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Abstrakt 

Zadáním diplomové práce je provést obecnou charakteristiku, popis a vlastnosti větrných 

elektráren dále VTE a fotovoltaických elektráren dále FVE, dále pak popis jejich zpětných vlivů na 

energetickou síť, ve finále provést jejich zhodnocení a stručně posoudit možnosti jejich eliminace. 

V teoretické části je rozebrána základní specifikace větrných elektráren včetně fyzikálních 

principů, dále jsou popsány typy elektráren, jejich konstrukce, rozdělení a typy používané v praxi. 

Dále jsou rozepsány jednotlivé komponenty tvořící VTE připojitelnou jako samostatný prvek do 

energetické sítě. V další části je rozebrána základní specifikace fotovoltaických systémů včetně 

fyzikálních principů, dále jsou popsány základní typy článků, jejich rozdělení a typy běžně používané 

v praxi. V další části jsou rozebrány jednotlivé komponenty tvořící FVE. Nedílnou součástí práce je 

definice jednotlivých zpětných vlivů, jejich vztah na legislativu, jejich vlastnosti a význam. 

V praktické části jsou popsána měření jednotlivých vlivů u VTE a FVE. Jsou zde popsány 

jednotlivé naměřené výsledky formou grafických znázornění a jak tato měření byla provedena. Dalším 

prvkem v praktické části je stavba malé FVE, její měření a zhodnocení a jejího provozu. 

V závěru diplomové práce jsou na základě měření porovnány zpětné vlivy a jsou zhodnoceny 

jejich vlastnosti. 

Hlavním cílem této práce je analyzovat zpětné vlivy FVE a VTE na DS a zhodnotit míru jejich 

vlivu. Na základě této analýzy pak posoudit možnost jejich eliminace dostupnými technickými 

prostředky. 
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Abstract 

The task of this diploma thesis is to carry out general characteristics, description and properties of 

wind power stations and photovoltaics power stations. Then there is description of their backward 

influence over distribution network, and to carry out their upward revaluation and their elimination, at 

the end. 

Fundamental objective specifications of wind power station including physical principles are 

described in theoretic part of thesis. The types of power stations and their construction are described 

below. Next there are described distribution of wind power stations and types which are practically 

used for their construction. Then there is a specification of individual components that make up the 

wind power station as a separate element connectable to the power network. 

Essential objective specifications of photovoltaic (PV) systems, inclusive physical principles, are 

analysed in next parts of thesis, and standard PV cells are described below. Next there is a description 

of the basic types of cells, their distribution and types commonly used in practice. Specification of 

individual components that make up the photovoltaic power station is below. Definition of single 

backward influences, their relation on legislature, properties and importance are described in integral 

part of thesis. 

Practical part of this thesis consists of analysis individual influences of wind power plant and PV 

power plant. Each measured record is obtained by the graphical representations, and the procedure 

how these measurements were made. Next element in the practical part is construction of a small PV 

power station, its measurement and evaluation. 

Backward influences are compared by measurement results in conclusion of this diploma thesis. 

There are assessed of their properties and their elimination from the technical point of view. 

The purpose of this thesis is to explain general principle of wind power plant and PV power plant. 

But the major purpose is to describe backward influences, their impact on electricity supply system 

and their elimination – prevent or reduce the impact on the system from a technical perspective. 
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Seznam použitých symbolů a značek: 

 

Symbol Název jednotka 

R elektrický odpor Ω ohm 

I elektrický proud A ampér 

U elektrické napětí V volt 

f frekvence Hz hertz 

v rychlost m.s-1 metr/sekunda 

l délka m metr 

P elektrický výkon W watt 

W elektrická energie W.s wattsekunda 

E intenzita slunečního záření W.m-2 watt/metr2 

V(λ) poměrná účinnost záření % - 

S zdánlivý výkon VA voltampér 

Q jalový výkon var var 

u,Ω úhlová rychlost rad.s-1 radián/sekunda 



Zpětné vlivy obnovitelných zdrojů elektrické energie 

- 1 - 

 

Obsah 

OBSAH ...........................................................................................................................................- 1 - 

1 ÚVOD ....................................................................................................................................- 3 - 

2 TEORETICKÁ ČÁST .........................................................................................................- 4 - 

2.1 VĚTRNÉ ELEKTRÁRNY ......................................................................................................... - 4 - 

2.1.1 Vznik větru a princip větrné elektrárny ....................................................................... - 4 - 
2.1.2 Konstrukce, technické podmínky ekonomického provozu ............................................ - 5 - 
2.1.3 Typy větrných turbín použitých u VTE ........................................................................ - 9 - 
2.1.4 Komponenty VTE ....................................................................................................... - 12 - 

2.2 FOTOVOLTAICKÉ SYSTÉMY ............................................................................................... - 25 - 

2.2.1 Princip FVE ............................................................................................................... - 25 - 
2.2.2 Fyzikální princip fotovoltaického článku .................................................................. - 25 - 
2.2.3 Konstrukce fotovoltaických článků ............................................................................ - 27 - 
2.2.4 Základní typy fotovoltaických článků ........................................................................ - 28 - 
2.2.5 Komponenty FVE ...................................................................................................... - 30 - 
2.2.6 Typy solárních systémů ............................................................................................. - 34 - 

3 ZPĚTNÉ VLIVY ................................................................................................................- 40 - 

3.1 FLIKR EFEKT ...................................................................................................................... - 40 - 
3.2 ZVÝŠENÍ NAPĚTÍ ................................................................................................................ - 41 - 
3.3 PROUDY HARMONICKÝCH ................................................................................................. - 41 - 

3.3.1 Výrobny v síti NN ...................................................................................................... - 41 - 
3.3.2 Výrobny v síti VN ....................................................................................................... - 42 - 
3.3.3 Výrobny v síti 110 kV ................................................................................................. - 44 - 

3.4 OVLIVNĚNÍ ZAŘÍZENÍ HDO ............................................................................................... - 45 - 

4 PRAKTICKÁ ČÁST ..........................................................................................................- 47 - 

4.1 ANALÝZA A POROVNÁNÍ ZPĚTNÝCH VLIVŮ VTE A FVE ................................................... - 47 - 

4.1.1 Popis VTE .................................................................................................................. - 47 - 
4.1.2  Popis FVE ................................................................................................................. - 48 - 

4.2 VARIABILITA VÝKONU ...................................................................................................... - 50 - 
4.3 VYROBENÁ ENERGIE ......................................................................................................... - 53 - 
4.4 KOEFICIENT VYUŽITÍ ......................................................................................................... - 56 - 
4.5 VLIV VÝKONU NA NAPĚTÍ, FLIKR EFEKT, ČINITEL NESYMETRIE, THD NAPĚTÍ L2 ............ - 57 - 
4.6 ČETNOSTI VÝKONŮ, VÝKONOVÁ KŘIVKA .......................................................................... - 62 - 
4.7 DYNAMIKA ZMĚN VÝKONU ............................................................................................... - 64 - 

5 POSOUZENÍ MOŽNOSTI ELIMINACE ZPĚTNÝCH VLIVŮ VTE A FVE ............- 68 - 

5.1 VARIABILITA VÝKONU A DYNAMIKA VÝKONU ................................................................. - 68 - 
5.2 KVALITA NAPĚTÍ ............................................................................................................... - 69 - 

6 OVĚŘENÍ PROVOZNÍCH STAVŮ NA INSTALACI MALÉ FVE .............................- 71 - 

6.1 REALIZACE DC/DC MĚNIČE .............................................................................................. - 72 - 

6.1.1 Popis obvodu ............................................................................................................. - 72 - 



Zpětné vlivy obnovitelných zdrojů elektrické energie 
 

- 2 - 

 

6.1.2 Princip činnosti ......................................................................................................... - 73 - 
6.1.3 Analýza malé FVE ..................................................................................................... - 74 - 

7 ZÁVĚR ................................................................................................................................- 76 - 

9 POUŽITÁ LITERATURA ................................................................................................- 80 - 

10 SEZNAM PŘÍLOH ............................................................................................................- 82 - 

 

 



Zpětné vlivy obnovitelných zdrojů elektrické energie 
 

- 3 - 

 

1 Úvod 

Fotovoltaické a větrné elektrárny patří mezi obnovitelné zdroje energie. Výhodou těchto 

obnovitelných zdrojů jsou nulové emise při výrobě elektrické energie. Mají však také své nevýhody, 

mezi něž hlavně patří velmi proměnlivý tok (resp. přísun) elektrické energie do energetické sítě a 

emise nežádoucích vlivů. Obnovitelné zdroje využívají přírodní energie ať už sluneční (ve formě 

záření) či větrné a vodní (ve formě pohybové) a tuto energii mění na elektrickou. Jsou nedílnou 

součástí současné i budoucí energetické koncepce. Je však potřeba brát v úvahu všechny aspekty 

spojené s provozem obnovitelných zdrojů. V této práci jsou popsány obecné informace o 

fotovoltaických a větrných elektrárnách. Jsou zde rozebrány jednotlivé vlivy, naměřené a zpracované 

hodnoty jsou interpretovány formou grafických zobrazení a v neposlední řadě jsou navrženy způsoby 

eliminace zpětných vlivů na energetickou síť. 
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2 Teoretická část 

2.1 Větrné elektrárny 

2.1.1 Vznik větru a princip větrné elektrárny 

V důsledku rozdílu atmosférických tlaků pro nerovnoměrné ohřívání zemského povrchu vzniká 

v atmosféře vítr. Teplý vzduch stoupá na horní pozice a na jeho místo se tlačí vzduch studenější. 

Stáčení a deformaci větrných proudů způsobuje rotace Země, další ovlivnění je způsobeno 

rozpoložením krajiny, vodními plochami a rostlinstvem. Na různých místech jsou rozdílné větrné 

podmínky.  

Vlivem působením aerodynamických sil větru na listy rotoru převádí větrná turbína na stožáru 

energii větru na energii mechanickou. Tato je poté pomocí převodovky změněna a prostřednictvím 

generátoru přeměněna na elektrickou energii. Podél rotorových listů vznikají další aerodynamické síly, 

z toho důvodu musí mít listy speciální profil, který se velmi podobá profilu křídel letadla. Elektrická 

energie vyprodukovaná generátorem roste s třetí mocninou větru.  = ∙ ∙            (2.1) 
 je Betzův koeficient 0,59;  je hustota vzduchu kg ∙ m ;  je rychlost větru před VTE. 

Pro reálné turbíny s průměrem rotoru D (délka listu D/2) je výpočet = ∙ ∙ ∙ ∙             (2.2) 
 je součinitel výkonnosti, v ideálním případě rovný 0,59 = ∙ ∙             (2.3) 
 je mechanický výkon zařízení;  je plocha kruhu (m ), kde se otáčí listy vrtule  

Z toho důvodu je potřeba zajistit efektivní a rychle fungující regulaci výkonu rotoru tak, aby bylo 

zabráněno mechanickému a elektrickému přetížení VTE. Otáčky rotoru se snižují vlivem tření 

mechanických součástí a vlivem vzdušných vírů za listy. Konce listů se pohybují rychleji než jejich 

středové části a účinnost je závislá na součiniteli rychloběžnosti, což je poměr rychlosti větru a 

rychlosti otáčení listů. Součinitel rychloběžnosti vzrůstá snížením počtu listů na rotoru. Současné VTE 

mívají 1 až 3 listy a nejvyšší dosažená účinnost je 45 %.  [5] 
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2.1.2 Konstrukce, technické podmínky ekonomického provozu 

Tubus elektrárny musí mít dostatečnou výšku, aby VTE pracovala nad přízemním pásmem 

větrných turbulencí, a musí být také dostatečně silný z důvodu hmotnosti soustrojí. Gondola může 

obsahovat převodovou skříň, protože rychlost otáček rotoru bývá 30 až 50 ot ∙ min , a ta není dosta-

tečná pro výrobu elektrické energie. Proto se musí pro pohon elektrického generátoru zpřevodovat na 

více, než 1500 ot ∙ min . Dalšími prvky jsou - již zmíněný generátor, ložiska a systém natáčení 

gondoly a rotorových listů. Aby se zabránilo přenosu vibrací z gondoly na tubus, je nainstalováno tlu-

mení. Rychlost větru pro využití převodu jeho energie na elektrickou se pohybuje od 4 do 26 m ∙ s             

(15 až 95 km ∙ h ). Při rychlosti větru vyšší než 26 m ∙ s  se elektrárna zastavuje, protože dochází k 

rozkmitání konstrukce. V tomto případě je rotor zastaven a jeho listy jsou natočeny proti větru 

nejužším profilem. U velkých VTE se konce listů mohou pohybovat rychlostmi většími než rychlost 

zvuku za vzniku dalších doprovodných zvuků.  

Proto na každý list rotoru působí jiné síly a může vzniknout rozkmitání a následná destrukce 

konstrukce. Možností eliminace problému je jednolistý rotor s protizávažím.   

Nyní často používané VTE bývají osazeny dvojlistými nebo třílistými rotory s průměrem cca  

80 m. Při rychlosti přibližně 13 m ∙ s  je dosaženo nominálního výkonu cca 2 MW a rychlost pro 

začátek výroby resp. přeměny energie je od 3 m ∙ s . Nejlepší větrné podmínky jsou na pobřeží moře, 

popřípadě přímo v moři či ve vyšších nadmořských výškách – bohužel zde je problém v zimě s 

námrazou, jež musí být z rotorů odstraněna, aby nepoškodila rotor. VTE musí být natáčeny podle 

směru větru, proto obsahují mechanismy natáčející celou gondolu. VTE s vertikální osou otáčení se 

nazývají Darreiovy. [5] 
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2.1.2.2 Důsledek počtu listů 

Rychlost otáčení větrné turbíny je obvykle měřená v buď otáčkách za minutu ot ∙ min  nebo v 

radiánech za sekundu (rad ∙ s ). Rychlost v otáčkách za minutu je obvykle označena symbolem N a 

úhlová rychlost v radiánech za sekundu je obvykle označená symbolem Ω (případně ω). Vztah mezi 

těmito dvěma rychlostmi je:  1 ∙ = ∙ = 0,010472 ∙        (2.4) 
 Další míra větrné rychlosti turbíny je obvodová rychlost, která je tangenciální rychlost rotoru ve 

špičce listu, měřená v metrech za sekundu (m ∙ s ). Tangenciální rychlost je produktem úhlové 

rychlosti rotoru Ω, a poloměrem R (v metrech), u = Ω ∙ =             (2.5) 
Dělením obvodové rychlosti u konstantní rychlostí V0, působící v prosti směru rotoru získáme 

bezrozměrný převod známý jako poměr obvodové rychlosti, který je obvykle označený symbolem  λ. 

