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Annotation 

 

Renewable resources of energy shelter a huge potential (wind, water, sun, biomass and earth’s 

heat). The Czech Republic commitments to reduction of greenhouse effect lead into support of 

renewable resources of energy. It is important to see the renewable resources not only from power 

aspect but also from economy propriety of these resources. 

Wind power is one of the fast expanding power systems which are coming to the market. 

Production of wind power plants has been growing up very fast. The biggest share in production has 

Nederland, Germany and the Great Britain. The biggest share should be focused on the lands with 

costal places. Wind power could deliver up to 50 % of electricity to several countries, which are 

situated in the location with favorable wind conditions. About a half of installed wind power plants on 

the world are located in the North Sea coast of Germany and Denmark. The offshore wind farms in the 

North Sea have a big potential for the entire Europe. 

High expanding of wind powers in the Czech Republic leads to question: what with stochastic supplies 

of energy from these powers. Electric output of wind power is dependent on mat cube of wind speed 

which has transformative character. These stochastic supplies cause problems with control of 

electricity supply system and have to hold cutoff by the help of reserves (secondary, tertiary and 

control reserve). It presents costs that develop in the price of electrical energy for end-consumer. One 

of way of solution of this problem is accumulation of electrical energy or exact prediction of power of 

wind powers. 

This thesis deals with problems of data interpretation of wind power, determination of type diagrams 

of power and variance of these diagrams. With the view of this interpretation are created two 

applications “reserves” and “evaluation” by the help of MS Excel. 
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1 Úvod 

První kapitola popisuje vlivy větrných elektráren na regulaci výkonu. Následně jsou 

uvedeny a specifikovány možnosti akumulace energie z větrných elektráren. Dále je věnována 

pozornost vysvětlení použitého matematického aparátu. 

Další kapitola popisuje provedený statistický rozbor rychlosti větru z lokality existující 

větrné elektrárny. Statistický rozbor zahrnuje data jednoho měsíce z roku 2007 a tří měsíců z roku 

2008. Poté je provedena analýza výkonu větrné elektrárny Vestas V90 o instalovaném výkonu 

2MW. V této kapitole je vyhodnocení dat, která byla získána z měření na výše zmíněné 

elektrárně. Analýza výkonu větrné elektrárny zahrnuje data osmi měsíců za rok 2008 a 

deseti měsíců za rok 2009 a sloužila pro vytvoření aplikací „vyhodnocení“ a „zálohy“. 

V další části práce je popsaná aplikace pro vyhodnocování naměřených dat - 

„vyhodnocení“. Tato aplikace vytvořená pomocí makra v MS Excelu 2007 má zjednodušit 

zdlouhavé vyhodnocování dat. Aplikace je primárně určena pro vyhodnocování elektrického 

výkonu větrné elektrárny, ale stejně dobře může posloužit pro vyhodnocování elektrického 

výkonu fotovoltaické elektrárny nebo pro jakýkoliv jiný zdroj elektrické energie. Aplikace nabízí 

možnost generování výstupních listů pro zadaná časová období s různými možnostmi 

vyhodnocení podle volby uživatele. Další možností aplikace je vytvoření souhrnného listu se 

souhrnnými informacemi z již vygenerovaných výstupních listů. Tento list potom podává 

přehledný obraz o provozu zkoumaného zdroje. 

Dále se práce zabývá aplikací pro stanovení odchylky výkonu - „zálohy“. Aplikace 

pracuje s již dříve získanými daty, která různým způsobem a metodami zpracovává. Využívá se 

různých průměrných výkonů pro zvolená časová období. Tyto průměry se získávají pro různě 

stanovená období a také pro období zvolená uživatelem. Výpočty se provádí z naměřených dat 

nebo z vyhlazených dat. Vyhlazení může být provedeno v různých nastaveních (podle volby 

uživatele). Pro vyhlazení křivek je použita metoda klouzavých průměrů. Dále aplikace z těchto 

určených křivek stanoví, jaká by byla skutečná odchylka při uvažování průměrné křivky. 

Aplikace může být také použita pro jednoduché a přehledné grafické vyhodnocení provozu větrné 

elektrárny. Stejně dobře může posloužit pro stanovení typových charakteristik zdroje pro zadané 

období. 
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2 Cíle disertační práce 

 

V současné době je kladen důraz na využití obnovitelných zdrojů energie, kde jsou 

nejčastěji využívány zdroje vody, slunce, větru, biomasy a geotermální. Jedním 

z nejrozšířenějších obnovitelných zdrojů v České republice je větrná a sluneční energie. Z tohoto 

důvodu se tato disertační práce bude zajímat o problematiku větrné energie. 

 

Prvním krokem je získání a vyhodnocení dat vyplývajících z měření, která probíhala a 

nadále probíhají, na větrné elektrárně VESTAS V90 o jmenovitém instalovaném výkonu 2MW.  

V lokalitě, kde se tato elektrárna nachází, je umístěna další větrná elektrárna stejného typu. 

Pro toto hodnocení bude vytvořena aplikace, která vyhodnocování dat zjednoduší. 

  

Existují různé dotace a podpory, které se vztahují k obnovitelným zdrojům energie, ale 

bohužel zde vyvstává společenský problém s náklady, které při jejich využití vznikají. Jedním 

z největších problémů zapojení větrných elektráren do distribuční (přenosové) sítě je kolísání 

dodávek elektrické energie vlivem povětrnostních podmínek. Následkem tohoto kolísání může 

vzniknout nedodaná energie, která je rozdílem mezi instalovaným a skutečným výkonem větrné 

elektrárny. Jakákoli nejistota vyvolává náklady, tedy i nejistota kolísání. Možnost vzniku 

nedodané energie má za následek navýšení držených záloh. Následujícím krokem bude stanovení 

nedodané energie z větrné elektrárny a typových charakteristik větrné elektrárny. 
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3 Podpůrné služby k zajištění spolehlivosti energetické sítě 

Podpůrné služby používá ČEPS k zajištění systémových služeb. Podpůrné služby jsou 

poskytovány jednotlivými uživateli přenosové soustavy. ČEPS se stará o správné fungování 

elektrizační soustavy dle patřičných standardů.  

  

3.1 Vliv větrných elektráren na regulaci výkonu 

Klasické zdroje elektrické energie (např. jaderná, uhelná elektrárna) vyrábí po většinu 

doby provozu elektrickou energii o výkonu, který se blíží instalovanému výkonu konkrétního 

zdroje. Pokud dojde k poruše nebo plánované odstávce, zdroj nedodává žádnou elektrickou 

energii. U větrné elektrárny je množství vyrobené elektrická energie závislé na rychlosti větru 

v dané lokalitě umístněné elektrárny. Pro větrnou elektrárnu je přiblížení se instalovanému 

výkonu výjimečnou událostí, na rozdíl do klasického zdroje. Skoro po celou dobu výroby 

elektrické energie z větrné elektrárny produkce kolísá až o desítky procent instalovaného výkonu 

v řadu několika hodin. Tato stochastická dodávka elektrické energie je dlouhodobě špatně 

předvídatelná. Značná nepředvídatelnost a výrazná nepravidelnost výroby elektrické energie z 

větrných elektráren má nepříznivý vliv na provoz elektroenergetické soustavy. Je nutné držet 

větší zálohy energie. Chod větrných elektráren ovlivňuje zejména tyto tři zálohy [2][9]: 

 

 sekundární regulace výkonu; 

 terciární regulace výkonu; 

 dispečerská záloha; 

 

Tyto podpůrné služby jsou nejvhodnější pro čerpání záloh pro vyrovnání stochastického 

výkonu z větrných elektráren. Větrné elektrárny nemusí zajišťovat primární, sekundární ani 

terciární regulace. Větrná elektrárna musí být schopna omezení dodávaného výkonu (řízení 

výkonu) na požadavek PPS. Toto řízení se používá hlavně při poruchách a při stavech, kdy by 

provoz větrných elektráren výrazně navyšoval pravděpodobnost dalších poruch (výpadků) nebo 

narušoval spolehlivý provoz elektrizační sítě. Omezení výkonu větrných elektráren musí být 

technicky zdůvodněno.  

