouze k zadávání nových škálovacích konstant pro jednotlivé rozsahy analyzátoru a 

pro nastavení konstanty přepočtu na rychlost větru. 
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3.2.4 Vyhodnocení měření 
 

3.2.4.1 Čtečka dat 

 

Za účelem vyhodnocení naměřených dat, zobrazení výpočtů a grafů a provedení základního 

postprocessingu byla vytvořena samostatná aplikace opět ve vývojovém prostředí LabVIEW. Aplikace 

slouţí k otevírání souborů TDMS vytvořených měřící aplikací analyzátoru. 

Aplikace také slouţí k vytváření normou daných protokolů o měření. Důleţitá je zejména 

analýza harmonických sloţek. Norma [3] vyţaduje výstup ve formě tabulky. Kde v  řádcích jsou 

jednotlivé průměrné 10 minutové hodnoty seskupených harmonických, meziharmonických nebo 

vyšších frekvenčních sloţek podle jejich pořadí vyjádřené v procentech jmenovitého proudu VE. 

V kaţdém z 10 sloupů je pak výsledek z jednoho 10 minutového měření a tyto sloupce jsou seřazeny 

podle činného výkonu elektrárny v onom 10 minutovém okně do výkonových „binů“ po 10 % 

jmenovitého výkonu elektrárny. Data o harmonických jsou čteny ze souboru ve formě 2D pole, kde 

řádek představuje jedno desetiminutové měření a sloupec jednotlivé sloţky. Algoritmus nejprve 

vytvoří mapu výkonových „binů“ – přečte všechny 10 minutové hodnoty činného výkonu vytvoří 

tabulku vyjadřující příslušnost jednotlivých 10 minutových naměřených úseků k výkonovým binům. 

Data harmonických, interharmonických a vyšších frekvenčních komponent, jsou pak podle této mapy 

rozřazeny do příslušných tabulek. Stejným způsobem jsou rozřazeny příslušné hodnoty THD. 

Další funkcionalita se týká výhradně zobrazování naměřených dat a vytváření časových 

závislostí. Je také moţné zobrazit přechodové stavy zjištěné za provozu elektrárny a průběh napětí 

proudu a výkonů v době těchto událostí. V příloze (Obrázek 34) je zobrazen čelní panel této aplikace. 

 

3.2.4.2 Naměřená data 

 

Analyzátor nasazen na malé školní větrné elektrárně AP12 , jejíţ jmenovitý výkon dosahuje 

12 kW. Výkon elektrárny odpovídá rychlosti větru a jmenovitého výkonu dosahuje elektrárna při 

rychlosti větru 12 m/s [6]. VE se nachází v Ostravě kde se podle větrné mapy [9] pohybuje roční 

průměrná rychlost větru 100 m nad zení v rozmezí 2 – 5 m/s, stoţár větrné elektrárny je přitom 

podstatně niţší, skutečné rychlosti větru se proto budou pohybovat v niţších hodnotách. Nelze proto 

předpokládat, ţe budou v Ostravě na této elektrárně často měřeny výkony, blíţící se výkonu 

jmenovitému. Předpokládá se naopak, ţe elektrárna bude velmi často odpojena od sítě, jelikoţ její 

rozběhová rychlost je 3 m/s. Data naměřená v době kdy je elektrárna odpojená od sítě jsou pro analýzu 

kvality naprosto irelevantní. Aby byly naplněny poţadavky normy, bylo by například v případě měření 

harmonických sloţek nutné měřit tak dlouho, dokud by nebyly naplněny tabulky pro všechny 3 fáze 

měřeními, spadajícími do všech výkonových „binů“. Podobné kritéria platí pro statistické zpracování 

naměřených koeficientů flickeru, kde je nutné měřit flicker pro rychlosti větru 6, 7,5, 8,5 a 10 m/s.  

Na školní Ve bylo odměřeno celkem 6 dní. Několik dní vyhrazeného času bylo ovšem 

ztraceno z důvodu elektromagnetického rušení vznikajícího na USB kabelech spojujících měřící karty 

s PC. Toto rušení způsobovalo zamrznutí měřících karet a vţdy si vynutilo fyzický restart. Zvlášť 

často se toto projevovalo u měřící karty NI USB 6008 určené pro měření rychlosti větru. Kvůli 

nevhodnému rozmístění měřících míst v laboratoři elektrárny muselo být nataţeno několik metrů 

kabelu od měřící karty USB 6008 k PC. Karta vypadávala tak často, ţe nebylo moţné měřit rychlost 

větru po celou dobu. Větrné podmínky v době testování analyzátoru nebyly ideální a graf činného 
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výkonu získaného v období od 27.4. do 3.5. (Obrázek 27). to potvrzuje. Bylo získáno celkem 798 

10 minutových měřících intervalů a ke kaţdému průměrné hodnoty sledovaných parametrů. A jen ve 

466 z nich byla elektrárna na určitou dobu připojena k síti. Z toho téměř všechny průměrné hodnoty 

činného výkonu se nacházejí v rozmezí 0 – 10 % jmenovitého výkonu. Za dobu měření byly zjištěny 

tyto maximální výkony (Tabulka 4): 

 

Tabulka 4: Maximální výkony. 