Tento převod poskytne užitečnou míru srovnání VTE jiných charakteristických rysů.  = = Ω∙             (2.6) 
Větrná turbína specifického designu může pracovat přes řadu poměrů obvodové rychlosti, ale 

obvykle pracuje při obvodové rychlosti, kdy na konci listů je obvykle vyšší rychlostí větru.

 Optimální poměr obvodové rychlosti pro daný větrný rotor turbíny závisí na počtu listů a šířce 

každého listu. Počet listů na rotoru určuje velikost prázdné plochy na něm. Větrné turbíny s velkým 

množstvím listů mají vysokou hustotu zaplněné plochy na rotoru a používají se pro větrná čerpadla. 

Větrné turbíny s malým počtem tenkých listů slouží pro moderní VTE turbíny (s jedním, dvěma či 

třemi listy).             

Pro co nejvyšší energetický zisk je potřeba, aby na list společně působil vítr procházející kolem 

listu – což je definováno jako prázdná plocha rotoru. Mnoholistá větrná turbína využívá působení 

veškerého větru s velmi nízkými rychlostmi, zatímco turbíny s malým počtem listů pracují při 

mnohem vyšších rychlostech, aby využily všechen procházející vítr. Jestliže poměr obvodové 

rychlosti je příliš nízký, část procházejícího větru projde skrz turbínu bez interakce s listy; zatímco v 

případě příliš vysokého poměru obvodové rychlosti obsahuje turbína příliš mnoho odporu vůči 

proudícímu větru a některé proudy vzduchu vytvoří turbulence. Rotor turbíny opatřený dvěma listy se 

stejnými šířemi jako rotor s třemi listy bude mít optimální poměr obvodové rychlosti o 1/3 vyšší, než 

třílistý rotor.  

Jednolistý rotor se šířkou listu stejnou jako dvoulistý rotoru bude mít dvakrát vyšší optimální poměr 

obvodové rychlosti než dvoulistý rotor. Optimální poměry obvodové rychlosti pro moderní VTE 

s nízkým počtem listů jsou v rozsahu 6 až 20. [4] 
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Teoreticky platí, že čím více má VTE listů, tím má vyšší účinnost. V případě velkého množství 

listů mohou tyto listy působit vzájemné rušení, takže pro případ velkého počtu listů na rotoru má 

turbína naopak sklon být méně účinná. Rotor s třemi listy má obvykle největší energetickou účinnost; 

rotory se dvěma listy jsou částečně méně účinné a rotory s jedním listem jsou nejméně účinné. Obecně 

se předpokládá, že VTE s více listy generují méně aerodynamického hluku, než větrné turbíny s méně 

listy.  

Mechanická energie, kterou větrná turbína extrahuje z větrné je součin úhlové rychlosti a točivého 

momentu daného větrem. Točivý moment je moment o středu otáčení a hnací síle předané větrem na 

listy rotoru. Točivý moment je obvykle měřený v jednotce N ∙ m. Pro dané množství síly a nižší 

úhlovou rychlost je točivý moment vyšší a naopak pro vyšší úhlovou rychlost je nižší točivý moment.  

Čerpadla, která byla užívána pro čerpání vody větrnými turbínami, požadují vysoký počáteční 

krouticí moment pro svou funkčnost. Mnoholisté turbíny jsou pro čerpání vody užívané kvůli jejich 

nízkým poměrům obvodové rychlosti a vyplývající vysoké momentové charakteristice.  

Konvenční generátory vyžadují rychlostí mnohokrát vyšších, než je dosaženo u největších rotorů 

větrných turbín, čili obecně požadují převodový pohon v případě jejich užití ve VTE. Větrné turbíny 

s nízkým počtem listů jsou vhodnější k výrobě elektrické energie, protože pracují ve vysokých 

poměrech obvodové rychlosti a tak nevyžadují zvláště vysoký převodový poměr pro převod rychlosti 

rotoru na optimální rychlost pro generátor. [4] 
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2.1.4 Komponenty VTE 

2.1.4.1 Listy rotoru 

Úspěšný design rotorových listů musí uspokojit široký okruh cílů, z nichž některé jsou v 

konfliktu. Tyto cíle mohou být souhrnně popsány:  

1) maximalizací ročního energetického zisku pro specifikovanou rychlost větru;  

2) omezením maximálního výkonu (v případě ztráty rychlosti regulovaného stroje);  

3) schopností odolat extrémním a střídavým zatížením;  

4) omezením odchylky náklonu listu, aby bylo zabráněno jeho srážce s tubusem (v případě 

protivětrných strojů);  

5) schopností zabránit rezonancím;  

6) minimalizací váhy a ceny.  

Proces návrhu lze rozdělit do dvou etap: aerodynamický design, ve kterém jsou splněny cíle (1) a 

(2), a konstrukční řešení. Aerodynamický design se zabývá výběrem optimální geometrie vnějšího 

povrchu listu rotoru, obvykle jednoduše se odkazuje na geometrii listu, která je definována jeho 

profilem a hloubkou, dále zakřivením a sílou rozložení listů. Konstrukční řešení se sestává z výběru 

materiálu listu a stanovení příčného řezu nosníku nebo v rámci vnějšího pláště, který splňuje cíle (4) 

až (6). Je nutná interakce mezi dvěma aspekty – tloušťkou listu a jeho přizpůsobení, tloušťka musí být 

dostatečně velká pro přizpůsobení nosníku tak, aby byl strukturálně efektivní. 

Aerodynamický design  

Aerodynamický design zahrnuje výběr profilu a optimalizace hloubky profilu a jeho zakřivení. 

Změnu poměru tloušťky listu a hloubky jeho profilu je také potřeba zvážit, ale tento poměr je obvykle 

nastaven na minimální hodnotu, která je určena designem konstrukce, aby byly co nejvíce 

minimalizovány odporové ztráty.  

Proces optimalizace designu listu stroje pracujícího s pevným převodem obvodové rychlosti je 

určen mimo jiné parametry geometrie listu tak, aby hloubka profilu a náklonu byly nepřímo úměrné 

poloměru.             

V případě stroje pracujícího při konstantních otáčkách, a z toho důvodu i na měnícím se poměru 

obvodové rychlosti, neexistuje žádné analytické řešení pro optimální geometrii listu rotoru. Řešení 

musí být provedeno numerickými metodami založenými na elementu listu.   

V případě VTE s rychlostní brzdou pro zastavení rotoru při maximální rychlosti je metoda 

podobná, ale celková roční výroba energie musí být maximalizována v rámci omezení maximálního 

celkového výkonu VTE. [4]          
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Praktické modifikace optimálního designu  

Výsledkem optimalizace popisované v předcházející části je geometrie rotorového listu, která je 

určena nepřímou závislostí hloubky profilu a zakřivení listu na jeho poloměru. Úseky rotorových listů, 

které jsou blíže středu, tvoří jen malou část ve výsledném součtu získané energie z větru vzhledem 

k celému profilu listu. Obecně 15 % délky poloměru nepokračuje v praxi až ke středu, a hloubka 

profilu v tomto úseku je podstatně zmenšena. Hloubka profilu listu se rovnoměrně zúží přes aktivní 

délku listu. 

V oblasti ukotvení má list tvar obvykle kruhového průřezu, aby se shodoval s roztečí ložiska v 

případě systému naklápění listu, nebo umožnit jejich nastavení změny úhlu na příruby (kompenzace 

nestandardní hustoty proudu vzduchu), které užívají VTE se systémem regulace závislé na rychlosti 

větru a rychlostní brzdou. Přechod z části ukotvení listu do profilové části dosahuje 15 % poloměru a 

je zcela rovný z důvodu jednoduššího ukotvení a proto musí být zároveň dostatečně zesílen – 

vzhledem k obvyklé hloubce profilu až o 50 %.  

Forma struktury listu  

Dutá konstrukce listu jasně poskytuje jednoduchou a účinnou strukturu vzdorující ohybovému a 

krouticímu momentu a někteří výrobci VTE se inspirovali typem tohoto návrhu. V případě malých a 

středně velkých VTE, u nichž převládají velká zatížení, je lepší využití zesíleného plášťového 

materiálu v přední polovině listu, aby tloušťka listu byla maximální. Díky tomu rotorový list efektivně 

vzdoruje velkým krouticím momentům. 

Profil listu, definován strukturou duté konstrukce, není příliš odolný vůči velkým tlakům a 

momentům, proto se situace řeší doplněním listu o jednu či více výztuh orientovaných kolmo v profilu 

listu. Nosná konstrukce tvořená jednou vzpěrou se sestává z  plastické vzpěry (viz. obr. 2.1.9).  [4] 
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U VTE s rotorem velkého průměru se důležitým parametrem stává samospádové únavové 

namáhání, ačkoli toto platí u VTE s výkonem řádu MW a únava použitých materiálů je menší.  

Poměr tuhosti a prohybu určuje vlastní frekvenci listu. Volba materiálu pro list bude mít obecně 

jen nízký účinek na jeho dynamické chování.  

Z výše uvedeného stručného přehledu je zjevné, že materiál s nejlepšími celoplošně 

konstrukčními technickými vlastnostmi je uhlíkové vlákno. Není však běžně použito z důvodu vyšších 

nákladů, než u jiných materiálů. Proto je nejpoužívanějším materiálem sklo – polyesterová vlákna, 

dále pak sklo – epoxidová pryskyřice a dřevo – epoxidová pryskyřice.  

Ocel je velmi tvrdá na to, aby byla použita do aerodynamického tvarování, a společně s její 

nízkou odolností je to důvod pro pouze zřídkavé použití. Naopak skleněná a uhlíková vlákna jsou 

profilována tak, aby měla správný tvar a zakřivení profilu listu. Listy složené z vrstveného dřeva jsou 

vytvořeny podobným způsobem, ale tloušťka dýhy musí být omezena na možnost jejího ohnutí do 

požadovaného zakřivení během výroby.  

Případy řízení zátěže - nadměrné zatížení během provozu: regulace rychlosti 

rotoru  

Předpisy pro konstruování větrných turbín specifikují řadu zatěžovacích stavů sestávajících se z 

různých kombinací definované rychlosti a změn směru větru – část z nich zahrnující vnější poruchy či 

poruchy samotného strojem, které definují nejvyšší zatížení konstrukce krytu. Touto oblastí se zabývá 

norma IEC 61400-1 [21] a srovnává zatížení listu vyplývajícího z různých případů zatížení pro 

specifický design listu.            

2.1.4.2 Ložisková základna pro klopení listu  

U VTE s regulací klopení listu je základna podobná otočnému podstavci u jeřábu. Základna má 

přerušení mezi každým listem a nábojem z toho důvodu, aby list, který má být otáčen či nakláněn 

v ose, měl tuto možnost. Typické uspořádání je ukázáno na obr. 2.1.10, na němž vnitřní kruhy ložiska 

jsou spojeny s listem, a vnější s nábojem. Jiné druhy dostupných ložisek mohou být klasifikovány 

podle užívaných valivých elementů a jejich uspořádání, dále v uspořádání způsobilosti na rostoucím 

momentu:  

 jednořadá válcová ložiska, s válečky nakloněnými v mezích ± 45° do plochy ložiska;  

 jednořadá kuličková ložiska, 

 dvouřadá kuličková ložiska;  

 třířadá válcová ložiska. [4] 
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2.1.4.3 Náboj rotoru 

Pro výrobu třídimenzionální soustavy náboje rotoru jsou upřednostňovány odlitky z tvárné litiny. 

Odlišujeme dva typy nábojů třílistých strojů: tříválcové nebo sférické. 

Forma se skládá z tříválcových soustředných krytů s lopatkovými osami, které se otáčí navzájem 

v místě jejich spojení, zatímco další se jednoduše skládá ze sférických krytů se zakončením v třílistých 

montážních pozicích. Tři druhy zátěže náboje jsou: 

 Symetrické tahové zatížení rotoru  

 Tahové zatížení na jeden list  

 Gravitační momenty listu  

Komplexnost mechanických napěťových stavů vyvstává z posledních dvou zátěží, vydávajících 

prvkovou analýzu rotorových nábojů víceméně závazně. Povětšinou je třeba analyzovat šesti-zátěžové 

případy v souvztažnosti k separátním aplikacím momentů tříosých sil u tříosých jednoduchých 

nábojových spojení. Zatížení na různé listy mohou být získány superpozicí. Podobně fluktuace 

mechanického napětí náboje v čase mohou být odvozeny prostřednictvím vložení historie zatížení listů 

získaných z větrné simulace.  

Kritická napětí pro navržený náboj jsou působící mechanická napětí na vnitřním nebo vnějším 

povrchu stěny, které dosáhnou maxima kvůli jejímu ohybu. Celkově se tato napětí nebudou měnit 

navzájem ve fázi v průběhu času a navíc je vše komplikováno únavovými faktory.   