 

4 Možností akumulace energie pro zlepšení spolehlivosti 

energetické sítě 

Rychlé rozšiřování větrných elektráren vede k otázce, co s proměnlivou výrobou energie 

z těchto elektráren. Elektrická energie je závislá na třetí mocnině rychlosti větru, který má značně 

se měnící charakter. To způsobuje největší potíže při řízení elektrizační soustavy. 

Jedním z možných způsobů řešení tohoto problému je akumulace elektrické energie. Při 

akumulaci by byla energie v době, kdy není tolik potřebná, uložena do vhodného systému. A při 

nedostatku elektrické energie může být použita pro krytí výkonových špiček. Pro akumulaci 

elektrické energie je celá řada systémů (redox baterie, olověné baterie, přečerpávací elektrárny, 

palivové články, akumulátory stlačeného vzduchu …). Řada uvedených akumulátorů je delší 

dobu již používána a dobře známa. Ale jsou uvedeny i novodobé akumulační systémy, které jsou 

ve fázi zavádění a jejich dalšího zkoumání. 
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5 Použitý matematický aparát 

5.1 Časové řady 

Časová řada se bere jako posloupnost hodnot ukazatelů měřených v určitých časových 

intervalech (tyto intervaly jsou většinou stejně velké - ekvidistantní). Data jsou jednoznačně 

uspořádána z hlediska času ve směru od minulosti do přítomnosti. Zapsání takovéto časové řady: 

X
1
, X

2
, …, X

n 
neboli X

t, 
t = 1, …, n, 

kde X značí analyzovaný ukazatel, t je časová proměnná s celkovým počtem pozorování n. 

 

Analýza časových řad je soubor metod, které slouží k popisu těchto dynamických 

systémů nebo k případně k předvídání jejich budoucího chování. Analýza časových řad se v 

současnosti provádí výhradně prostřednictvím počítačů a pomocí vhodného softwaru. Velká 

většina statistických softwarů má algoritmy těchto analýz zabudované ve svých standardních 

nabídkách. 

5.2 Doplnění chybějících hodnot 

V časové řadě může některé pozorování chybět a bývá někdy nutné je před zahájením 

dalších výpočtů doplnit. Doplněné údaje samozřejmě nejsou plnohodnotné a jejich přítomnost 

snižuje věrohodnost analýzy. Podle účelu transformace lze postupovat některým z následujících 

přístupů:  

 

 Nahradit chybějící hodnoty nulami. Tento způsob lze doporučit tehdy, nevíme-li o řadě 

nic anebo jen to, že její průměrný člen by měl být nulový (tak tomu bývá např. u 

naměřených odchylek od nějaké očekávané hodnoty řízeného procesu).  

 Nahradit chybějící hodnoty nějakou centrální charakteristikou souboru naměřených 

hodnot, konkrétně jeho aritmetickým průměrem nebo mediánem. Lze přitom brát 

centrální charakteristiku buď celého souboru, nebo pouze okolních bodů.  

 Nahradit chybějící hodnotu lineární interpolací mezi sousedními body. Hodí se pro řady, 

které vykazují výraznou setrvačnost.  

 Nahradit chybějící hodnoty trendem v celém souboru, získaném regresí vhodné křivky.  

 Nahradit chybějící hodnoty odhadem založeným na známém či odhadnutém modelu 

chování procesu [19].  

 

Klouzavé průměry 

Další metodou hledání trendu je vyhlazení původní časové řady (odstranění šumu 

vznikající působením náhodných vlivů). Metoda klouzavých průměrů je metoda, kdy se řada 

původních dat nahradí vypočtenými klouzavými průměry. 

Metoda klouzavých průměrů se zakládá na myšlence, že časovou řadu Xt (pro t=1, 2,…, 

n) rozdělíme na kratší časové úseky o počtu hodnot 2m+1 členů původní řady, na kterých 

odhadují lokální polynomické trendy určitého stupně. Čím větší je délka klouzavého průměru, tím 

větší je „vyhlazení“ časové řady. V případě, že zvolená délka klouzavého průměru je „lichá“, jsou 

získány jejich hodnoty jako obyčejné aritmetické průměry dané délky (prosté klouzavé průměry). 

 

  



Spolehlivost obnovitelných zdrojů v energetických soustavách 

5 

Prosté klouzavé průměry 

Úseky časové řady o délce 2m+1 se vyrovnávají tak, že jsou nahrazeny prostým 

aritmetickým průměrem: 

 

mnmmt
m

yyyy
y

m
y

m

mi

mtmtmtmt
itt 







 




 ,...,2,1

12

...

12

1 11  (1) 

 

m hodnot na začátku a m hodnot na konci časové řady zůstává nevyrovnáno. Sudá délka 

klouzavých průměrů se většinou nevolí. Větší vyhlazení časové řady se docílí větší délkou 

klouzavého průměru. 

 

6 Statistický rozbor rychlosti větru 

Tento statistický rozbor rychlosti větru měl potvrdit anebo vyvrátit, že se rychlost větru 

liší v jednotlivých fázích dne. 

Pro zvolenou statistickou analýzu byla použita data získaná měřením v lokalitě větrné 

elektrárny. Tato data popisují rychlosti větru z meteorologické stanice po dobu 4 měsíců. Pro 

statistické hodnocení byla data rozdělena do tří fází dne: ráno (4-12h), odpoledne (12-20h) a 

večer (20-4h). Zpracované výstupní údaje podávají přehled o rozdílu rychlosti větru v těchto 

fázích dne.  

Zdrojem vstupních dat bylo měření na větrné elektrárně za období od 1. 9. 2007 do 

1. 10. 2007 a od 1. 1. 2008 do 31. 3. 2008. Celé měření zahrnovalo data o rozsahu 16376 

záznamů. 

 

Pro jednotlivé měsíce jsou uvedeny krabicové grafy vytvořené v programu 

Statgraphics 16. 

 

Obr. 1: Krabicový graf pro září 2007. 

ráno

odpoledne
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Obr. 2: Krabicový graf pro Leden 2008. 
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Obr. 3: Krabicový graf pro Únor 2008. 
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Obr. 4: Krabicový graf pro Březen 2008. 