 Maximální výkon 

[kW] 

Normalizovaný výkon 

[% z Pn] 

Čas měření 

0,2 s průměrná hodnota 7,231 60,257 29. 4. 2011 16:32 

60 s průměrná hodnota 2,686 22,38 30. 4. 2011 15:22 

600 s průměrná hodnota 1,436 11,968 29. 4. 2011 16:43 

  

Jak ukazují maximální naměřené hodnoty výkonů, v nárazech větru dosáhla elektrárna výkonu 

aţ 7 kW. Průběhy napětí, proudu a jalového výkonu za celou dobu měření lze nalézt v přílohách 

(Obrázek 35, Obrázek 36, Obrázek 37).  

 

 
Obrázek 27: Graf naměřeného činného výkonu. 

 

Vzhledem k tomu, ţe nebyly zjištěny vyšší průměrné výkony neţ 12 % jmenovitého výkonu, 

nelze naměřená data frekvenční analýzy rozdělit do výkonových binů a vytvořit kompletní tabulky tak 

jak je norma vyţaduje. Obdobná situace nastává při analýze zjištěných koeficientů flickeru, není 

moţné na doposud naměřených datech provést postprocessing definovaný normou, protoţe flicker 

nebyl získán při definovaných rychlostech větru a to lze s jistotou tvrdit, přestoţe rychlosti větru 

z důvodu chyby měřící karty měřeny nebyly. Navíc naměřené koeficienty flickeru nelze brát v potaz 

pokud byla elektrárna v době měřeného intervalu odpojena od sítě a nedodávala ţádný proud. 

V tabulce (Tabulka 5) jsou uvedeny hodnoty normalizovaného koeficientu flickeru pro 4 různé fázové 

úhly síťové impedance vypočtené pro interval měření s nejvyšším zjištěným 10 minutovým činným 

výkonem. 

Tabulka 5: Normalizované koeficienty flickeru. 

 Normalizovaný koeficient flickeru c(ψk) 

Fázové úhly impedance fiktivní sítě [deg] Fáze 1 Fáze 2 Fáze 3 

30 51,5923 11,2944 40,0245 

50 51,5923 11,3976 40,0484 

70 51,6293 11,5691 40,3889 

85 51,9654 11,7911 40,4396 
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Ve skutečnosti bylo ovšem proudovými čidly i ve stavu odpojení VE měřeno aţ 350 mA RMS 

značně zkresleného sinusového průběhu. Tento proud jednak zkresluje výpočty flickeru, také proto 

nemá smysl uvaţovat pro analýzu flickeru časové úseky, ve kterých docházelo k odpojování 

elektrárny. A také tento proud měřený ve stavu odpojeni VE ztěţoval detekci přechodových jevů. 

Během měření bylo zachyceno veliké mnoţství přechodových jevů. Převáţná většina byla způsobena 

odepínám elektrárny od sítě z důvodu poklesu rychlosti o větru respektive otáčení rotoru pod 

rozběhovou rychlost (Obrázek 38), opětovné připojení VE do sítě nebo pokles frekvence. Ţádný 

významný pokles napětí nebyl na síti během 6 dní měření zaznamenán. Soubor s naměřenými daty lze 

nalézt na přiloţeném CD. 

Lze tedy konstatovat, ţe analyzovat kvalitu elektrické energie na školní zkušební větrné 

elektrárně podle normy ČSN EN 61400-21 nelze provést v krátkém časovém horizontu, protoţe je 

velmi nepravděpodobné, ţe elektrárna bude pracovat delší dobu o výkonech k tomu potřebných (1 – 

12 kW). Na vině můţe být nevhodně zvolená doba měření, je proto třeba v měření pokračovat a 

doplnit potřebná chybějící data. 

 

 

4 Závěr a zhodnocení 
 

Motivací vzniku této práce je neustále se zvyšující zájem nejen odborné veřejnosti o 

obnovitelné zdroje elektrické energie a jejich zvyšující se podíl na výrobě elektřiny. Tento trend a fakt, 

ţe větrné elektrárny jsou nemalým zdrojem rušivých vlivů v distribuční síti vede k potřebě měřit 

kvalitu takto vyrobené elektrické energie. Za účelem měření kvality elektrické energie se jiţ dlouhou 

dobu vyuţívají analyzátory sítí nejrůznějších provedení. Tyto analyzátory splňují obecné předpoklady 

pro analýzu sítí podle norem ČSN EN 50160, ČSN EN 61000-4-7, ČSN EN 61000-4-15, ČSN EN 

61000-4-30. Metodologie měření a vyhodnocení kvality elektrické energie větrných elektráren je ale 

specifická. Výše zmíněné normy poskytují pouze obecně platné principy. Ke správnému vyhodnocení 

kvalitativních parametrů do sítě připojených větrných elektráren je proto zapotřebí vyuţít směrnice, 

pokyny a doporučení k tomu určené normy ČSN EN 61400-21. Za pouţití běţně dostupných 

komerčních analyzátorů by pravděpodobně nebylo moţné bez extenzivního studia výše zmíněné 

normy dospět k naplnění poţadavků, které tato norma klade. 