2.1.4.4 Převodovka 

Funkcí převodovky je změnit rychlost otáčení rotoru na hodnotu vhodnou pro standardní indukční 

generátory, které pracují při vyšší rychlosti – obvykle 1500 ot ∙ min  včetně potřebného skluzu. U 

VTE s výkony v rozsahu 300 kW až 2000 kW, s nejvyššími rychlostmi otáček mezi 48 a                    

17 ot ∙ min  je potřeba nastavit převodový poměr na hodnoty mezi 1:31 a 1:88. Normálně jsou tyto 

velké převody dosaženy třemi samostatnými stupni s poměry každého od 1:3 do 1:5.   

Proměnná zatížení při provozu  

Krouticí moment v převodovce větrné elektrárny se bude pohybovat v rozmezí od nuly po 

jmenovitý moment v závislosti na rychlosti větru. Vznikne malá odchylka nad jmenovitý moment u 

VTE s pevnou rychlostí rotoru a regulací natáčením listů díky pomalé odezvě regulátoru. Krátkodobé 

výkyvy momentu vyvolají rezonanci hnacího ústrojí.   [4] 
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Dynamika hnacího ústrojí 

Všechny větrné turbíny pociťují výkyvy aerodynamického momentu na měnící se frekvenci 

otáčení listu a jejich násobky, protože se zde uplatňuje jev působení větrných nárazů na listy a tyto 

výkyvy nevyhnutelně ovlivňují dynamiku hnacího ústrojí, kterým se mění přenášené momenty. 

Výsledné kolísání krouticího momentu hnacího ústrojí může být posouzeno podle dynamické analýzy 

modelu hnacího ústrojí a skládá se z následujících prvků spojených do série:  

 těleso s momentem setrvačnosti a tlumení (reprezentuje rotor turbíny),  

 torzní pružiny (reprezentuje převodovku),  

 těleso s momentem setrvačnosti (reprezentuje rotoru generátoru),  

 torzní tlumiče (modelující odpor vyvolaný skluzem na indukčním generátoru), a  

 těleso nekonečného momentu setrvačnosti rotujícího konstantní rychlostí (mechanický 

ekvivalent k elektrické síti).  

Brzdné zatížení – mechanická brzda  

Nejvíce turbín má mechanické brzdy nacházející se na vysokorychlostní hřídeli s tím výsledkem, 

že brzdící zatížení jsou přenášena přes převodovku. Je-li v obvyklých vyžadovaných případech 

mechanická brzda tvořena jedním ze dvou nezávislých brzdných systémů, pak musí být možné 

zpomalování rotoru z rychlostí přesahující jmenovité až k zastavení. Tato situace obvykle vyžaduje 

moment asi třikrát vyšší než jmenovitý. 

Aktivace mechanické brzdy je nutná při nouzovém vypnutí, které jsou poměrně vzácné. Během 

běžného vypnutí je rotor zpomalován na mnohem nižší rychlosti vlivem aerodynamického brzdění, 

takže doba trvání mechanického brzdění je mnohem větší, ale brzdný moment je stejný, není-li rezerva 

pro dvě různé úrovně brzdných momentů.  

Na obr. 2.1.11 je zachycen typický průběh moment v obvyklém průběhu zastavení nízko-

rychlostní hřídele, ve kterých je aktivována mechanická brzda, jakmile generátor byl vypnut. Je 

zřejmé, že brzdný moment není zdaleka konstantní, přičemž v čase přibližně 2 sekund dosáhne svého 

prvního maxima a poté se prudce sníží, těsně před dosažením dalšího maxima a před zastavením 

vysokorychlostní hřídele. V důsledku toho vznikají významné výkyvy točivého momentu a jeho 

úpadek v hnacím ústrojí. Inverzní točivý moment je postupně utlumován. [4] 
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2.1.4.5 Generátor 

Indukční generátory  

Běžně používané indukční generátory pro VTE s konstantní rychlostí rotoru jsou velmi podobné 

běžným průmyslovým asynchronním motorům. V zásadě je pouze rozdíl mezi generátorickým a 

motorickým provozem indukčního stroje ve smyslu toku energie, resp. zda je točivý moment 

aplikován na hřídel či z ní odebírán a zda otáčky rotoru jsou mírně pod či nad synchronními. 

Rozmanitost typů indukčních strojů je velmi veliká, a tak v mnoha případech bude design indukčního 

generátoru založen na stejném statoru a stejných křemíkových pleších rotoru jako řada asynchronních 

motorů s cílem využít vysokých objemů výroby. Některé podrobné konstrukční úpravy, mezi něž patří 

např. změny v materiálu rotoru, a provádí je mnoho výrobců strojů pro různé provozní režimy 

generátoru VTE a to zejména, když je třeba vysoké účinnosti při částečném zatížení. 

Synchronní rychlosti, která je dána počtem magnetických pólů bude v rozmezí 3000 ot ∙ min    

(2 póly), 1500 ot ∙ min  (4 póly) nebo 1000 ot ∙ min  (6 pólů) a frekvencí 50 Hz. Pro komerční 

účely je společné použití napětí pouze 690 V, i pro velké generátory v některých velkých VTE, ale v 

důsledku vysokých proudů bylo potřeba umístit transformátor v gondole VTE. Fyzické ochrany 

generátoru jsou uspořádány tak, aby se zabránilo vniku vlhkosti do VTE a v některých případech se 

zavádí kapalinové chlazení pro snížení hluku šířeného vzduchem.      

Na obr. 2.1.12 je zobrazeno  náhradní schéma obvodu asynchronního stroje, který se může použít 

k analýze jeho rovnovážného stavu. Skluz (s) je rozdíl mezi úhlovou rychlostí rotoru a statoru:  =             (2.7) 
a při motorickém provozu je kladný, při generátorickém je záporný.  

Na obr. 2.1.13 je závislost poměru činného výkonu na skluzu na indukčním stroji s výkonem        

1 MW. Pravidlem byl zaveden proud, který teče do obvodu, a tak běžná pracovní oblast pro generátor 

je mezi body O a A. Při výrobě energie 1 MW (oblast A) odpovídá hodnotě skluzu s = – 0,8 %, a rotor 

rotuje rychleji než statorové pole. Maximální výkon, který může být vytvořen před dosažením vrcholu 

křivky, je jen cca 1,3 MW. Je to z důvodu uvažovaného připojení generátoru k distribuční síti s 

nízkým zkratovým výkonem (vysoká impedance sítě) a impedance transformátoru VTE je zahrnuta do 

výpočtu. Tento zdroj impedance působí na snížení maximálního výkonu vyrobeného VTE, než je 

dosaženo vrcholu křivky a dojde k nestabilitě. Dále dochází k asymetrii v momentové křivce. [4] 
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2.1.4.7 Stožár (tubus) VTE 

Drtivá většina stožárů větrné turbíny je vyrobena z oceli. Betonové věže jsou ideálním možným 

řešením, ale s výjimkou menší velikosti vyžadují podstatnou práci při převozu z továrny k místu 

realizace VTE, což obvykle není ekonomické. Proto se užívají na dva typy ocelových věží - trubkové a 

příhradové.  

Ocelové tubusy  

Výztuže ukotveny pod úhlem 45° jsou nejvíce efektivní strukturou pro přenos horizontálního tahu 

rotoru působící v libovolném směru k zemi. Nicméně na rozdíl od praktické dopravy a montáže, 

nestabilita v tlaku tenkostěnné stěny brání takovému konstrukčnímu řešení, a ocelové trubkové věže v 

běžném používání mají velmi prostý kužel. Je třeba poznamenat, že výroba jemně zužující se věže 

byla možná díky vývoji stále dokonalejší techniky válcování. Starší tubulární věže byly postaveny z 

řady válcových trubek o zmenšujícím se průměru s krátkými nástavci svařovaných profilů mezi nimi.  

Zužující se věž je obecně vyrobena ze série dvojic desek válcovaných do poloviny tvaru 

komolého kužele a ty jsou propojeny dvěma svislými svary. Výška každého komolého kužele takto 

vytvořené je omezena na 2 či 3 metry na kapacitu válcovací zařízení. Horizontální svary musí být 

provedeny pečlivě, aby se minimalizovala lokální deformace, která oslabuje věž pod zátěžovým 

tlakem.              

Ocelové příhradové stožáry 

Ocelové příhradové stožáry jsou obvykle sestaveny z úhelníkových profilů, se šroubením na 

připevnění výztužných částí do stojin a spojování částí stojin dohromady. Typicky jsou věže 

čtvercového tvaru se čtyřmi stojinami v rozích, usnadňující připojení výztužných částí. 

Jednou z výhod příhradových stožárů je to, že úsporu materiálu lze docílit zešikmením stojiny 

široce od sebe na základně, aniž by byla ohrožena stabilita a nepředstavuje dopravní problémy. Rozsah 

pro vyšší stavby je omezen úvahami vůle náklonu, takže zúžený design věže je běžný. Elegantnější 

design věže je v případě válcování stojin do jemně vyklenutého tvaru. Zatížení stojin vyplývají z 

ohybových momentů věže, zatímco zatížení výztuží vyplývají z kombinace smyku a kroutícího 

zatížení. V každém případě musí být posouzeno extrémní zatížení vzpěry a únavové namáhání ve 

spojích. [4] 
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2.2 Fotovoltaické systémy 

2.2.1 Princip FVE  

Ve fotovoltaických elektrárnách je využit princip fotoelektrického jevu. Tento jev je fyzikální 

proces, jehož prostřednictvím fotovoltaické články, dále FVČ, přeměňují sluneční záření na 

elektrickou energii. Sluneční světlo se skládá z fotonů obsahujících sluneční energii. Tyto fotony 

obsahují různá množství energie, které odpovídají různým vlnovým délkám slunečního spektra. Když 

fotony narazí na FV článek, mohou být odraženy nebo absorbovány, či mohou projít skrz článek. 

Absorbované fotony generují elektrický proud. 

Energie fotonu je převedena na energii elektronu v atomu polovodiče. S jeho nově nalezenou 

energii je elektron schopen opustit svůj orbital v atomu polovodiče, aby se stal součástí proudu v 

elektrickém obvodu. Zvláštní elektrické vlastnosti FV článku – jeho vnitřní elektrický náboj – vytváří 

vnější napětí potřebné k tvorbě proudu procházejícím vnějším zatížením. [7] 

2.2.2 Fyzikální princip fotovoltaického článku 

Pro přeměnu energie proudu fotonů ze slunečního záření na energii elektrickou je potřeba volných 

elektronů a elektrického potenciálu, který je uvede do pohybu ze zdroje do spotřebiče. 

Volné elektrony jsou k dispozici v každém kovu, je však problém jim poskytnout potřebnou 

energii a usměrnit jejich tok potřebným směrem. 

Záření slunce se za určitých podmínek chová, jako by bylo tvořeno proudem částic – fotonů. Tyto 

fotony dokáží předat svou energii elektronu v kovu nebo v polovodiči; takže samotný přenos energie 

ze záření na elektrony je možný. Jestliže zvýšíme teplotu kovu zářením, dochází k emisi elektronů 

z jeho povrchu. Pakliže je energie záření dostatečná, elektron je z povrchu kovu emitován a tím pádem 

po něm vznikne tzv. „díra“ – ta představuje kladný náboj – vznikne výše popsaný fotoelektrický jev. 

Pokud ovšem elektron zůstane v kovu – je zapotřebí jej přenést skrze vodič ze zdroje do spotřebiče – 

pak je zase velmi rychle přitažen k díře, která po něm vznikla, a jeho energie je přeměněna ve ztrátové 

a neužitečné teplo. Je tedy důležité elektrony a díry od sebe oddělit tak, že jejich energie získaná ze 

slunečního záření fotony bude využita efektivně v elektrickém obvodu – resp. ve spotřebiči. Tento 

proces lze lépe realizovat použitím polovodičů místo kovů. Polovodiče jsou látky, které mají šířku 

zakázaného pásu cca 1 eV. Polovodiče obsahují vázané valenční elektrony, a ty nemohou v běžných 

podmínkách způsobit vznik elektrického proudu. Vlivem vnějšího působení – dodáním energie 

(teplem, světlem, elektrickým polem nebo vyzářením jinou částicí) lze elektron uvolnit a způsobit 

vlastní vodivost polovodiče.  Po vytržení elektronu (generace páru) elektron  díra, danou díru může 

zaplnit další elektron (rekombinace). Díry se mohou takto pohybovat a mluvíme o tzv. děrové 

vodivosti. [2] 
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2.2.4 Základní typy fotovoltaických článků 

Byla vyvinuta celá řada typů FVČ a konstrukcí s využitím různých materiálů. Pro přehlednost se 

rozlišují čtyři generace dále FVČ. [2] 

2.2.4.1 První generace  

První generace obsahuje FVČ vyráběné z destiček monokrystalického křemíku, v nichž je 

vytvořen velkoplošný P-N přechod. Vyznačuje se dobrou účinností a značně dlouhou stabilitou 

výkonu a v nynější době je to značně používaný typ FVČ (hlavně pro velké instalace fotovoltaických 

elektráren). Nevýhodou je značná spotřeba čistého křemíku a poměrně značná náročnost výroby. Tyto 

články přeměňují pouze přímé sluneční záření. 

2.2.4.2 Druhá generace 

FVČ jsou tvořeny polykrystalickým křemíkem a přeměňují přímé i difuzní sluneční záření. 

Markantní nevýhoda je znatelně nižší účinnost a nižší výkonová stabilita (účinnost klesá s časem). 

Jsou používány i jiné materiály než křemík. Tyto články jsou tvořené jinými materiály s využitím 

jejich pružnosti. Např. FV fólie se při rekonstrukci nalepí na plochou střechu a plní také funkci 

nepropustné fólie s výrobou elektrické energie.  