 

6.1 Zhodnocení statistického rozboru rychlosti větru 

Statistická analýza byla provedena pomocí programu  STATGRAPHICS 16 a 

MS Excel 2003. Data byla vyhodnocována převážně na základě popisných charakteristik, 

histogramů a krabicových grafů, kde byly nejvíce patrné rozdíly v rychlostech větru 

pro jednotlivé časové fáze dne.  
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Pomocí Kruskal–Wallisova testu bylo zjišťováno, zda si střední hodnoty rychlosti větru 

pro jednotlivé fáze dne jsou rovny nebo se od sebe liší. Dále byla provedena post-hoc analýza pro 

potvrzení výsledku Kruskal–Wallisova testu. Analýza potvrdila, že si data pro jednotlivé  fáze 

dne mezi sebou nejsou podobná. 

 

V měsíci září 2007 byla největší intenzita větru večer s hodnotou mediánu 7. Za období 

měsíce ledna 2008 byla největší intenzita větru odpoledne s hodnotou mediánu 8,4. V únoru 2008 

byla největší intenzita větru také odpoledne s hodnotou mediánu 6,9. Měsíc březen byl 

poznamenán častými výpadky měření, proto data nejsou úplná a statistická analýza je tímto 

ovlivněna. Intenzita větru byla nejsilnější pro večerní hodiny a hodnota mediánu činila 6,7.  

Ze statistiky vyplývá, že se nedá jednoznačně říci, ve které fázi dne je síla větru největší. 

Ranní fáze dne se z hlediska intenzity větru jeví jako nejnižší. Dále je patrné, že časové období 

čtyř měsíců je krátké pro jednoznačné rozhodnutí, ve které fázi dne je síla větru intenzivnější. 

 

7 Analýza elektrického výkonu větrné elektrárny 

7.1 Koeficient využitelnosti 

Koeficient využitelnosti, také koeficient ročního využití, patří mezi základní ukazatele 

efektivity energetického zdroje. Koeficient ukazuje využívání instalovaného výkonu 

energetického zdroje během roku. Vypočítá se porovnáním skutečného množství vyrobené 

energie s teoreticky maximální výrobou energií energetického zdroje při celoročním provozu. 

Většinou se uvádí v procentech. 

 

 
hP

W
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r
r


   (2) 

 
Wr  - vyjadřuje roční množství vyrobené energie (kW/rok); 

Pi  - je instalovaný výkon (kW); 

h  - je počet hodin (za rok 8760) (h). 

 

7.2 Analýza větrné elektrárny VestasV90 

Pro analýzu jsou použita data získaná z měření, která probíhají na větrné elektrárně 

Vestas V90, o instalovaném výkonu 2MW. V lokalitě, kde se tato elektrárna nachází, je umístěna 

další větrná elektrárna stejného typu. V této kapitole je naznačen postup vyhodnocování dat, která 

již byla získána z měření na výše zmíněné elektrárně.  

Analýza výkonu větrné elektrárny zahrnuje data za období březen až srpen, listopad a 

prosinec roku 2008. A za měsíce leden až říjen roku 2009. Celkově se jedná o 8 měsíců za rok 

2008 a 10 měsíců za rok 2009. Data byla rozdělena do tří fází dne: ráno (4-12 h), odpoledne  

(12-20 h) a večer (20-4 h). Zpracované údaje podávají přehled o elektrickém výkonu v těchto 

fázích dne. Dále je zjištěn pro jednotlivé měsíce koeficient využitelnosti a podíl dodávky větrné 

elektrárny a její nečinnosti. Jsou zde také určeny oblasti malého, středního a velkého výkonu 

větrné elektrárny pro duben až říjen roku 2009. 

 

http://cs.wikipedia.org/wiki/Efektivita
http://cs.wikipedia.org/wiki/Energie
http://cs.wikipedia.org/wiki/Teorie
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Měsíce březen, červenec, srpen a listopad 2008 nepodávají přesné výsledky. V těchto 

měsících je provedeno jen krátké měření, a proto nejsou zahrnuty do průměrných výstupů. 

 

 

Obr. 5: Koeficient využitelnosti větrné elektrárny pro jednotlivé měsíce v roce 2008. 

 

 

Obr. 6: Koeficient využitelnosti větrné elektrárny pro jednotlivé měsíce v roce 2009. 

 

 

Na grafech Obr. 5 a Obr. 6 je znázorněn koeficient využitelnosti větrné elektrárny 

Vestas V90 pro analyzované měsíce. Za zkoumané období je průměrný koeficient využitelnosti 

cca 26 %. Jen pro měsíc listopad 2008 byl tento koeficient výrazně vyšší a pro měsíc březen 2008 

naopak výrazně nižší. V těchto měsících bylo provedeno jen krátké měření. To bylo způsobeno 

chybou na měřícím zařízení. A proto data těchto měsíců nebyla kompletní. 
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Obr. 7: Průměrný výkon větrné elektrárny pro jednotlivé fáze dne v roce 2008. 

 

 

Obr. 8: Průměrný výkon větrné elektrárny pro jednotlivé fáze dne v roce 2009. 

 

 

Na grafech Obr. 7 a Obr. 8 je znázorněn průměrný výkon elektrárny, který byl rozdělen 

do jednotlivých fází dne ráno (4-12 h), odpoledne (12-20 h) a večer (20-4 h). Větrná elektrárna 

pracovala s největšími průměrnými výkony ve večerní fázi dne (20-4 h). Naopak nejmenších 

průměrných výkonů dosahovala v ranních fázích dne (4-12 h). 

0 

200 

400 

600 

800 

1000 

1200 

Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Listopad Prosinec 

(kW) 

4-12 

12-20 

20-4 

0 

100 

200 

300 

400 

500 

600 

700 

800 

900 

Leden Unor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen 

(kW) 

4-12 12-20 20-4 



Spolehlivost obnovitelných zdrojů v energetických soustavách 

10 

 

Obr. 9: Podíl generatorického chodu a nečinnosti elektrárny pro jednotlivé měsíce v roce 2008. 

 

 

Obr. 10: Podíl generatorického chodu a nečinnosti elektrárny pro jednotlivé měsíce v roce 2009. 

 

 

Na dalších sloupcových grafech Obr. 9 a Obr. 10 je znázorněn poměr doby provozu a 

doby nečinnosti větrné elektrárny. Tento poměr je v analyzovaném období roků 2008 a 2009 cca 

78:22. Jen v měsíci listopadu 2008 je poměr doby provozu a doby nečinnosti značně rozdílný než 

je celkový průměr (95:5). V tomto měsíci bylo provedeno jen krátké měření, což bylo způsobeno 

chybou na měřícím zařízení. A proto data tohoto měsíce nebyla kompletní. 
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Obr. 11: Průměrný denní výkon větrné elektrárny pro jednotlivé měsíce v roce 2008. 

 

 

Obr. 12: Průměrný denní výkon větrné elektrárny pro jednotlivé měsíce v roce 2009. 

 

 

Grafy Obr. 11 a Obr. 12 ukazují průměrné rozložení výkonu větrné elektrárny pro 

jednotlivé zkoumané měsíce v roce 2008 a 2009 za dobu 24 h. 
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Obr. 13: Porovnání výkonů větrné elektrárny pro dny 1. 1. a 1. 6. 2009. 