Tato práce se dotýká výše zmíněné problematiky a jejím cílem bylo vyuţít stávající 

hardwarovou platformu běţného analyzátoru sítí a vytvořit pro něj zcela nový firmware, který by 

umoţňoval měřit tímto přístrojem kvalitu elektrické energie pocházející z VE v místě jejího připojení 

do sítě nízkého napětí. Takto vzniklý přistroj by měl být v rukou obeznámeného technika 

jednoduchým nástrojem pro měření kvality elektrické energie dle normy ČSN EN 61400-21 umoţňuje 

bezobsluţné měření za kontinuálního provozu VE po libovolnou dobu a intuitivní tvorbu závěrečného 

protokolu přesně dle normy. 

Splnit tyto cíle se ukázalo být více neţ obtíţné. V průběhu vývoje se vyskytla řada méně čí 

více závaţných problémů, dlouho jsem čekal na dodání hardware, coţ celou práci zbrzdilo. Při 

nasazení analyzátoru na samotné elektrárně se vyskytl problém s elektromagnetickým rušením na 

dlouhých USB kabelech kterými jsou měřící karty připojeny k externímu PC. Toto rušení vedlo dříve 

či později k zamrznutí měřící karty, kdy jediná pomoc byla kartu odpojit a znovu připojit. Tento 

problém se vyskytoval zcela náhodně a někdy se projevil aţ po několika desítkách hodin měření a 

trvalo dlouho neţ byla odhalena jeho příčina. Toto znamenalo ztrátu několika měřících dní. USB 

kabely byly proto opatřeny feritovými perlami. 
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Podařilo se za vyuţití přístupů virtuální instrumentace úspěšně vytvořit měřící aplikaci dle 

normy ČSN EN 61400-21 pro hardwarový základ analyzátoru sítí ENA330. Analyzátor měří 3 

napěťové a proudové vstupy na třech fázích a vyhodnocuje mnoho dalších kvalitativních parametrů 

elektrické energie (výkony, flicker, spektrální sloţky, přechodové stavy…) dle zmíněné normy. 

Analyzátor je plně funkční schopný samostatného kontinuálního provozu. Lze jej pouţít a byl testován 

na školní zkušební větrné elektrárně. Tento trend by měl pokračovat po delší dobu, tak aby byly 

odladěny a odstraněny další případné problémy. Stávající verze firmwaru a programu pro zpracování 

dat přímo nepodporuje všechny normou stanovené typy testů. Jedná se zejména o testy některých 

přechodových stavů a testů řízení elektrárny na poţadovaný činný nebo jalový výkon. Důvodem 

těchto omezení je, ţe tyto testy vyţadují aktivní zásahy do provozu elektrárny a nelze je provádět 

pouze pasivním měřením. Pokud by bylo cílem naplnit poţadavky normy na 100 %, bylo by třeba 

v rámci budoucích projektů a prací adresovat i tuto problematiku. Bezchybná a kompletní 

implementace všech poţadavků normy spolu s extenzivním testováním a odladěním by mohlo vést k 

vytvoření konkurenceschopného firmwaru pro analyzátor kvality elektrické energie větrných 

elektráren, tak aby jej bylo moţné bez odborné znalosti konkrétní problematiky kdekoli univerzálně 

pouţít a automaticky získat normou předepsané protokoly. Toto by mělo být dalším cílem 

v případném pokračování tohoto projektu. 

Dosaţené výsledky jsou prvním úspěšným krokem ke splnění těchto cílů a lze se od nich 

odrazit. Přínosem této práce je implementace flicker algoritmu a měření emise flickeru způsobené 

pouze samotnou větrnou elektrárnou. Pro výpočet byly odstraněny napěťové fluktuace běţně se 

vyskytující v síti. Měření flickeru podle normy ČSN EN 61000-4-15 toto nepostihuje. Tento přístup, 

nastíněný normou ČSN EN 61400-21, by mělo být moţné pouţít pro měření příspěvku emise flickeru 

nejen větrných elektráren ale jakýchkoli zdrojů elektrické energie. Aplikace také vyuţívá běţně 

nepouţívaný přistup vytváření přesných, na sebe navazujících časových oken, vytvořený speciálně pro 

tento případ. Testování v průběhu vývoje odhalilo spolehlivost této metody, která by se mimo jiné dala 

vyuţít pro jiné aplikace, kde je třeba získávat časová okna o proměnlivém násobku period na různých 

kanálech jedné měřící karty, coţ není moţné provádět jinak neţ softwarovou úpravou. Přínosem pro 

VŠB je také moţnost otestovat kvalitativní parametry školní zkušební větrné elektrárny, vzhledem 

k nevhodným meteorologickým podmínkám (nízká průměrná rychlost větru) na území Ostravska to 

ale bude proces dlouhodobějšího charakteru. 
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Obrázek 38: Odpojení VE od sítě. 
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