2.2.4.3 Třetí generace 

Do třetí generace patří systémy používající jiný princip oddělení nábojů než standardní přechod   

P-N a také jiné materiály. Patří mezi ně např. fotoelektrochemické (fotogalvanické) články, polymerní 

články, které jsou tvořeny polymerem s konjugovanými dvojnými vazbami a molekulami fulerenu 

(tvořeny uhlíkem, kulovitého tvaru). Rozšířenějšímu využití jsou flexibilní fotovoltaické moduly, 

které jsou založeny na organických polymerech. Na obr. 2.2.4 je zobrazen FVČ třetí generace.  [2] 
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2.2.5.1 Akumulátory 

Autonomní systémy (grid-off či stand-alone) jsou značně dražší než systémy dodávající proud do 

sítě. Markantním aspektem je cena akumulátorů, která u některých FV systémů tvoří 40 až 60 % 

celkové ceny. Z důvodu reálné životnosti akumulátorů, která je jednou až dvakrát menší než životnost 

FV panelů, mohou náklady na akumulátory převýšit náklady na FV panely. Prodloužení životnosti a 

snižování ceny akumulátorů mý velký význam. Další části obsahují stručný přehled akumulátorů. 

Olověné akumulátory 

Jsou nejčastěji používanými akumulátory. Akumulátory pro FV systémy se od startovacích 

akumulátorů liší optimalizací na hluboké vybíjení a mají nízké samovybíjení. Olověné akumulátory 

jsou dlouhodobě používány. 

Mezi typy akumulátorů patří např. klasické staniční baterie obsahující jednotlivé články v 

průhledných nádobkách s volně nalitým elektrolytem, s napětím 2 V. Jejich hlavními výhodami jsou 

životnost, snadná údržba a výměna vadných článků. Tyto akumulátory lépe snášejí hluboké vybíjení. 

Různé typy konstrukcí elektrod jsou určeny dle požadovaného použití. Důležitým faktorem je určení 

baterie pro cyklický provoz. Nevýhodná je vyšší cena, větší váha, nutnost větších prostorů a odvětrání 

vznikajících plynů (H2 a 02) při nabíjení. Používají se články s kapacitou od 200 do 3 250 A.h. Kladné 

elektrody trubkového typu jsou ze slitiny Pb a malého množství Sb, záporné jsou pastového typu s 

mřížkou.  

Šestičlánkové 12 V baterie jsou užívány v menších systémech. Mezi výhody patří jejich cena a 

kompaktnost. Nevýhodou je velmi složitá oprava v případě zničení jednoho článku.  

Uzavřené baterie jsou tvořeny elektrolytem v porézní hmotě či elektrolytem ve formě tixotropního 

gelu. U těchto baterií dochází na povrchu záporné elektrody k vzájemné reakci vznikajícího H2 a 02 za 

vzniku vody – v akumulátoru se voda neodpařuje – a tyto baterie se proto nazývají bezúdržbové. 

Tento typ je stále rozšířenější, zpravidla jsou k dispozici jak ve formě 2 V monobloků (pro kapacity 

nad 100 A.h), ale také ve formě 6 V a 12 V baterií. Základní výhodou je již zmíněná nepotřebná 

údržba a menší samovybíjení. Mezi nevýhody patří vyšší cena a nemožnost opravy poškozených 

článků. [2] 
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Alkalické akumulátory 

Zde patří akumulátory nikl-kadmiové (Ni-Cd), nikl-metalhydridové (NiMH) a nikl-ocelové (Ni-

Fe). Ve FV systémech lze použít jen poměrně zřídka Ni-Cd akumulátory s kapsovými elektrodami. 

Výhodou TSFi-Cd akumulátorů je delší životnost pohybující se mezi 10 a 20 lety při cyklech           

s 60 – 80 % vybíjením. Snášejí dlouhodobé vybití. Nevýhodou je pokles kapacity, pokud se někdy 

nevybijí zcela. Akumulátory Ni-Fe se dnes nepoužívají, protože v solárních aplikacích je jejich 

největší nevýhodou malá účinnost. 

Lithium-iontové baterie 

Pro solární aplikace jsou tyto baterie velmi drahé. Zatím jsou užívány pro vozidla pohánění 

solárními články. Velkou výhodou je malá hmotnost dosahující jen přibližně 20 % hmotnosti běžné 

bezúdržbové olověné baterie. Lithium je velmi lehký kov a skrze vysoké reaktivitě poskytuje napětí 

článku – přibližně 3 V. Mají zanedbatelné samovybíjení a netrpí paměťovým efektem. 

Značně významná nevýhoda je dost krátká životnost – u běžných malých baterií je jen max. 3 

roky. Baterie ztrácí s časem svou kapacitu. Dobu životnosti značně ovlivňuje zvýšená teplota. Baterie 

jsou dále citlivé na přílišné vybití a přebití.   

Superkondenzátory (ultrakondenzátory)  

Energie je v nich uložena formou energie elektrostatického pole. Kondenzátory tedy mohou mít 

malý vnitřní odpor, dlouhou životnost, vysokou účinnost a velký vybíjecí proud. Nyní jsou používány 

pro krátkodobou akumulaci energie – např. u hybridních automobilů. Jejich kapacita se pohybuje v 

rozmezí 10 až 200 Faradů při 100 V. Používají se také pro vyrovnání výkonu dodávaného FV 

systémem do sítě. Kapacita kondenzátoru je přímo úměrná ploše elektrod a pracuje se také na využití 

uhlíkových nanotrubiček, které poskytnou velkou povrchovou plochu pro elektrody. 

Ukládání ve formě vodíku je tvořena sestavou: elektrolyzér - zásobník vodíku - palivový článek. 

Hlavní výhodou je kapacita, která závisí na velikosti vodíkové nádrže a umožňuje dlouhodobé 

skladování energie, protože nemá energetické ztráty samovybíjením. Je použitelný pro velké instalace, 

například pro vesnice. Zatím je velmi drahý a celková účinnost je méně než 50 %. [2] 
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2.2.5.2 Invertory proudu (střídače) 

Z důvodu transformace je třeba stejnosměrný proud změnit na střídavý. FV systémy – např. 

fotovoltaické elektrárny dodávající elektrickou energii do rozvodné sítě musí obsahovat střídače 

na hladině nízkého napětí 230/400 V, které dodávají proud do sítě vysokého napětí. 

Střídače napřed stejnosměrný proud přemění pomocí spínacích obvodů na proud střídavý a ten je 

poté transformován na potřebné napětí. 

Velký význam má střídačem produkované napětí, výkon, frekvence, dále pak tvar střídavého 

napětí a produkce harmonických. Nejvýhodnějšími a také nejdražšími měniči jsou měniče se 

sinusovým průběhem napětí. Dnes jsou používány výlučně měniče elektronické. Je-li dodáván proud 

do sítě, je používán měnič synchronní, který je přifázován k síti. Měniče resp. invertory jsou někdy 

používány i k nabíjení akumulátorů (DC-DC měnič).  

Při dodávce proudu do rozvodné sítě jsou kladeny poměrně značné požadavky z hlediska její 

kvality. Kvalita je popsána časovým průběhem napětí, obsahem vyšších harmonických apod. 

Vyrobené napětí musí být dodáváno do sítě přesně ve fázi, střídač musí být tedy přifázován na síť. 

Dále je nutné měřit množství energie dodané do sítě a musí být zabezpečeno odepnutí při poruše. Je 

totiž nepřijatelné, kdyby se z hlediska bezpečnosti ve vypnuté části rozvodné sítě objevilo napětí. 

2.2.5.3  Měření vyrobené energie 

Množství energie dodávané do sítě musí být změřeno. V případě FV systému v domě jsou použity 

dva elektroměry: jeden měří elektrickou energii dodávanou do domu a druhý vyrobenou FV 

systémem. 

2.2.5.4 Záložní zdroj 

Při provozu FV systému, který není připojen k elektrické síti, je nutné mít záložní zdroj energie 

pro období nedostatečného slunečního záření. Používána je elektrocentrála s motorem na benzin nebo 

jiným spalováním. Elektrocentrála je zpravidla užita k dobíjení akumulátorů nebo pro pohon 

spotřebičů s vyšším příkonem, než může dodat střídač. Nevýhody elektrocentrály jsou v nutnosti 

určité obsluhy, produkuje výfukové plyny a hlavně provoz je poměrně drahý.  [2] 
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3 Zpětné vlivy 

3.1 Flikr efekt 

      Flikr efekt je vjem nestálosti zrakového vnímání vyvolaný světelným podnětem, jehož jas či 

spektrální rozložení kolísá v čase. Flikr lze tedy vnímat lidským okem jako fluktuaci světelného toku 

světelných zdrojů, které jsou způsobeny periodickými poklesy napětí. Po překročení určité prahové 

hodnotou se flikr stává velmi nepříjemným pro lidské oko. Nepříjemnost dále značně rychle narůstá s 

amplitudou kolísání. Tyto změny napětí mohou být způsobeny rychlými změnami zatížení v síti nebo 

změnami ve výrobě výkonu. Příčinu vzniku flikru při provozu VTE, lze rozdělit na vliv poryvů větru a 

vliv tubusu VTE.  

V rámci krátkodobých odchylek rychlosti větru je vliv flikru eliminován vlastní setrvačností 

rotačních částí VTE, ale při silnějších poryvech větru musí být potlačován výkonovým řízením 

turbíny. Vliv stožáru se již snižuje mnohem hůře. Stožár tvoří proudícímu větru překážku, a ta je v 

podstatě jeho odporem a tak vítr zpomaluje. Během okamžiku kdy se list rotoru kryje se stožárem, 

klesá i výkon turbíny, dochází také ke snížení jalového a zároveň činného výkonu, a proto tedy vzniká 

na impedanci sítě napěťový úbytek ΔU. Úbytek napětí zapříčiněný flikrem se jako parametr flikru 

přímo nepoužívá. Je definována veličina s názvem míra vjemu flikru, což je intenzita nepříjemnosti 

flikru vyhodnocená následujícími veličinami: 

 krátkodobá míra vjemu (Pst), jež je měřena po dobu deseti minut  

 dlouhodobá míra vjemu (Plt), jež je mezní hodnota ve společném napájecím bodě NN a 

VN ( ≤ 0,46)  

Dlouhodobou míru vjemu lze určit pomocí činitele flikru zařízení označované jako (c) a 

udávaného výrobcem nebo z posloupnosti dvanácti hodnot Pst. Činitel flikru (c) charakterizuje zařízení 

včetně fázového úhlu i specifické schopnosti příslušného zařízení produkovat flikr. Výše činitele (c) je 

závislá na stejnoměrnosti chodu zařízení. Stroje s velkou energií rotačních hmot, mezi něž patří 

turbogenerátory a hydrogenerátory, mají malý činitel flikru. Nejvíce problematické se však jeví VTE, 

protože dosahují nejvyšších hodnot flikru. FVE jsou považovány za zařízení s velmi malým flikrem. 

FV systémy připojené přes střídače obecně nemají znatelnější příspěvek k úrovni flikru. Některé 

střídače dokonce nemají v technických datech ani činitel flikru uveden. [12, 13, 14, 15] 
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3.2 Zvýšení napětí 

Zvýšení napětí, které je vyvolané provozem případně spínáním připojených výroben nesmí           

v nejnepříznivějším případě (v rámci přípojného bodu) překročit hranici 2 % pro výrobny s přípojným 

místem v síti VN a 110 kV v porovnání s napěťovou hladinou bez připojeni výrobny. Dalším 

aspektem pro výrobny je přípojné místo v síti NN a zde nesmí být překročena hranice 3 %. Δ < 3%  (pro společný napájecí bod v síti NN) Δ < 2%  (pro společný napájecí bod v síti VN a 110 kV). [15] 

3.3 Proudy harmonických 

Harmonické vznikají hlavně u systémů se střídači nebo měniči frekvence. Harmonické proudy, 

které emitují tyto systému, musí udat výrobce, např. v rámci zprávy o typové zkoušce.  [15] 

3.3.1 Výrobny v síti NN 

Pro případ, že do sítě NN nelze připojit více než dvě větší vlastní výrobny s maximálním 

výkonem každé výrobny s hodnotou 10 % jmenovitého výkonu distribučního transformátoru, mohou 

být pro posouzení harmonických proudů (Iv) použita následující jednoduchá kritéria: ří ý  = ž ý        (2.9) 
V tab. 3.3.1 je uveden vztažný proud iυ = ⁄  (a je roven 1, když je předávací místo blízko transformátoru VN/NN). 

tab. 3.3.1 proudy v řádech harmonických 

řád harmonické υ vztažný proud iυ: 
 (A/MVA) 

5 3.0 
7 2.5 
11 1.5 
13 1.0 

 

Tento výpočetní postup nemůže být použit, pokud je společný napájecí bod v síti VN (např. 

VTE). [15] 
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3.3.2 Výrobny v síti VN 

V případě jediného předávacího místa v síti VN lze určit celkové přípustné harmonické proudy ze 

vztažných proudů ivpř z tab. 3.3.2 násobených zkratovým výkonem ve společném napájecím bodu 

ř = ř ∙                       (2.10) 
Pokud je ve společném napájecím bodě připojeno několik zařízení, musí být přípustné 

harmonické proudy určeny pro jednotlivá zařízení násobením poměru zdánlivého výkonu zařízení SA   

k celkovému připojitelnému či plánovanému výkonu SAV ve společném napájecím bodě 

ř = ř ∙ = ř ∙ ∙                     (2.11) 
U zařízení tvořeného jednotkami stejného typu lze za SA dosadit ΣSnE. To platí též pro větrné 

elektrárny. Pro systém tvořen nestejnými zařízeními jde pouze o odhad. 