 

Graf Obr. 13 znázorňuje pro dva náhodně zvolené dny značně stochastický průběh 

výkonu větrné elektrárny za dobu 24h. Nejhorší jsou náhodné výkonové špičky, které jsou na 

grafu viditelné. Pro zachycení a znázornění těchto špiček, je zapotřebí dostatečně podrobné 

měření.  

 

7.3 Zhodnocení výkonu větrné elektrárny 

Z naměřených a následně vyhodnocených dat je patrné, že větrná elektrárna dosahuje 

průměrného koeficientu využitelnosti cca 26 %. Jedná o moderní větrnou elektrárnu Vestas V90 o 

instalovaném výkonu 2 MW. Tohoto instalovaného výkonu elektrárna dosahovala jen výjimečně 

cca 1 %. 

Při porovnání jednotlivých fází dne ráno (4-12 h), odpoledne (12-20 h) a večer (20-4 h) se 

jeví jako nejlepší fáze dne večer (20-4 h). Naopak nejmenší výkon byl dodáván v ranních fázích 

dne (4-12 h). 

Průměrný procentní rozdíl výkonu mezi jednotlivými fázemi dne je ve zkoumaném 

období 14 %. Největší procentní rozdíl výkonu byl v červnu 2009 mezi ránem a večerem, a to 

38 %. Obdobné hodnoty byly naměřeny v měsíci srpnu 2008. Nejvyrovnanějším měsícem byl 

březen 2009, kdy průměrný procentní rozdíl výkonu mezi jednotlivými fázemi dne byl 2 %. 

Průměrný procentní rozdíl výkonu z měsíčních největších odchylek jednotlivých fází dne byl 

26 %. 

Poměr doby provozu a doby nečinnosti větrné elektrárny je pro analyzované období cca 

78:22. Jen ve měsíci listopadu 2008 je tento poměr výrazně menší. V tomto měsíci bylo 

provedeno jen krátké měření, což bylo způsobeno chybou na měřícím zařízení. 

Z naměřených dat byl také výkon větrné elektrárny rozdělen do tří oblastí: malého, 

středního a velkého výkonu. Pro tuto analýzu byla použita data měsíců duben až říjen roku 2009. 

Ostatní data neobsahovala potřebné množství dat pro toto rozdělení. Oblast malého výkonu byla 

stanovena do 300 kW, oblast středního výkonu byla stanovena na 301-700 kW a oblast velkého 

výkonu byla stanovena na 701-2000 kW. Dodávka elektrické energie z větrné elektrárny činila v 

60 % výkonu v rozmezí 200-950 kW. 
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8 Aplikace vytvořené pro větrné elektrárny 

8.1 Aplikace pro vyhodnocení naměřených dat „vyhodnocení“ 

Pro zlepšení a zefektivnění výroby elektrické energie z obnovitelných zdrojů je důležitá 

predikce výkonu. Takováto predikce elektrického výkonu může být na základě přesné lokální 

předpovědi počasí nebo na základě dlouhodobě měřených dat pro daný zdroj elektrické energie a 

danou oblast. 

Pro druhý uvedený případ je potřeba provádět různá vyhodnocení z měření, která 

vypovídají o chování tohoto zdroje během delšího časového úseku. Za účelem zjednodušení 

takovéto práce byla vytvořena aplikace pro vyhodnocování dat pomocí makra v MS Excelu 2007. 

Strávili jste někdy spoustu času opakujícími se úkoly v aplikaci Excel a domníváte se, že 

musí existovat lepší způsob, jak tyto úkoly provést? 

 

Tato aplikace byla vytvořena pro vyhodnocování výkonu větrné elektrárny, ale může 

stejně dobře posloužit pro vyhodnocování elektrického výkonu fotovoltaické elektrárny nebo pro 

jakýkoliv jiný zdroj elektrické energie. 

 

Pro správnou funkci aplikace „vyhodnocení“ je nutné, aby byl nainstalovaný doplněk 

Analytické nástroje – VBA.  

 

Aplikace je vytvořena pomocí makra MS Excel 2007. Při spuštění Excelu se uživateli 

zobrazí Zadávací list (Obr. 14). Nejprve je zapotřebí vyplnit vstupní údaje v listě Zadání viz  

Obr. 14. Vysvětlení jednotlivých položek je uvedeno v následujícím textu. 

 

 

 

Obr. 14: Pohled na okno MS Excel. 
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Obr. 15: Vstupní zadávací tabulka pro generování výstupního listu. 

 

Vysvětlení jednotlivých příkazů (viz Obr. 15) 

 

Název pro výstup  

Zde uživatel volí název pro výstup, podle kterého se bude jmenovat nový list 

s vygenerovaným obsahem a všemi grafy v něm obsaženými. Při nezadání tohoto názvu aplikace 

nedovolí řešit zadání. Při shodnosti názvu s již vygenerovaným listem aplikace neumožní řešení 

zadání a bude uživatele informovat patřičným upozorněním. 

 

Instalovaný výkon 

Tato kolonka je nutná pro výpočet koeficientu využitelnosti. Při nezaškrtnutí možnosti: 

„určení koeficientu využitelnosti pro zadané období“ není potřeba uvádět tuto hodnotu. 

V opačném případě by aplikace neumožnila řešit zadání a informovala by uživatele patřičným 

upozorněním. 

 

Zadání tříd pro četnost výkonu 

Oblast je nutné vyplňovat, jen když je zaškrtnuté políčko: „četností výkonu pro zadané 

období“. V opačném případě by aplikace neumožnila řešit zadání a informovala by uživatele 

patřičným upozorněním. První hodnota není záměrně vyplněna, protože uživatel může zadat 

libovolnou hodnotu, a to i zápornou (např. -100). V prvním řádku tedy musí uživatel vyplnit obě 

hodnoty. V dalších řádcích vyplňuje uživatel jen pravý sloupec, zbytek je automaticky generován. 

Není nutné vyplnit celý vymezený prostor pro četnosti výkonu. Ale uživatel musí dodržet 

vzestupnou hodnotu četností. Pokud by nedodržel vzestupnost dat, hodnota nebude zapsána. 

 

Meze pro jednotlivé fáze dne 

Oblast je nutné vyplňovat, jen když je zaškrtnuté políčko: „průměrný výkon pro 

jednotlivé fáze dne zadaného období“. V opačném případě by aplikace neumožnila řešit zadání a 

informovala by uživatele patřičným upozorněním. Zde si uživatel volí libovolně dlouhé části dne 

a vždy musí zadat dva časové údaje. Časový údaj je potřebné zadávat v požadovaném tvaru (např. 

8:00), viz poznámka v Excelu. Jinak není zaručena korektnost výsledku. K dispozici má uživatel 

čtyři řádky, ale stejně jako u četnosti výkonu nemusí využít všech možností. 
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Vyberte, co bude generováno 

To, co bude uživatel chtít vygenerovat, si zvolí ze zadaných možností: 

 

 Graf průběhu výkonu pro zadané období; 

 Graf průměrného denního výkonu pro zadané období; 

 Graf podílu provozu a nečinnosti pro zadané období; 

o vyhodnocení poruchy (zde je zapotřebí zadat charakteristickou hodnotu výkonu 

pro poruchu); 

 Určení koeficientu využitelnosti pro zadané období; 

 Průměrný výkon pro jednotlivé fáze dne zadaného období; 

 Popisná statistika výkonu pro zadané období (správná funkce je podmíněna 

nainstalovaným doplňkem Analytický nástroj); 

 Četnosti výkonu pro zadané období. 

 

Pro Graf průběhu výkonu pro zadané období je dáno omezení počtu hodnot na 32000 

z důvodu limitovaného počtu dat, která jsou možná vynést do grafu. Při větším počtu hodnot 

nemůže být tento graf vytvořen, ale ostatní funkce nejsou omezeny. Je důležité uživatele 

upozornit na to, že při velkém objemu hodnot mohou výpočty trvat delší dobu. 

 

Jako další krok v procesu zadávání musí uživatel nakopírovat data v požadovaném tvaru 

dd.mm.rrrr_hh:mm do vyznačených sloupců, viz Obr. 16. Data nemusí být v hodinových 

intervalech, jak je na příkladu viz Obr. 16. Mohou být v jiném libovolném časovém intervalu. Ale 

je důležité, aby uživatel měl ověřenou věrohodnost dat a aby zadávaná data byla kontinuálního 

charakteru. 

Pokud jsou data v některé části přerušena nebo jsou chybně zapsána, musí uživatel tyto 

data vhodným způsobem doplnit (viz. kapitola 5.2). Jednou z jednodušších možností je například 

lineární regresí. Také případné chybné zápisy hodnot v datech musí být přepsány (nahrazeny) 

korektními údaji. 

 

 

Obr. 16: Příklad vstupních dat 

 

Dále jsou zde čtyři tlačítka (Obr. 15): 

 

vymazání tříd četnosti  

Toto tlačítko slouží pro smazání oblasti („Zadání tříd četnosti výkonu“) se zadanými 

hodnotami pro stanovení hodnot četnosti elektrického výkonu větrné elektrárny. 
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vymazání vstupních dat  

Toto tlačítko slouží pro smazání oblasti obsahující vstupní data nakopírovaná do sloupců 

(Time, Výkon). Sloupce se nachází v levé části obrazovky. 

 

vymazání fází dne 

Toto tlačítko slouží pro smazání oblasti („Meze pro jednotlivé fáze dne“) se zadanými 

intervaly fází dne pro výpočet průměrného elektrického výkonu větrné elektrárny. 

 

Řešit zadání 

Po výběru z možností pro generování, nakopírování vstupních dat a vyplnění patřičných 

kolonek se pomocí tohoto tlačítka vygeneruje nový výstupní list s vybraným řešením. Pokud 

budou zvolena řešení k vyhodnocení a nebudou vyplněny požadované vstupní údaje, bude 

uživatel vyzván k doplnění těchto údajů. Pokud tyto údaje nevyplní anebo nezruší patřičné řešení, 

nebude vygenerován list s řešením. 

 

 

Obr. 17: Ukázka vyplněného zadávacího listu 

 

Na obrázku Obr. 17 je názorná ukázka vyplněného zadávacího listu s pohledem na sešit 

okna MS Excelu 2007. Na tomto vzoru jsou vybrány všechny možnosti zadání řešení. 

 



Spolehlivost obnovitelných zdrojů v energetických soustavách 

17 

 

Obr. 18: Vygenerovaný výstupní list 

 

Na vygenerovaném listě viz Obr. 18 jsou vidět přehledné tabulky, ze kterých jsou 

vyneseny názorné grafy. Tabulky jsou umístěny v levé části pracovního okna a grafy jsou 

umístěny vpravo od poslední části tabulek. Tabulky jsou ve vygenerovaném listě řazeny v tomto 

pořadí: 

 poměr provozu, nečinnosti a poruchy pro Unor (v tomto případě byl zvolen název pro 

výstup Unor); 

 koeficient využitelnosti; 

 určení četností; 

 průměrný výkon pro zvolené fáze dne; 

 kontingenční tabulka pro Unor; 

 popisná statistika; 

 

Grafy jsou ve vygenerovaném listě řazeny v tomto pořadí:  

 průběh výkonu pro Unor; 

 poměr provozu nečinnosti a poruchy pro Unor; 

 četnosti výkonu pro Unor; 

 průměrný denní výkon pro Unor;  
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Graf Průběh výkonu pro Unor je bez tabulky. Jedná se o vynesená všechna data ze zadání 

do grafu. Je zde vygenerována tabulka Poměr provozu, nečinnosti a poruchy (zda bude určena 

porucha, závisí na vyplnění listu „Zadání“). Dále je vygenerována tabulka Koeficient 

využitelnosti, který je vypočten podle vzorce viz kapitola 7.1. Tabulka Určení četnosti se skládá 

z části zadané uživatelem v listě „Zadání“ a z části vygenerované aplikací. Jednotlivé četnosti 

výkonu jsou zobrazeny v grafu. Dále je zde také vygenerována kontingenční tabulka, která slouží 

pro graf „Průměrný denní výkon pro Unor“. Tento graf znázorňuje průměrný elektrický výkon 

větrné elektrárny za 24h pro zadané časové období (v tomto případě pro měsíc Únor). 

Kontingenční tabulka dále slouží jako podklad pro tabulku Průměrný výkon pro zvolené fáze dne. 

Tato tabulka se skládá z části zadané uživatelem v listě „Zadání“ a z části vygenerované aplikací. 

Popisná statistika slouží k obecné představě uživatele o datech, jejich hodnotách a rozloženích. 

Pro tabulky Poměr provozu, nečinnosti a poruchy a Koeficient využitelnosti nejsou vygenerovány 

grafy, protože se jedná pouze o jedno časové období (v tomto případě měsíc). Proto by grafické 

znázornění nemělo vypovídací charakter. Tyto hodnoty jsou zapsány pouze v tabulkách ve 

vygenerovaném listě (v tomto případě Unor).  

 

V tomto listě jsou další pomocné výpočty pro jednotlivá vyhodnocení, ale ty jsou 

úmyslně odsunuty mimo běžně zobrazovanou část listu. 

Vygenerovaný list nese všechny potřebné informace a tak může být případně přesunut 

(nakopírován) do jiného sešitu. Při tomto nakopírování nevznikne propojení s jiným sešitem. 

 

Pokud uživatel při zadávání nezvolí některou z možností pro vyhodnocení, bude tato část 

ve vygenerovaném listě vynechána. Vzhled vygenerovaného listu tedy záleží na volbě zadání 

vyhodnocení pro generování výstupního listu uživatelem. Na Obr. 18 je vygenerovaný list 

„Unor“, kde byly vybrány všechny možnosti pro vyhodnocení nakopírovaných dat. 

 

Vysvětlení jednotlivých příkazů (viz Obr. 19) 

 

 

Obr. 19: Vstupní zadávací oblast pro generování souhrnného listu. 

 

Název pro souhrn výsledků  

Zde si uživatel zvolí název pro generovaný souhrnný list, podle kterého se bude jmenovat 

nový list s vygenerovaným obsahem. Tuto kolonku je nutné vyplňovat jen tehdy, když uživatel 

chce generovat souhrnný list. Při nezadání tohoto názvu nebo při shodnosti názvu s již 

vygenerovaným listem aplikace neumožní generovat souhrnný list a bude uživatele informovat 

patřičným upozorněním. 