Celkově přípustné harmonické proudy pro síť VN, vztažené na zkratový výkon, které jsou 

vyvolány zařízením přímo připojeným do této sítě, jsou uvedeny v tab. 3.3.2.  [15] 

V tab. 3.3.2 se uvádí harmonické s řády násobků tří, platící hodnoty pro nejbližší řád v případě, že 

se nulová složka proudů z výrobny neuzavírá do sítě. 

tab. 3.3.2 Přípustné vztažné proudy harmonických 

Řád harmonické 
μ, υ 

 Přípustný vztažný proud 
harmonických 

 

        i μ, υ př [A/MVA]   

síť 10 kV síť 22 kV  síť 35 kV 
5 0,115 0,058  0,033 
7 0,082 0,041  0,023 
11 0,052 0,026  0,015 
13 0,038 0,019 0,011 
17 0,022 0,011 0,006 
19 0,016 0,009 0,005 
23 0,012 0,006 0,003 
25 0,01 0,005 0,003 

>25 nebo sudé 0,06/ U 0,03/ U 0,017/ U 

μ < 40 0,06/ U 0,03/ U 0,017/ U 
μ > 40 0,16/ U 0,09/ U 0,046/ U 

Pro sčítání proudů harmonických, pocházejících jak od různých odběratelů, tak i výroben platí 

následující pravidla [15] 

 usměrňovače řízené sítí (6-ti nebo 12-ti pulzní) 

Harmonické typické pro usměrňovače (řádu 5., 7., 11., 13., atd.) i pro netypické nízkých řádů    

( υ  <  7) se sčítají aritmeticky 
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= ∑                         (2.12) 
Pro netypické harmonické vyšších řádů (υ  >  7) je celkový harmonický proud určitého řádu 

roven odmocnině ze součtu kvadrátů harmonických proudů tohoto řádu 

= ∑                        (2.13) 
 pulsně modulované střídače 

Pro řád μ, který v zásadě není celočíselný, ale pro hodnoty μ > 11 také obsahuje celočíselné 

hodnoty, je celkový proud rovný odmocnině ze součtu kvadrátů pro jednotlivá zařízení 

= ∑                       (2.14) 
Pokud se vyskytují u těchto střídačů netypické harmonické proudy řádu μ < 11, pak jsou tyto 

sčítány aritmeticky. Pro případy překročení přípustných hodnot harmonických proudů (nebo přípustné 

proudy meziharmonických) je zapotřebí podrobnějšího posouzení. Hodnoty přípustných 

harmonických proudů jsou voleny tak, aby platily i při vyšších frekvencích pro induktivní impedanci 

sítě, což platí např. pro čisté venkovní sítě. V kabelových sítích je impedance v mnoha případech nižší, 

takže mohou být přípustné vyšší proudy harmonických. Je potřeba vypočítat a posoudit napětí 

harmonických ve společném napájecím bodu při uvažování skutečné (frekvenčně závislé) impedance 

sítě ve společném napájecím bodu podle [17]. Je nutné dodržet podmínku, že v rozsahu frekvencí       

2 kHz až 9 kHz nepřekročí ve společném napájecím bodu napětí 0,2 %. 

Je-li v síti několik předávacích míst, musí být při posuzování poměrů v jednom předávacím místě 

brány v úvahu ostatní předávací místa. Poměry v síti VN jsou přípustné, pokud v každém společném 

napájecím bodě nepřekročí harmonické proudy emitované do sítě hodnotu 

ř = ř ∙ ∙                      (2.15) 
kde SAV je součet napájecích zdánlivých výkonů všech zařízení v daném společném napájecím 

bodu a SS je celkový výkon, pro který je síť navržena. 

Pokud podle tohoto výpočtu dojde k překročení přípustných harmonických proudů, že přípustné 

hladiny harmonických napětí v síti nejsou překročeny. Pro jiná síťová napětí, než 230 V s odchylkou    

± 15 %, lze přepočítat vztažné harmonické proudy z hodnot v této tabulce (nepřímo úměrně k napětí). 

V případě překročení přípustných hodnot proudů harmonických je zapotřebí provést podrobnější 

výpočet harmonických. [15] 
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3.3.3 Výrobny v síti 110 kV 

Níže vypsaná tabulka popisuje celkově dovolené proudy harmonických pro zařízení připojená do 

jedné transformovny nebo do jednoho vedení 110 kV. Tyto hodnoty převzaté z [18] se vztahují ke 

zkratovému výkonu v předávacím místě výrobny. 

tab. 3.3.3 Přípustné vztažné proudy harmonických v, μ 

Řád v, μ Přípustný vztažný proud harmonických 
 iv, μ zul v A/GVA 

5 2,6 
7 3,75 
11 2,4 
13 1,6 
17 0,92 
19 0,70 
23 0,46 
25 0,32 
μ > 25 nebo sudé 5,25 /v 
μ < 40 5,25 / μ 
μ > 40(1) 16 / μ 

Pozn.: Pro harmonické řádu násobku tří se mohou vzít za základ hodnoty pro nejblíže vyšší řád 

(1) Celočíselné nebo neceločíselné v pásmu 200 Hz 

 Přípustné proudy harmonických jednoho výrobního zařízení se získají pak pro harmonické do 

řádu 13 takto: = , ∙ ∙                       (2.16) 
pro harmonické řádů vyšších než 13 a pro meziharmonické: 

,  = ,  ∙ ∙                      (2.17) 
kde 

Iv,μ zul přípustný proud harmonické výrobního zařízení 

iv,μ zul přípustný vztažný proud harmonické podle tab. 3.3.3 

SkV  zkratový výkon v přípojném bodě  

SA  přípojný výkon výrobního zařízení  

S0   referenční výkon. 

Proudy harmonických a meziharmonických řádů vyšších než 13 se nemusí respektovat, když je 

výkon největšího dodávajícího měniče menší než 1/100 zkratového výkonu sítě v přípojném bodě.[15] 
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V případě připojení výrobního zařízení k úseku vedení mezi dvěma transformovnami je referenční 

výkon S0 tepelný mezní výkon tohoto úseku vedení. Při připojení výrobního zařízení přímo nebo popř. 

přes vedení k transformovně je za S0 maximálně k transformovně připojitelný vyráběný výkon.  

Dodržení přípustných proudů zpětných vlivů podle rovnic lze prokázat měřením celkového 

proudu v předávacím místě nebo výpočtem z proudů připojených jednotlivých zařízení. 

Měření proudů harmonických a meziharmonických musí být provedeno podle ČSN EN 61000-4-7 

ed.2. Proudy harmonických, přiváděné zkresleným napětím sítě do výrobního zařízení se výrobnímu 

zařízení nepřipočítávají.          

3.4 Ovlivnění zařízení HDO 

Zařízení hromadného dálkového ovládání (dále HDO) jsou provozována s frekvencí v rozmezí 

183,3 až 283,3 Hz. Vysílací úroveň je obvykle 1,5 % až 2,5 % UN. Vysílače HDO jsou dimenzovány 

na zatížení, které do určité míry vychází z 50 Hz sítě, kterou napájí svým signálem. Výrobny připojené 

do přípojnice, do které se vysílá signál HDO, ho ovlivňují přídavným zatížením vysílačů HDO, které 

plyne z: 

 vlastního zařízení výrobny 

 zvýšeného zatížením sítě, které je v důsledku výroby k síti připojeno. 

Je posuzován vliv výrobny na zatížení vysílače HDO. Vychází se z informace o jeho zatížení a 

jmenovitém proudu. Přípustné zvýšení zatížení vysílače do 110 kV a VN je 5 % jmenovitého proudu. 

Výrobny připojované k síti mimo přípojnici, do níž se vysílá signál HDO, může způsobit snížení 

úrovně signálu HDO maximálně o 5%, v případě dodržení minimální přípustné úrovně signálu HDO 

určená měřením. Pro frekvence 194 – 283,3 Hz jsou minimální úrovně signálu HDO: 

NN 150 % Uf, VN 190 % Uf, 110 kV 200 % Uf.  

Uf je náběhové napětí přijímače, které obvykle bývá v rozmezí 0,8 – 0,9 UN [19]. 

Nepřípustným změnám hladiny signálu HDO v přípojném bodu je potřeba zamezit odpovídajícími 

technickými opatřeními. Jejich technické parametry musí být odsouhlaseny provozovatelem DS. 

Podrobnosti jsou v [19]. [15] 
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Při posuzování poklesů hladiny signálu HDO výrobnami je zapotřebí uvažovat následující 

hlediska: 

 Statické střídače, které jsou součástí zdrojů, bez filtrů zpravidla nezpůsobují významné 

snížení hladiny signálu HDO. Pokud jsou vybaveny filtry nebo kompenzačními 

kondenzátory, pak je zapotřebí přezkoušet sériovou rezonanci s reaktancí nakrátko 

transformátoru výrobny. 

 Zdroje, jejichž synchronní nebo asynchronní generátory jsou připojeny do sítě přes 

transformátor, vyvolávají tím nižší pokles signálu, čím je vyšší zkratová reaktance 

generátoru a transformátoru, čím je vyšší frekvence HDO a zkratový výkon sítě. 

Nesmí být produkována nežádoucí rušivá napětí a také nesmí být omezen pokles hladiny signálu 

HDO. Obecně platí: 

 výrobnou vyvolané rušivé napětí, jehož frekvence odpovídá místně použité frekvenci 

HDO nebo leží v bezprostřední blízkosti, nesmí překročit 0,1 % UN 

 produkovaná napětí s frekvencí do 100 Hz pod nebo nad místně použitou frekvencí HDO, 

nesmějí v přípojném bodu překročit 0,3 % UN.   

Výše uvedené hodnoty 0,1 % UN resp. 0,3 % UN vycházejí z předpokladu, že v síti NN nejsou 

připojeny více než dvě vlastní výrobny. Jinak jsou zapotřebí zvláštní výpočty [19]. 

V případě nepřípustného ovlivňování provozu zařízení HDO výrobnou je zapotřebí učinění 

opatření potřebných k odstranění ovlivnění. 

Bez posouzení je možné podle [19] připojit k síti výrobny, nepřesáhne-li jejich výkon v přípojném 

bodu a výkon v celé síťové oblasti hodnoty uvedené v tab. 3.4.1. 

tab. 3.4.1 Maximální hodnoty výkonu v přípojném bodě [15] 

Napěťová úroveň [kV]    Celkový výkon výrobních zařízení 
V přípojném bodu V síťové oblasti 

0,4 10 kVA 20 kVA 
VN 2MVA 4MVA 
110 20 MVA 40 MVA 
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4.2 Variabilita výkonu 

Variabilitou výkonu se rozumí změna toku výkonu v průběhu dne. 

 

obr. 4.2.1 Variabilita výkonu VTE a rychlost větru v 24 hodinovém intervalu  

 zprůměrovaná za jednotlivé měsíce 

 

Graf na obr. 4.2.1 zobrazuje výkon vyrobený VTE v závislosti na rychlosti větru. Průběh výkonu 

je znatelně závislý na průběhu rychlosti větru, protože výkon VTE roste s třetí mocninnou rychlosti 

větru. Navzdory větší proměnlivosti resp. kolísání vyrobeného výkonu elektrárnou, je VTE schopna 

dodávat energii po celý den na rozdíl od FVE. V grafu jsou uvedeny 4 křivky rychlosti větru a 4 

křivky výkonu vyrobeného VTE, které reprezentují různé měsíce. Každá křivka je denní průměrnou 

hodnotou vyrobeného výkonu za období měsíce v denním intervalu a je vztažená na časový úsek 24 

hodin. Díky nepříliš velkým změnám povětrnostních podmínek v jednotlivých měsících během 

měřeného období se vyrobený výkon liší pouze v malých změnách – viz. kapitola 4.3 Vyrobená 

energie . 
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obr. 4.2.2 Variabilita výkonu FVE a energie záření v 24 hodinovém intervalu  

 zprůměrovaná za jednotlivé měsíce 

Graf na obr. 4.2.2 zobrazuje závislosti výkonu dodaného FVE na intenzitě slunečního záření. 

Elektrárna vyrábí pouze ve dne a výroba energie je také značně závislá na oblačnosti. V grafickém 

znázornění jsou opět vyneseny 4 křivky intenzity slunečního záření a 4 křivky výkonu vyrobeného 

FVE, které reprezentují jednotlivé měsíce. S východem slunce vzrůstá výkon a nejvyšší hodnota 

výkonu se pohybuje během poledních hodin, nicméně maximum se posouvá během roku v závislosti 

sklonu slunečních paprsků. V nočních hodinách FVE spotřebovává elektrickou energii z důvodu 

pokrytí vlastní spotřeby. Nejmenší výkon FVE je v měsíci prosinci, kdy mají sluneční paprsky 

dopadající na zem nejnižší úhel. V dalších měsících je viditelný nárůst produkovaného výkonu. 

FV články jsou při přeměně sluneční energie na elektrickou značně závislé na osvitu, a tím i 

časová odezva změny výkonu na změně intenzity slunečního záření je minimální. 
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obr. 4.2.3 Denní průběh výkonu VTE a rychlosti větru 

 

 

obr. 4.2.4 Denní průběh výkonu FVE a energie záření 

Na obr. 4.2.3 je pouze jednodenní průběh výkonu VTE, který je na rozdíl od FVE opět stabilnější 

v průběhu celého dne. Samozřejmě se průběh liší ve výši vyrobeného výkonu od obr. 4.2.1, kde je 

zobrazen průběh zprůměrovaný za celý měsíc. Z tohoto denního grafu lze analyzovat závislost 

průběhu výkonu na rychlosti. Křivky si relativně odpovídají, menší niance jsou způsobený setrvačností 

rotoru vlivem jeho hmotnosti, a proto nemůže rotor reagovat na prudší změny rychlosti. Závislost 

křivek je také dána charakterem výkonové křivky VTE – v nižších rychlostech větru se projeví změna 

rychlosti velkou změnou výkonu a při vyšších rychlostech se projeví stejná změna rychlosti velmi 

malou změnou výkonu. 

Průběh vyrobeného výkonu FVE je zobrazen na obr. 4.2.4, z něhož je patrná vyšší hodnota 

výkonu a to díky slunečnému dni. Oba průběhy – sluneční energie i vyrobený výkon spolu 

korespondují.  
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4.4 Koeficient využití 

Koeficient využití je definován jako poměr skutečné energie vyrobené elektrárnou ke 

jmenovité energii. Výkony pro určení koeficientu lze využít obdobně. 

 

obr. 4.4.1 Poměr vyrobeného výkonu v okamžitých hodnotách k výkonu jmenovitému VTE za 24 h. 

 

obr. 4.4.2 Poměr vyrobeného výkonu v okamžitých hodnotách k výkonu jmenovitému FVE za 24 h. 

Na obr. 4.4.1 je denní průběh poměru výkonu vyrobenému ke jmenovitému u VTE, z něhož je 

opět viditelná výroba elektrické energie během dne a dále pak vlastní využití potenciálu VTE  a na 

obr. 4.4.2 u FVE. Průměrná hodnota využití VTE činí 48,96 % a hodnota FVE činí 26,47 %. Je tedy 

jasné, že VTE má využitelnost téměř dvojnásobnou oproti FVE v rámci dat jednoho dne. VTE je tedy 

méně závislá na denním cyklu. Tyto grafické znázornění platí pro vybraný den. 
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4.5 Vliv výkonu na napětí, flikr efekt, činitel nesymetrie, THD napětí L2 

 

obr. 4.5.1 Vliv výkonu na napětí u VTE 

 

obr. 4.5.2 Vliv výkonu na napětí u FVE 

Z hlediska kvality napětí je obr. 4.5.1 zobrazen průběh sdruženého napětí závislého na výkonu u 

VTE, který je po celý rozsah výkonu s minimálními odchylkami. Toto napětí je však vyšší, než rozsah 

± 2 %, což určují PPDS [15] a rozsah ± 10 % je určen normou ČSN EN 50160 [15]. Nicméně v tomto 

případě není jednoznačně uplatněn pouze vliv VTE, protože na paprsku sítě vedoucím od VTE 

k rozvodně není připojena jen VTE. Nelze tedy z principu měření odůvodnit, že zvýšené napětí je 

způsobeno vlivem VTE. Naopak v celém rozsahu výkonu od 0 až po 100 % dodávaného výkonu VTE 

má téměř konstantní napětí. Dále na obr. 4.5.2 je zobrazen vliv výkonu na sdružené napětí u FVE. 

Napětí zde je v mezích určených PPDS [15] (± 2 %), až do hodnoty přibližně 90 % PN. V této hodnotě 

již napětí vzroste nad povolenou hodnotu. FVE tedy překročí napětí oproti VTE z důvodu napěťové 

závislosti na výkonu. 
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obr. 4.5.3 Týdenní průběh flikr efektu pro VTE 

 

obr. 4.5.4 Týdenní průběh flikr efektu pro FVE 

Flikr efekt měřený u VTE je zobrazen na obr. 4.5.3, průběh zde překračuje max. povolenou míru 

dlouhodobého činitele flikru, ale z charakteru měření nelze jednoznačně určit, že příspěvek VTE 

překračuje hodnotu ≤ 0,46. Flikr je měřen v rozvodně a v grafu jsou vyznačeny dvě oblasti: I. a 

II. V oblasti I. je viditelný pokles výkonu VTE, nicméně hodnota flikru znatelně kolísá – nezávisle na 

výkonu VTE a v oblasti II., kdy hodnota výkonu VTE znatelně vzrostla, tomu křivka flikru 

neodpovídá. Z charakteru obou průběhu tedy vyplývá, že výkon dodávaný VTE nemá přímý vliv na 

velikost flikru a s největší pravděpodobností se jedná o pozadí sítě. Na  obr. 4.5.4 je zobrazen průběh 

flikru měřený u FVE a opět jsou zde zvýrazněny dvě oblasti. V oblasti I. je vzrostla hodnota flikru 

s určitým zpoždením oproti vzrůstu výkonu FVE a v oblasti II. se však hodnota flikru nezmění se 

vzrůstem výkonu. V určitých případech tedy FVE může být zdrojem flikru v síti, ale opět nelze 

jednoznačně říci, že je FVE vždy jeho zdrojem, spíše se jedná o vliv pozadí sítě, které tento flikr 

způsobuje.  
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obr. 4.5.5 Týdenní průběh nesymetrie u VTE 

 

 

obr. 4.5.6 Týdenní průběh nesymetrie u FVE 

Nesymetrie napětí způsobená frekvenčním měničem VTE je na obr. 4.5.5 a způsobená střídačem 

FVE je zobrazena na obr. 4.5.6. Jejich hodnoty nedosahují v obou případech ani 0,5 %, což splňuje 

normou určený maximální limit napěťové nesymetrie 2 %. Obě měření jsou realizována v období 

týdne. Činitel nesymetrie lze korigovat použitými střídači a frekvenčními měniči. V podstatě 

nesymetrie vzniká v případě užití více jednofázových střídačů – popřípadě jejich spojení paralelně, 

resp. jejich nesouslednosti. Je výhodné tedy používat trojfázových střídačů popřípadě řízených a 

spřažených jednofázových. V dnešní době je však vlivem vyspělé technologie dosaženo velmi nízkých 

hodnot nesymetrie způsobených frekvenčními měniči či střídači. 

0

0,5

1

1,5

2

2,5

1.den 2.den 3.den 4.den 5.den 6.den 7.den 8.den

Č
in

it
el

 n
es

ym
et

ri
e 

(%
)

nesymetrie nesymetrie limit

0

0,5

1

1,5

2

2,5

1.den 2.den 3.den 4.den 5.den 6.den 7.den 8.den

Č
in

it
el

 n
es

ym
et

ri
e 

(%
)

nesymetrie nesymetrie limit



Zpětné vlivy obnovitelných zdrojů elektrické energie 
 

- 60 - 

 

 

 

 

obr. 4.5.7 Průběh celkového harmonického zkreslení napětí fáze L2 pro VTE 

 

obr. 4.5.8 Průběh celkového harmonického zkreslení napětí fáze L2 pro FVE 

Harmonické napěťové zkreslení může interferovat se zařízením napájeným společně (např. 

motory nebo elektronická zařízení) a eventuálně může způsobit poškození tohoto zařízení. Velikost 

harmonického napěťového zkreslení je uváděna v procentech jmenovitého napětí, což se někdy 

označuje také jako celkové harmonické napěťové zkreslení (THD U). Celkové harmonické zkreslení 

napětí, jehož zdrojem je VTE a které je měřeno v týdenním intervalu, je zobrazeno na obr. 4.5.7 a na 

obr. 4.5.8 je zkreslení generováno FVE. V případě VTE zkreslení překračuje normou stanovený limit 

díky frekvenčnímu měniči obsaženého ve VTE. Naopak hodnoty u FVE jsou v rámci tolerance a 

pohybují se do 3 %. Průběhy THD korespondují s průběhy výkonů, ale pro lepší orientaci v grafech 

nejsou výkony vyneseny. 
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obr. 4.5.9 Průběh účiníku u VTE za 24 hodin 

 

obr. 4.5.10 Průběh účiníku u FVE za 24 hodin 

Průběh účiníku v intervalu 24 hodin u VTE je zobrazen na obr. 4.5.9 a průběh u FVE obr. 4.5.10. 

Jednoznačně je z průběhu pro VTE patrný zcela induktivní účiník, který se velmi blíží 1 (odchylky 

jsou v řádech deseti tisícin). Tento účiník samozřejmě splňuje PPDS [15], která je dána povolenou 

mezí   =  0,95 induktivní. Vysoká hodnota účiníku, která je téměř konstantní, a je tedy splněna, 

díky frekvenčnímu měniči, který má nastaven pracovní bod v oblasti   =  1. Naopak účiník u 

FVE je díky nedostatku slunečního záření do času přibližně 5:30 kapacitní, který je způsoben vlivem 

vlastní spotřeby FVE následně se začíná zvyšovat až do hodnoty povolené meze vlivem vzrůstající 

intenzity slunečního záření a tím způsobeného vzrůstu elektrického výkonu. Střídače dokáží udržet 

definovanou hodnotu účiníku až teprve od určitého zatížení (určité hodnoty činného výkonu), proto je 

hodnota účiníku v povolené mezi až krátce před 8. hodinou ranní, kdy je dostatečná intenzita 

slunečního záření. Pokles účiníku je patrný opět po západu slunce přibližně před 20. hod a poté je opět 

kapacitní. FVE se tedy v noci chová jako spotřebič.  
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obr. 4.6.3 Výkonová křivka VTE 

 

obr. 4.6.4 Výkonová křivka FVE 

Na obr. 4.6.3 je zobrazena výkonová křivka společně s pracovními body VTE. Křivka je tvořena 

naměřenými hodnotami v průběhu celého roku. Z grafu je patrné, že VTE začíná pracovat již od 

rychlosti 3,6 ∙ , jmenovité hodnoty vyrobeného výkonu dosahuje VTE při rychlosti větru       

12,4 ∙ . V období měření byla hodnota maximální rychlosti větru 17 ∙ , což nemá vliv, 

protože maxima výkonu VTE dosáhne dříve. Výkonová křivka je proložena spojnicí trendu 

s polynomickou rovnicí šestého řádu:   =  −0,0162 ∙   +  1,038 ∙  −  26,188 ∙    

     +327,05 ∙  −  2100,1 ∙  +  6731 ∙  −  8502,9   (3.1) 

Na dalším obr. 4.6.4 je vyobrazena výkonová křivka společně s pracovními body FVE. Křivka 

reprezentuje závislost výkonu na intenzitě sluneční energie. Do hodnoty intenzity slunečního záření 

přibližně 400 ∙  je výkonová křivka lineární. Poté se již vlivem ohřívání FV panelů začíná 

poměr intenzity slunečního záření k vyrobenému výkonu zvyšovat. Polynomická rovnice šestého řádu 

pro spojnici trendu je:  =  3 ∙ 10 ∙  −  1 ∙ 10 ∙  + 1 ∙ 10 ∙  −   

   8 ∙ 10 ∙  +  0,0018 ∙  +  1,0192 ∙  −  5,197   (3.2) 
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5 Posouzení možnosti eliminace zpětných vlivů VTE a FVE 

5.1 Variabilita výkonu a dynamika výkonu 

V období energetických špiček dle diagramu zatížení je potřeba největší dodávky elektrické 

energie, FVE či VTE nemusí být vždy schopná pokrýt energetický schodek z důvodu nepříznivých 

meteorologických podmínek. Tento problém by bylo možné eliminovat akumulací energie vyrobené 

v době, kdy elektrárna pracuje na plný výkon a využít pak akumulovanou energii v  potřebnou dobu.  

V rámci četností změn výkonu ΔP FVE více pracuje v hodnotách změn výkonu od nuly po 

desítky, mírně 300 kW, nicméně VTE pracuje naopak v minimálních velmi málo nejvíce pak v 

desítkách, poté až 600 kW, tedy dvojnásobné změny výkonu FVE s obdobnou četností. V ojedinělých 

případech dochází k extrémním změnám výkonu i o 100 %. U VTE má na četnosti změn výkonu vliv 

větší dynamiky větru oproti FVE, kdy snížení intenzity slunečního záření vlivem oblačnosti má nižší 

dynamiku.  

Tyto zpětné vlivy variability a změn výkonu ΔP lze odstranit pomocí akumulace elektrické 

energie, což se pro řešení již definovaných důsledků na provoz FVE do energetické sítě jeví jako 

velmi žádoucí.  

Nyní je uveden popis akumulačních systémů využitelných společně s FVE, které jsou 

provozovány v režimu, kdy dodávají elektrickou energii do distribuční sítě (grid-connected) a také kdy 

pracují v autonomním ostrovním režimu (grid-off). V režimu, kdy FVE dodává do sítě elektrickou 

energii, zajišťuje střídač přifázování elektrárny k síti a také její automatické odpojení v případě 

výpadku sítě. Akumulační členy se v tomto případě provozu FV systému běžně nepoužívají. 

V poslední době se rozšířil výzkum a vývoj nových elektrochemických akumulačních prvků, které 

slouží především k vyrovnávání fluktuací výkonu VTE a FVE, a k akumulaci elektrické energie 

využívají principu elektrochemických procesů. Tento vývoj se hlavně vztahuje na průtokové baterie, u 

nichž se využívá redukčně-oxidačních reakcí v elektrolytu. Mezi další možnosti akumulace elektrické 

energie lze zařadit také elektrochemický rozklad vody na vodík a kyslík v elektrolyzérech, kde vodík 

představuje umělé palivo, které lze zpětně využít k přeměně na elektrickou energii v palivových 

článcích.  

Jako možnosti akumulace lze využít tedy buď průtokové baterie, nebo vodíkový akumulační 

systém. Průtokové baterie fungují tak, že jádrem systému je reverzibilní redukčně-oxidační článek, ve 

kterém probíhá přeměna energie elektrické na chemickou, vázanou v elektrolytu.  

Akumulační kapacita je dána množstvím elektrolytu v zásobnících a prakticky dosažitelná 

objemová energetická hustota elektrolytu je uváděna v rozsahu 15 až 25 kW.h.m-3.  
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Elektrolyt uskladněný v zásobníku zůstává nabitý prakticky po neomezenou dobu. Systém nevykazuje 

pokles účinnosti ani kapacity, a to ani po více než 12 tisících nabíjecích cyklů.  

Vodíkový akumulační systém se skládá z elektrolyzéru, zásobníku vodíku, zásobníku 

demineralizované vody a vodíkového palivového článku. Dalším nezbytným zařízením jsou 

polovodičové měniče. Elektrická energie se nejprve akumuluje elektrolýzou vody do vodíku, a to vždy 

v době nejnižšího zatížení. Vodík je uskladněn v tlakovém zásobníku. V době zvýšeného zatížení 

energetické sítě se elektrická energie vyrábí v palivovém článku, jehož dalšími produkty jsou již jen 

voda a teplo. 