 

Tlačítko generovat souhrnný list  

Pomocí tohoto tlačítka uživatel vygeneruje nový list se souhrnnými informacemi z již 

vygenerovaných výstupních listů. 
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Při generování souhrnných listů se nekontroluje shodnost zadání tříd četnosti výkonu a 

shodnost mezí pro jednotlivé fáze dne. Pokud uživatel nedodrží shodnost těchto údajů, nebudou 

poté data ve vygenerovaném listě věrohodná. Je tedy důležité, aby se uživatel ujistil o shodnosti 

těchto údajů v jednotlivých listech předtím, než přistoupí k samotnému vygenerování souhrnného 

listu. 

Tyto údaje se záměrně nekontrolují, protože by uživatel musel mít před spuštěním 

generování souhrnného listu vyplněnou oblast „Zadání tříd četností“ a oblast „Meze pro 

jednotlivé fáze dne“, podle kterých by se kontrolovala shodnost zadaných a již vygenerovaných 

údajů. Při nekontrolování těchto hodnot uživatel nemusí mít vyplněné žádné údaje v předchozí 

části zadávání. Pro úspěšné vygenerování souhrnného listu mu stačí zadat název pro souhrn 

výsledků. 

Při generování souhrnného listu nemusí jednotlivé dříve vygenerované listy pro 

jednotlivá uživatelem zvolená časová období (například měsíce) obsahovat stejně vybrané 

možnosti vyhodnocení. Do souhrnného listu se přenesou jen ty údaje, které jsou k dispozici pro 

jednotlivá časová období. Tento krok nepovede ke znehodnocení dat ve 

vygenerovaném souhrnném listě. Je tedy na uživateli aby zhodnotil, co od výstupu souhrnného 

listu očekává a podle toho přistoupil k volbě jednotlivých možností generování. 
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Obr. 20: Vygenerovaný souhrnný list 

 

Na Obr. 20 je názorná ukázka vygenerovaného souhrnného listu s názvem „pokus“. Tento 

souhrnný list obsahuje data z časových období „Unor, Brezen, Duben, Kveten“. Pro tato časová 

období byly v předchozí části vygenerovány výsledky podle zvoleného zadání. V tomto listě jsou 

tyto jednotlivé výsledky seřazeny do přehledných tabulek. Řazení jednotlivých časových období 

probíhá podle seřazení listů. Pokud by uživatel chtěl jiné řazení časových období, musel by před 

přístupen k vygenerování souhrnného listu patřičné listy přemístit tak, aby jejich posloupnost 

odpovídala uživatelově představě řazení časových období.  
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Tabulky s hodnotami se nachází v levé části pracovního okna. V souhrnném listě jsou 

tabulky řazeny od vrchní části v tomto pořadí:  

 porovnání podílů provozu, nečinnosti a poruchy; 

 porovnání koeficientů využitelnosti; 

 porovnání průměrných výkonů pro zvolené fáze dne; 

 porovnání četností výkonu; 

 porovnání průměrných denních výkonů; 

 porovnání statistik; 

 

 Pokud by některá část nebyla nalezena v žádné části prohledávaných listů, tak bude tato 

část vynechána a bude se pokračovat další částí.  

Vpravo od posledního údaje v tabulce jsou poté vygenerovány názorné grafy v tomto 

pořadí:  

 porovnání podílů provozu, nečinnosti a poruchy; 

 porovnání koeficientů využitelnosti; 

 porovnání průměrných výkonů pro zvolené fáze dne; 

 porovnání četností výkonu;  

 porovnání průměrných denních výkonů; 

 

Vzhled vygenerovaného listu tedy záleží na volbě uživatele. Vzorová ukázka pro všechny 

možnosti zadání ve všech časových obdobích je na Obr. 20. 

 

8.1.1 Závěr aplikace „vyhodnocení“ 

Za účelem zjednodušení vyhodnocení měření byla vytvořena aplikace pro vyhodnocování 

dat pomocí makra v MS Excelu 2007 - „vyhodnocení“. Tato aplikace byla vytvořena pro 

vyhodnocování dlouhodobých měření výkonu větrných elektráren, ale stejně dobře může 

posloužit pro vyhodnocování elektrického výkonu fotovoltaických elektráren nebo pro jakýkoliv 

jiný zdroj elektrické energie. 

 

Aplikace nabízí možnost generování výstupních listů pro zadaná časová období s různými 

možnostmi vyhodnocení podle volby uživatele. Možnosti vyhodnocení jsou: 

 graf průběhu výkonu pro zadané období; 

 graf průměrného denního výkonu pro zadané období; 

 graf podílu provozu a nečinnosti pro zadané období; 

o vyhodnocení poruchy (zde je zapotřebí zadat charakteristickou hodnotu výkonu 

pro poruchu); 

 určení koeficientu využitelnosti pro zadané období; 

 průměrný výkon pro jednotlivé fáze dne zadaného období; 

 popisná statistika výkonu pro zadané období; 

 četnosti výkonu pro zadané období; 

 

Další možností aplikace je vytvoření souhrnného listu se souhrnnými informacemi z již 

vygenerovaných výstupních listů. Tento list potom podává přehledný obraz o provozu 

zkoumaného zdroje.  
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8.2 Aplikace pro stanovení odchylky výkonu „zálohy“ 

Tato aplikace (Obr. 21) byla vytvořena za účelem pomoci při provozování zdrojů se 

značně stochastickou dodávkou elektrického výkonu (např. větrné elektrárny). Aplikace pracuje s 

již dříve získanými daty, která různým způsobem a metodami zpracovává. Pro získání přínosných 

výsledků je důležité, aby uživatel měl k dispozici dostatečně dlouhé kontinuální měření dat na 

zdroji nebo zdrojích. 

Aplikace je primárně určena pro vyhodnocení provozu větrných elektráren. Vychází z 

různých průměrných výkonů pro zvolená časová období. Tyto průměry se získávají pro různě 

stanovená období a také pro období zvolená uživatelem. Výpočty se provádí přímo z naměřených 

dat nebo z vyhlazených dat. Vyhlazení může být provedeno v různých nastaveních (podle 

nastavení uživatele). Pro vyhlazení křivek je použita metoda klouzavých průměrů. Dále aplikace 

z těchto stanovených křivek určí, jaká by byla skutečná odchylka při uvažování průměrné křivky. 

Také stejně dobře může aplikace posloužit pro stanovení typových charakteristik zdroje 

pro zadané období. Jako nejvhodnější se jeví zvolit období v určitých časových periodách (např. 

měsíce, týdny, …). 

 

Pro správnou funkci aplikace „zálohy“ je nutné, aby byl nainstalovaný doplněk 

Analytické nástroje – VBA. 

 

Vlastní popis aplikace zálohy: 

 

 

Obr. 21: Náhled na pracovní sešit „Zálohy“ 

 

Aplikace je vytvořena pomocí makra MS Excel 2007. Při spuštění Excelu se uživateli v 

pracovním sešitě zobrazí list „Zadání“ (Obr. 21). V tomto listě se nachází dvě základní části. 