Tímto způsobem se sice zvýší náklady na systém a samozřejmě také sníží celková účinnost 

systému, nicméně na úkor těchto nedostatků se prakticky úplně zamezí variabilitě, resp. fluktuacím 

výkonu. 

V případech, kdy FVE vyrábí nízké množství energie, což bývá například v zimním období, se 

nabízí možná varianta jak nejvíce využít sluneční energii tím způsobem, že je aplikováni systému 

naklápění FV panelů v důsledku za účelem co nejvyššího zisku sluneční energie, avšak tato možnost je 

značně nákladná.  

5.2 Kvalita napětí 

Možností eliminace zvýšeného napětí je regulace výkonu, kdy v případě vzrůstu výkonu a 

zároveň napětí nad povolenou mez je výkon snížen na hodnotu, kdy napětí nepřekračuje povolenou 

mez. 

Činitel celkového harmonického zkreslení napětí souvisí s frekvenčními měniči obsaženým ve 

VTE a napěťovém střídači, který je obsažen ve FVE. Případnou eliminaci tohoto zkreslení lze 

dosáhnout přidáním příslušných filtrů do měničů, které jsou ovšem finančně náročné. 

Parametry ovlivňující kvalitu napětí (THD U, činitel nesymetrie, cos φ) jsou určeny použitými 

střídači resp. měniči kmitočtu. V případě FVE jsou použity střídače KACO 33000XI, jejichž 

parametry jsou popsány v kapitole 4.1.2. Dalším možným způsob snížení těchto vlivů je použití jiného 

typu střídače – např. od společnosti SMA. U střídačů dodávaných touto společností si lze pohodlně 

nastavit pracovní body vzhledem ke kvalitě napětí tak, aby byly zcela dodrženy podmínky PPDS [15] 

a normy ČSN EN 50160 [22] , [14].  

 

  



 

 

 

Zde

Stříd

širokému

až do řá

výkonu, 

řízení be

s intelige

Na 

technick

V

O

J

V

P

J

Z

S

J

J

C

P

ú

 

obr

e je uveden p

dač je plně v

u rozsahu vs

du MW. Stř

řízení dodáv

ezpečnosti a

entní adaptiv

obr. 5.2.1 je

ké parametry 

Výkon PV ge

Oblast MPP 

Jmenovité na

Vstupní prou

Počet MPP r

Jmenovitý vý

Zdánlivý výk

Síťové napět

Jmenovitý pr

Jmenovitá fre

Cos φ 

Počet napáje

účinnost 

r. 5.2.1 Sunn

Zpětné v

říklad použit

vybavený pr

stupního napě

řídač Sunny 

vky elektrick

a stability d

vní identifika

e uveden na

a na obr. 5.2

ta

enerátoru ma

apětí 

ud max. 

regulátorů/ st

ýkon 

kon max. 

tí 

roud 

ekvence 

cích fází 

ny Tripower 

vlivy obnovit

tí střídače Su

ogresivními 

ětí. Přitom je

Tripower sp

ké energie a p

distribuční sí

ací výpadku s

avrhovaný ty

2.2 je zobraz

ab. 5.2.1 Elek

ax. 

tringů sledov

 

17000TL 

telných zdroj

unny Tripow

technologie

e vysoce flex

plňuje vešker

podporu dist

ítě. Ucelená 

stringu, elek

yp střídače f

zen střídač po

ktrické para

vání 

ojů elektrické

wer 17000TL 

mi – Optifle

xibilní, poku

ré požadavky

tribuční sítě,

koncepce z

tronickou po

firmy SMA,

oužitý ve FV

ametry střída

 

obr

 

é energie 

od firmy SM

ex se dvěma 

ud jde o navrh

y na schopno

a spolehlivě

zajištění bez

ojistkou strin

, v tab. 5.2.

VE. 

če 

17400W 

400 - 800V

600V 

24,6A 

2/ A-5, B-1

17000W 

17000V.A 

190 - 264V

24,6A 

50Hz 

1 

3 

 98,2 % 

. 5.2.2 KACO

MA.  

MPP vstupy

rhování FV s

ost dodávky 

ě se tak podí

zpečnosti Op

ngu. [22] 

1 jsou uved

V 

1 

V 

 

O 33000XI 

- 70 - 

y a velmi 

ystému – 

jalového 

lí také na 

ptiprotect     

deny jeho 

    



 

6 Ov

V té

 Zap

skutečný

[20], kte

FV pane

panel už

původníh

DC/DC 

v příloze

 Dle 

dobíjí ak

napájen 

 

věření pro

éto části je po

 Fotovolt

 DC/DC 

 Akumul

 Střídač D

pojení je zob

ými prvky je

erý je řízen m

elem. Tento 

žitý v této m

ho návrhu. P

měniče včet

e č. 4 uveden

schématu j

kumulátory 

spotřebič. Ta

Zpětné v

ovozních 

opsána realiz

taický panel 

měnič řízený

látor 

DELI 300 W

brazeno na b

e na obr. 6.1

mikroproces

měnič byl v

malé FVE má

Popis funkce

tně desky pl

n program říd

e zřejmý pr

a z těch je 

ato elektrárn

o

 

vlivy obnovit

stavů na i

zace malé FV

CANADIAN

ý mikroproc

W 

blokovém sc

1.2. Pro kon

orem z důvo

šak navržen 

á však praco

e a konstruk

lošného spoj

dící mikropro

rincip funkce

dále napájen

na pracuje v a

obr. 5.2.1 Bl

telných zdroj

instalaci m

VE. Elektrárn

N CS6P 220

esorem 

chématu FVE

nstrukci DC/

odu maximá

na FV pane

ovní napětí p

kce a DC/DC

e a osazení 

ocesor. 

e FVE. Foto

n střídač (m

autonomním 

lokové schém

ojů elektrické

malé FVE

na je složena

0Wp 

E na obr. 5

DC měniče

lního využit

el s pracovní

přibližně 30

C měniče je 

je uvedeno 

ovoltaické p

měnič) z 12 

– ostrovním

ma malé FVE

é energie 

E 

a z těchto kom

.2.1 a s blok

je použito n

í elektrické 

m napětím p

V, proto by

popsána v k

v přílohách 

panely napájí

V na 230 V

m režimu (viz

E 

mponentů: 

kové schéma

návrhu Tima

energie prod

přibližně 17 

yly nutné m

kapitole 6.1.

č. 1 až č. 3

í DC/DC m

V, v posledn

z. kapitola 2.2

- 71 - 

a tvořené 

a Nollana 

dukované 

V, avšak 

odifikace 

. Schéma 

3. Dále je 

měnič, ten 

ní řadě je 

2.6.1). 

 



Zpětné vlivy obnovitelných zdrojů elektrické energie 
 

- 72 - 

 

 

6.1 Realizace DC/DC měniče 

6.1.1 Popis obvodu 

Jedná se o snižovací DC/DC měnič používající solární systém pro nabíjení 12 V baterie. Měnič 

snižuje napětí solárního panelu na nabíjecí napětí baterie a napájecí napětí střídače. Mikroprocesor se 

snaží maximalizovat výstupní výkon ze solárního panelu řízením snižovacího poměru a udržet výkon 

v bodu maximálního výkonu (maximum power point, MPP). 

Měnič je rozdělen do dvou základních částí – výkonové části DC/DC měniče a 

mikroprocesorového řízení.  

Snižovací DC/DC měnič se skládá ze synchronních MOSFET spínačů T1 a T2 a akumulace 

energie – cívky L1 a kondenzátorů C7, C8, C14 a C23. Oba horní i spodní MOSFETy jsou typu N-

FET – IRF540N . N-FET jsou vybrány pro svůj nízký odpor RDSon ke snížení ztráty v DC/DC měniči. 

Vstup (C7, C8) a výstupní kondenzátor (C23) jsou kondenzátory s nízkou hodnotou ESR a zvládnou 

proto velké proudové spínací impulsy produkované DC/DC převodníkem. Hodnota indukčnosti cívky 

L1 je 33μH a je dimenzována pro proud 15 A. D3 je schottkyho dioda používána ke svedení zpětně 

tekoucího proudu při zapnutí spodního MOSFETu. C14 a R15 jsou tlumící obvod použitý pro snížení 

rušení při průchodu spínaného proudu cívkou. R13 odvádí proud z hradla na spodním spínacím 

tranzistoru, aby zajistil jeho vypnutý stav, je-li měnič vypnut. Vstupní napájecí konektor (na solární 

panely) je X1 šroubovací svorky. X2 je výstupní svorkovnice (k baterii a střídači). F1 je pojistka 

s hodnotou 15 A. Dioda D4 brání zpětnému toku proudu do měniče z baterie. 

Synchronní řadič pro hradla MOSFET je IC4 LT1158. Tento obvod řídí horní i spodní spínače 

MOSFET pomocí PWM signálu z mikroprocesoru a je napájen pomocí stabilizátoru 7824 (IC3) a 

Zenerovy diody D1, aby nebylo překročeno jeho maximální napájecí napětí. D2 a C12 jsou součástí 

svépomocného obvodu, který generuje vyšší napětí pro správnou funkci spínání T1 a T2. Pomocný 

obvod zdvojnásobuje vstupní napětí, a proto může být horní spínač řízen. Nicméně tento pomocný 

obvod funguje pouze, když jsou spínací MOSFETy v činnosti. V některých případech mikroprocesor 

zapne horní MOSFET pro vytvoření přímého spojení mezi solárním panelem a baterií. Zapojení 

vychází také z katalogového listu. 

DC/DC měnič je řízen mikroprocesorem PIC16F876A – obvod IC5. Mikroprocesor (dále μP) je 

taktován krystalovým rezonátorem Q1 na 20 MHz. Napájecí napětí 5 V pro napájení PIC16F876A je 

generováno stabilizátorem 7805 (IC2). C3 a C4 jsou vyhlazovací kondenzátory. PWM výstup z μP je 

využit pro řízení pracovního cyklu na DC/DC měniče, který stanoví jeho konverzní poměr napětí. 

Frekvence PWM je nastavena softwarem v μP na 100 kHz. PWM cyklus je řízen softwarem v μP                       
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pro optimalizaci výkonu ze solárního panelu. Spouštěcí pin řadiče MOSFET (IC4 LT1158) je řízen 

výstupním pinem z μP. 

Mikroprocesor počítá skutečný výkon solárního panel pomocí čtení hodnot napětí a proudu ze 

solárního panelu pomocí A/D převodníku na piny. R6 a R7 tvoří dělič napětí sloužící ke snížení 

vstupního napětí do rozsahu 5 V, které lze přečíst μP. R1 je rezistor pro snímání procházejícího 

proudu. Malý úbytek napětí generovaný průchodem proudu R1 je zesílen operačním zesilovačem 

LM358 (IC1/G$1). Operační zesilovač je nakonfigurován jako rozdílový zesilovač se ziskem 10 

stanoven pomocí R2, R3, R4 a R5. 

Mikroprocesor počítá výkon baterie s pomocí stejných obvodů jako pro výpočet výkonu panelu. 

R21 a R22 tvoří dělič napětí sloužící ke čtení výstupního napětí. R20 je rezistor pro snímání 

procházejícího proudu. LM358 (IC1/ G$2) je rozdílový zesilovač se ziskem 10 stanoven pomocí R16, 

R17, R18 a R19. 

Mikroprocesor používá LED diody LED1-3 jako ukazatele zobrazující stav software. RJ11 

konektor (X3) tvoří rozhraní pro ladění μP. 

Mikroprocesor má vestavěný sériový port, který je využit pro výstup dat z DC/DC měniče, které 

mohou být externě logovány. Odvod MAX232A (IC6) slouží k převodu signálů TTL úrovně z 

procesoru na RS232 signály pro externí propojení. Konektor X4 je pro DB9 sériový port. 

6.1.2 Princip činnosti 

Solární panely určené pro nabíjení 12 V akumulátoru ve skutečnosti generují nejvíce výkonu 

s pracovním napětím přibližně 30 V. Při připojení FV panelu přímo na akumulátor se sníží napájecí 

napětí solárního panelu až na přibližně 12 V pro nabíjení baterie. Pomocí DC/DC měniče pro připojení 

solárního panelu k baterii umožňuje provoz solárního panelu na vyšším pracovním napětí, které zajistí 

jeho maximální výkon v bodu maximálního výkonu (maximum power point, MPP), než při připojení 

přímo k baterii. 

Je-li stanoven MPP solárního panelu, bylo by potom snadné navrhnout DC/DC měnič s pevným 

konverzním poměrem a snížit napětí na napětí baterie. Nicméně MPP se mění v závislosti na množství 

osvětlení a teploty solárních panelů. Mikroprocesor se stará o poměr na základě měření vstupního 

výkonu ze solárního panelu, aby solární panel pracoval na jeho MPP. 

DC/DC měnič je snižovací, což znamená, že má vyšší vstupní napětí, a převádí jej na nižší 

výstupní napětí. Tento měnič pracuje s vysokou účinností (s výjimkou některých malých odporových 

ztrát), což znamená, že výstupní výkon je přibližně roven příkonu. Pokud tedy výkon zůstane stejný a 

dojde ke snížení napětí, musí být výstupní proud větší než vstupní proud. 
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Jedná se o synchronně spínaný měnič, což znamená, že obsahuje horní a spodní spínač MOSFET. 