První oblast (pracovní část Obr. 22) s různými funkčními tlačítky a kolonkami pro různé 

informace o projektu se nachází v horní části. Druhá oblast (oblast hodnot Obr. 23) se nachází 

pod první a slouží pro vstupní hodnoty projektu.  
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Pokud chce uživatel začít s vyhodnocením dat, měl by následovat přibližně postup, který 

je popisován níže. Uvedený postup je informativní a popisuje: 

 

 chronologickou návaznost operací; 

 funkci jednotlivých tlačítek; 

 správnost zadávání; 

 jednotlivé vygenerované informace; 

 vygenerované listy (co se v nich nachází a k čemu slouží); 

 

 

Obr. 22: Pracovní část listu „Zadání“. 

 

 

Obr. 23: Oblast hodnot v listě „Zádní“. 

 

Kopírování dat: 

Jako první by měla být uživatelem nakopírována data, která budou vyhodnocena Obr. 24. 

U vstupních dat je velmi důležité, aby byla zkontrolována jejich posloupnost a aby byly shodné 

názvy stejných období. Pokud jsou data někde přerušena nebo špatně zapsána, musí uživatel 

zajistit, aby tyto hodnoty byly opraveny anebo doplněny. To se může provést pomocí 

aritmetického průměru okolních dat (pokud se jedná o malé množství dat) nebo pomocí lineární 

regrese, atd. … viz kapitola 5.2. Všechna data musí být se shodným časovým krokem (na jednom 

řádku budou data ve stejném čase – hodině, minutě). Je také důležité, aby byla ověřena dostatečná 

věrohodnost těchto dat. Při nízké věrohodnosti vstupních dat nemůže být zaručena korektnost 

pozdějších výsledků. Data se kopírují do jednotlivých sloupců. 

Od vyznačeného rohu (Obr. 21 nebo Obr. 23) doprava uživatel nakopíruje data, kde 

v prvním řádku s názvem „Období“ budou nakopírovány údaje s názvy jednotlivých období. Na 

dalším řádku s označením „Rok“ budou nakopírovány příslušné informace o tom, pro který rok je 

dané období. Na jednotlivých dalších řádcích budou nakopírované všechny hodnoty 

reprezentující výkon zdroje v daném roce a časovém období. Vzorová ukázka nakopírovaných dat 

je na Obr. 24. 

 Počet hodnot pro jedno časové období je omezen na 32000 a to z důvodu limitovaného 

počtu dat, která je možná vynést do grafu. Je důležité uživatele upozornit na to, že při takto 

velkém objemu hodnot by byly výpočty velmi zdlouhavé. 
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Obr. 24: Příklad dat pro vyhodnocení. 

 

Po nakopírování vstupních dat může uživatel přistoupit k dalšímu kroku a to je kliknout 

na tlačítko „Start“. 

 

Tlačítko „Start“: 

Při kliknutí na tlačítko „Start“ Obr. 22 dochází ke smazání případného předchozího 

zadání (část viz Obr. 22) a všech dalších hodnot potřebných pro provádění jednotlivých operací 

aplikací. Proto pokud aplikace zaznamená, že v sešitě se již nachází nějaké předchozí výsledky, i 

jen dílčí, tak uživatele upozorní na tuto okolnost a případně vzniklé následky Obr. 25. 

 

 

Obr. 25: Upozornění na ztrátu návazností s listy. 

 

Pokud nebude detekováno předchozí řešení, zobrazí se zadávací formulář Obr. 26. A zde 

se pro uživatele nachází několik položek pro vyplnění: 

 

Název listu: 

Zde si uživatel zvolí název. Tento název bude jedna část jména později generovaných 

nových listů. Při shodnosti názvu s již existujícím listem aplikace nebude akceptovat tento 

zvolený název. 

 

Časový krok: 

Zde je uživatelem zadáno číslo, které udává, jak velký je časový interval mezi 

jednotlivými vstupními vzorky. Údaj se zadává v minutovém tvaru. 

 

Instalovaný výkon: 

Zde je uživatelem zadána hodnota reprezentující hodnotu instalovaného výkonu zdroje 

nebo zdrojů. 
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Názvy období: 

Do jednotlivých kolonek uživatel vyplňuje názvy časových období, podle kterých budou 

následně prováděna jednotlivá vyhledávání a srovnávání. Je velmi důležité, aby názvy 

jednotlivých časových období byly shodné s názvy časových období vstupních dat 

nakopírovaných před začátkem vyplňování tohoto vstupního formuláře. Rozlišují se diakritické 

znaky, velká a malá písmena. Uživatel má možnost si zvolit až 16 druhů názvů období. 

Při neshodě názvu období se vstupními daty nebude moci být vytvořen požadovaný 

výstup. Tento stav uživatel pozná, když ve výsledcích nenajde patřičná období anebo při neshodě 

všech názvů období bude vygenerován prázdný list s informací o neúspěchu. 

 

 

Obr. 26: Zadávací formulář „Základní údaje“. 

 

Po vyplnění těchto důležitých vstupních údajů pro vyhodnocování uživatel klikne na 

tlačítko „Vyplnit“.  Nyní se data přenesla do listu „Zadání“ Obr. 27 a Obr. 30. Tyto data by neměl 

nikdo svévolně přepisovat. Pokud se tak stane, nemůže být zaručena korektnost později získaných 

dat. Tyto data slouží pro pozdější odvolávání se aplikace. 

 

 

Obr. 27: Start a vstupní údaje. 
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Po stisknutí tlačítka „Vyplnit“ byly dále vygenerovány listy „Vte0“, „Vte51“ a 

„Vte grafy“ (název „Vte“ je pouze ukázkový, byl zvolen pro názornost tohoto vzorového popisu). 

Listy „Vte0“ a „Vte grafy“ jsou velmi důležité pro další vyhodnocování. Aplikace se při dalších 

krocích často odvolává do těchto listů. 

List „Vte0“ obsahuje vstupní hodnoty, jejich jednotlivé průměry pro zadaná období a 

celkový průměr. Tyto data jsou také vynesena do patřičných grafů v listě „Vte grafy“.  

List „Vte51“ obsahuje vyhlazenou křivku klouzavého průměru o velikosti 51 hodnot ze 

vstupních dat. Dále jsou zde jednotlivé průměry pro zadaná období z hodnot klouzavých průměrů 

a celkový průměr. Tyto data jsou také vynesena do patřičných grafů v listě „Vte grafy“.  

List „Vte grafy“ Obr. 28 obsahuje již uvedené grafy z hodnot v listech „Vte0“ a „Vte51“. 

Tyto grafy jsou vždy pro jeden list řazeny pod sebou. Následující grafy vygenerované pro další 

list jsou umístěny v novém sloupci vpravo od již vygenerovaných grafů. Každý graf obsahuje 

jedno zvolené časové období pro všechny nalezené roky a jejich celkový průměr, který je 

úmyslně zakreslen výrazněji. Posledním grafem ve sloupci je vždy graf s celkovým průměrem 

všech období a let. Tento graf má navíc vynesenou lineární regresi přímky a její rovnici. Všechny 

mají pro lepší vizuální zhodnocení stejné měřítko na časové ose a výkonové ose. 