Mikroprocesoru PIC16F876A řídí konverzní poměr DC/DC převodníku. Mikroprocesor se snaží 

nastavit konverzní poměr DC/DC převodníku, aby solární panely byly v provozu jejich bodu 

maximálního výkonu (MPP). Mikroprocesor toto zajišťuje pomocí iteračního algoritmu pro 

maximalizaci vstupního výkonu ze solárních panelů. Vstupní výkon ze solárního panelu je vypočten 

na základě změřených hodnot napětí a proudu skrze vstupy A/D převodníku μP. Mikroprocesor 

odesílá na sériový port všechny hodnoty, které měří a počítá (napětí, proud, výkon). Každých 20 

sekund μP nastaví konverzní poměr DC/DC měniče na 100%, což simuluje přímé spojení mezi 

solárním panelem a akumulátorem. Výkon solárního panelu je měřen a porovnán s bodem 

maximálního výkonu (MPP), čímž je získán zisk či zesílení DC/DC měniče. V příloze č. 4 je software 

naprogramován v mikroprocesoru, a v přílohách č. 2 a č. 3 desky plošných spojů a jejich osazení. 

6.1.3 Analýza malé FVE 

 

obr. 6.1.1 Průběh výkonu a napětí na panelu a na výstupu DC/DC měniče 

Na obr. 6.1.1 je zobrazen jednodenní provoz malé FVE. Měnič udržuje konstantní napětí pro 

napájení akumulátorů a střídače. Poklesy v napětí na panelu (černá křivka) jsou způsobeny zatížením, 

protože korespondují i s výkonem. V grafu jsou viditelné počátky křivek v určité hodnotě, toto je 

způsobenou režimem FVE v autonomním systému, díky čemuž začíná pracovat FVE až od určité 

hodnoty napětí. Měření je realizováno pomocí mikroprocesoru v DC/DC měniči, který posílá 

naměřená data pomocí RS-232 do počítače. Napětí na panelu je proměnlivé pouze v závislosti 

zatížení, intenzita slunečního záření nemá příliš velký vliv na hodnotu napětí.   
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7 Závěr 

Hodnocení zpětných vlivů je provedeno dle více kritérií. Nejprve je hodnocena kvalita elektrické 

energie. Prvním aspektem je kvalita napětí – jedná se o napětí, které je závislé na elektrárnou 

vyrobeném výkonu. Po celý rozsah výkonu VTE (od 0 do 100 % PN) má napětí s minimálními 

odchylkami téměř konstantní průběh. Přestože je napětí vyšší, než povolené meze ± 2 % určené PPDS 

[15], nelze v tomto případě jednoznačně určit uplatnění vlivu VTE, protože na paprsku sítě vedoucím 

od VTE k rozvodně není připojena pouze VTE. Z principu měření tedy nelze odůvodnit, že zvýšené 

napětí je způsobeno vlivem VTE. Naopak v celém rozsahu dodávaného výkonu FVE je napětí 

dodávané FVE v mezích ± 2 %, určených PPDS [15] a při téměř 90% PN je viditelná markantní změna 

napětí. V této hodnotě již napětí překročilo povolenou mez. FVE tedy způsobuje vzrůst napětí oproti 

VTE z důvodu napěťové závislosti na výkonu. Tento vliv FVE lze eliminovat regulací výkonu, kdy 

v případě vzrůstu výkonu a zároveň napětí nad povolenou mez je výkon snížen na hodnotu, kdy napětí 

nepřekračuje povolenou mez. 

Dalším sledovaným parametrem je flikr efekt. Průběh flikru naměřený u VTE překračuje 

maximální povolenou míru dlouhodobého činitele flikru, ale z charakteru měření nelze jednoznačně 

určit, zda příspěvek VTE překračuje hodnotu ≤ 0,46. Flikr je měřen v rozvodně a z grafického 

znázornění nelze určit závislost flikru na výkonu. Při znatelném poklesu výkonu VTE hodnota flikru 

kolísá – nezávisle na průběhu výkonu VTE, a v případě, kdy hodnota výkonu VTE znatelně vzrostla, 

tomu křivka flikru opět neodpovídá. Z charakteru obou průběhů (flikru i výkonu) tedy vyplývá, že 

výkon dodávaný VTE nemá přímý vliv na velikost flikru a s největší pravděpodobností se jedná o 

pozadí sítě. Z průběhu flikru měřeného u FVE vzrostla hodnota flikru s určitým zpožděním oproti 

vzrůstu výkonu FVE, ale dále se již hodnota flikru nezměnila se vzrůstem výkonu. V určitých 

případech lze tedy říci, že FVE může být zdrojem flikru v síti, ale opět nelze jednoznačně definovat, 

že FVE je vždy jeho zdrojem. S největší pravděpodobností se spíše jedná o vliv pozadí sítě, které tento 

flikr způsobuje.  

Nesymetrie napětí vyvolaná frekvenčním měničem VTE a střídačem FVE nedosahuje v obou 

případech ani 0,5 %, což zcela splňuje normou [14] určený maximální limit napěťové nesymetrie, 

který činí 2 %. Činitel nesymetrie lze korigovat použitými frekvenčními měniči nebo střídači. 

V dnešní době je vlivem vyspělé technologie dosaženo velmi minimálních hodnot nesymetrie 

způsobených frekvenčními měniči či střídači. 

Harmonické proudové zkreslení je způsobeno usměrňovačem v měniči kmitočtu (obvykle se 

jedná o šesti pulzní diodový usměrňovač) popřípadě ve střídači. Harmonické proudové zkreslení 

následně zvyšuje skutečnou efektivní hodnotu proudu, a pokud není odstraněno, může dojít k přehřátí 
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transformátoru či kabelů. Velikost harmonického proudového zkreslení je často uváděna v procentech 

základního proudu, což je také označováno jako celkové harmonické proudové zkreslení (THD I) 

Harmonické proudy obvykle tečou z generátoru tohoto proudu (např. diodového usměrňovače) do 

sítě. Napětí generované harmonickými proudy způsobuje na vnitřní impedanci zdroje harmonické 

napěťové zkreslení napětí sítě. Harmonické napěťové zkreslení je tedy produktem harmonického 

proudového zkreslení a impedance zdroje, kde zdroj s největší impedancí vyvolává největší napěťové 

zkreslení. Harmonické napěťové zkreslení může interferovat se zařízením napájeným společně (např. 

motory nebo elektronická zařízení) a eventuálně může způsobit poškození tohoto zařízení. Velikost 

harmonického napěťového zkreslení je uváděna v procentech jmenovitého napětí, což je také 

označováno jako celkové harmonické napěťové zkreslení (THD U). Celkové harmonické zkreslení 

napětí, jehož zdrojem je VTE překračuje ojediněle normou stanovené maximum díky frekvenčnímu 

měniči obsaženému ve VTE. Případnou eliminaci tohoto zkreslení lze dosáhnout přidáním příslušných 

filtrů. Naopak hodnoty u FVE jsou v rámci tolerance a pohybují se do 3 %. 

Z průběhu účiníku u VTE je jednoznačně viditelný zcela induktivní účiník, který se velmi blíží 1 

(odchylky jsou v řádech deseti tisícin). Tento účiník samozřejmě splňuje povolenou mez            =  0,95 induktivní, kterou určují PPDS [15]. Vysoká hodnota účiníku, která má téměř 

konstantní průběh, je splněna díky frekvenčnímu měniči, který má nastaven pracovní bod v oblasti   =  1. Naopak účiník u FVE je díky nedostatku slunečního záření kapacitní, a je způsoben 

vlivem vlastní spotřeby FVE. Jeho hodnota se poté začíná zvyšovat až nad povolenou mez vlivem 

vzrůstající intenzity slunečního záření a tím způsobeného vzrůstu elektrického výkonu. Střídače 

dokáží udržet definovanou hodnotu účiníku až teprve od určité zátěže, proto je hodnota účiníku 

v povolené mezi až tehdy, kdy je dostatečná intenzita slunečního záření. Pokles účiníku je zapříčiněn 

opět snížením intenzity slunečního záření a je opět kapacitní. FVE se tedy v noci chová vzhledem k 

síti jako spotřebič. 

Z hlediska variability výkonu má lepší parametry VTE, a to proto, že navzdory větší 

proměnlivosti resp. kolísání vyrobeného výkonu elektrárnou, je VTE schopna dodávat energii po celý 

den na rozdíl od FVE. V případě FVE by byla vhodnou možností vyřešení této nevýhody v dodávce 

energie po celý den určitá forma akumulace energie. 

 Při porovnání množství vyrobené elektrické energie vyrobila VTE více energie nejen z důvodu 

téměř dvojnásobného instalovaného výkonu, ale také protože se větrná energie v průběhu roku nemění 

tolik, jako sluneční. V zimních měsících je značný pokles intenzity slunečního záření, než v měsících 

letních. FVE také vyrábí vzhledem k VTE znatelně nižší množství energie vlivem menší účinnosti 

samotné přeměny energie. Možným způsobem, jak nejvíce využít energii i v rámci zimních měsíců je 

aplikace systému naklápění FV panelů v důsledku nejvyššího zisku sluneční energie, avšak tato 
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možnost je značně nákladná oproti standardnímu upevněné FV panelů. Velikosti vyrobené energie 

VTE v rámci 24 hodinové cyklu se tedy liší nejen vlivem jiného instalovaného výkonu u elektráren.  

Poměr skutečně vyrobené energie k maximální možné energii ve sledovaném období se u VTE 

pohybuje častěji v hodnotách převyšujících 50 % možného maxima výroby, kdežto FVE v nočních 

hodinách nepracuje téměř vůbec a během dne i přes hodnotu více než 60 % možného maxima vyrábí 

méně energie než VTE.  

Denní průměrná hodnota poměru výkonu vyrobeného ke jmenovitému (což je obdoba koeficientu 

využití pro energii) činí u VTE 48,96 % a u FVE činí 26,47 %. Je tedy jasné, že VTE má využitelnost 

téměř dvojnásobnou oproti FVE v rámci měření jednoho dne. Z toho vyplývá, že VTE je tedy méně 

závislá na denním cyklu. Nicméně tyto hodnoty platí pouze pro vzorek dat naměřených z jednoho dne. 

V případě, že by měření bylo vztaženo např. na rok, hodnoty by byly značně nižší. 

Nejvyšší četnost výroby výkonu má VTE v oblasti hodnot výkonu v rozmezí 0÷10 % a následné 

vyšší hodnoty výkonu mají klesající trend četností. V záporné oblasti, kdy VTE spotřebovává energii 

ze sítě má zastoupené 14,23 % svého pracovního cyklu, na rozdíl od FVE, jejíž hodnota odpovídá 

38,75 %. V porovnání oblasti výkonu o rozsahu 0 ÷ 10 % má FVE proti VTE má četnost nižší o 9 %. 

Z histogramů absolutních četností změn výkonu ∆P VTE a FVE za tříměsíční období lze na první 

pohled určit rozdíl v četnostech nulových resp. minimálních změn a přibližnou rovnováhu v 

četnostech změn výkonu v desítkách. V dalších hodnotách jsou již patrnější rozdíly. FVE tedy více 

pracuje v hodnotách změn výkonu od nuly po desítky, mírně v hodnotách 300 kW, nicméně VTE 

naopak vykazuje velmi nízké četnosti minimálních změn výkonu, a nejvíce četností změn výkonu 

v řádech desítek až 600 kW, tedy dvojnásobné výkonové změny oproti FVE s obdobnými četnostmi. 

V ojedinělých případech dochází k extrémním změnám výkonu až o 100 %. Četnosti větších změn 

výkonu mají klesající trend v případech VTE i FVE. Měření bylo uskutečněno v desetiminutových 

intervalech a u VTE je tedy viditelná závislost změn výkonu vlivem větší dynamiky větru oproti FVE, 

kdy snížení intenzity slunečního záření vlivem oblačnosti má nižší dynamiku. Rychlost větru se tedy 

za 10 min změní více než intenzita slunečního záření, a proto minimální změny, které jsou četné u 

FVE, naopak u VTE chybí. U VTE jsou tedy obsazeny četnosti v dalších intervalech (desítky, stovky). 
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tab. 6.1.1 Hodnocení vlivů VTE vs. FVE 

Vliv 
Splnění kritérií 

VTE FVE 

Variabilita výkonu + - 

Vyrobená energie + - 

Koeficient využití + - 

Vliv výkonu na napětí + - 

Flikr efekt + + 

Činitel nesymetrie + + 

THD U - + 

HODNOCENÍ + - 
 

Jednoznačné stanovisko, která z elektráren má menší zpětné vlivy, nelze určit. V mnoha 

vlastnostech či aspektech vykazuje lepší výsledky VTE. Proto jsou v uvedeny parametry jednotlivých 

vlivů, které jsou vztaženy na FVE a VTE. Z tab. 6.1.1 tedy prokazatelně vyplývá, která z elektráren 

lépe vyhovuje z hlediska variability vyrobeného výkonu a splňuje podmínky stanovených PPDS [15] a 

normou ČSN EN 50160 [14].  

Větrné i fotovoltaické elektrárny se budou stále víc stávat důležitější součástí energetického 

konceptu, potom, co bude vyřešen největší problém, a to z hlediska akumulace elektrické energie. 

V současné době mají jejich výkonové rázy negativní vliv na energetickou síť. Nyní by tedy bylo lepší 

možností provozovat VTE a FVE v koncepci malých výroben pracujících jako zdroj pro domy, popř. 

bytové zástavby v režimu grid-off, popřípadě grid-connected v rámci prodeje přebytků elektrické 

energie. Vhodným řešením zvýšení efektivity by byl výhodný společný provoz VTE a FVE v rámci 

jedné lokality, kdy by se oba zdroje tohoto hybridního systému vzájemně doplňovaly. 

Malá FVE je hodnocena pouze závislostí napětí na výkonu, jde tedy o demonstrativní vzorek FVE 

pro určení závislosti napětí na výkonu a napětí regulovaného měničem pro nabíjení akumulátoru a 

napájení střídače. 
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