 

 

Obr. 28: Názorná ukázka list „Vte grafy“. 

 

Nyní byla objasněna základní část vyhodnocení a následuje popis dalších kroků a 

vlastností aplikace. 

 

Tlačítko „Klouzavý průměr“: 

Aby mohl uživatel použít tlačítko klouzavý průměr, musí nejprve zvolit, jakou hodnotu 

klouzavého průměru chce vygenerovat. Tuto hodnotu si zvolí z možností v nabídce „Klouzavý 

průměr“ Obr. 27 (Je vhodné si uvědomit, že klouzavý průměr o velikosti 51 hodnot byl již 

vygenerován při kliknutí na tlačítko „Start“). Po kliknutí na toto tlačítko se vytvoří nový list 

s příslušným názvem pro klouzavý průměr, v tomto případě „Vte21“. Dále se z nově 

vygenerovaných dat vytvoří nový sloupec s grafy v již existujícím listě „Vte grafy“.  
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Tento postup může uživatel opakovat do vyčerpání možností klouzavých průměrů v dané 

nabídce. 

Dá se říci, že klouzavý průměr je vyhlazení vstupních hodnot. Čím větší hodnotu 

klouzavého průměru uživatel zvolí, tím bude větší vyhlazení vstupních dat. Křivky v grafech se 

budou více vyrovnávat a blížit se přímce. 

 

Tlačítko „Vlastní průměr“: 

Toto tlačítko Obr. 29 umožní uživateli vypočíst si vlastní průměr hodnot. Aby uživatel 

mohl toto tlačítko použít, musí si zvolit, z jakého klouzavého průměru chce generovat vlastní 

výběr. Tento klouzavý průměr si vybere z nabídky „klouzavý průměr pro vlastní výběr“. Dále 

uživatel musí nastavit, jaká časová období chce zahrnout do vlastního výběru Obr. 30. Vlastních 

výběrů si uživatel může vytvořit pro několik variant. Vypočtené hodnoty se ukládají do listu 

výběr, v našem případě, do listu „VteVyber“ Obr. 31. 

Data v tomto listě jsou uložena tak, že na prvním řádku je název výběru. Tento název 

stanoví, podle kterého klouzavého průměru byla data počítána. Případná hodnota za pomlčkou, je 

jen pro odlišení názvů (kolikátý vlastní výběr je to pro daný klouzavý průměr). Buňka s názvem 

nese také komentář, jaké časové úseky byly zvoleny pro daný výběr. Vhodné v případě, že je 

uživatelem vytvořen větší počet vlastních výběrů. Pro případnou zpětnou verifikaci údajů anebo 

pro pozdější uživatelovu lepší přehlednost. 

 

 

Obr. 29: Vlastní výběr. 

 

 

Obr. 30: Volba měsíců. 

 

Při volbě vlastního výběru se jedná spíše o subjektivní nastavení. Uživatel by měl 

vycházet z listu grafy, kde názorně uvidí, které měsíce jsou si podobné. A právě pro tyto měsíce 

si může nastavit vlastní výběr tak, aby zjistil, jaký je pro ně průměrný výkon. Může tak získat 

například minimální anebo maximální průměrnou křivku výkonu zdroje, kterou může použít 

k dalšímu zpracování. Nebo tímto způsobem stanovovat různé typové křivky zdroje. 

 

Tlačítko „Graf pro vlastní průměr“: 

Toto tlačítko Obr. 29 umožní uživateli názorné grafické zobrazení hodnot vlastního 

průměru (popsáno v části před touto). Aby uživatel mohl toto tlačítko použít, musí mít již 

vytvořený alespoň jeden vlastní průměr. Při stisknutí tlačítka „graf pro vlastní průměr“ bude 

vygenerován graf ze všech vlastních průměrů v listu obsažených. Tento graf se generuje do listu 
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výběr Obr. 31, v tomto případě do listu „VteVyber“. Pokud se v tomto listě nachází více vlastních 

výběrů, každý vlastní výběr bude reprezentovaný jednou křivkou v grafu. Toto tlačítko může být 

stisknuto opakovaně. Při opětovném stisknutí tlačítka bude vygenerován další graf z 

aktuálních výběrů. Grafy budou v listě seřazeny pod sebe. Například pokud před opětovným 

stisknutím tlačítka uživatel vygeneruje další vlastní výběr, bude tento graf obsahovat o jednu 

křivku na víc. 

 

 

Obr. 31: Ukázka listu výběr. 

 

Tlačítko „Vypočítat odchylky“: 

Tlačítko „vypočítat odchylky“ je poslední tlačítko, které může uživatel použít 

ke generování nových hodnot. Před kliknutím na tlačítko si uživatel zvolí, co chce stanovit, viz 

Obr. 32. Uživatel má na výběr čtyři možnosti: 

 

 Porovnat období vyhlazené a nevyhlazené; 

Porovnají se jednotlivá data z listu se zvoleným vyhlazením a vstupními 

hodnotami. Kde vyhlazená data jsou brána jako vztažná. 

 Porovnání období s jejich více ročním průměrem; 

Z vyhlazeného listu jsou stanoveny více roční průměry období. Od těchto 

průměrů se odečítají jednotlivá období ze vstupních dat. 

 Porovnání období s celým průměrem; 

Celkový průměr z vyhlazených dat je brán jako vztažný. A od těchto hodnot se 

odečítají jednotlivá vstupní data. 

 Porovnat vlastní průměr s nevyhlazenými daty; 

Celkový průměr z vlastního výběru je brán jako vztažný. A od těchto hodnot se 

odečítají jednotlivá vstupní data. 

 

Pro první tři možnosti si musí uživatel zvolit, pro které klouzavé průměry chce vypočítat 

odchylky. Zvolený klouzavý průměr zaškrtne v tabulce „Listy pro prohledání“ Obr. 32. Tabulka 

listy pro prohledání je automaticky aktualizována podle vygenerovaných listů s klouzavými 
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průměry. Možnost porovnat vlastní průměr s nevyhlazenými daty je závislá na vygenerovaném 

vlastním výběru. 

 

 

Obr. 32: Výpočet odchylky. 

 

Po stisknutí tlačítka je vytvořen list hodnoty, v tomto případě list „VteHodnoty“ Obr. 33. 

List obsahuje data s odchylkami pro jednotlivé listy a jednotlivé varianty podle zadání. V listě 

hodnoty jsou první tabulky s jednotlivými hodnotami pro všechna období a pod nimi se nachází 

tabulky s průměrnými hodnotami jednotlivých období. Tabulky jsou řazeny podle variant 

(porovnat období vyhlazené a nevyhlazené, porovnat období s jejich více ročním průměrem, …), 

a poté podle zvolených vygenerovaných listů klouzavých průměrů. 

  

 

Obr. 33:Ukázka listu hodnoty. 

  

Pokud uživatel stiskne tlačítko, když je už vygenerován list hodnoty, nabídne se mu 

možnost stávající list přejmenovat. Název aktuálního listu s výstupními hodnotami je zapsán 

v kolonce „Podrobné výsledky jsou v listě:“ Obr. 34. 

Pokud si uživatel zvolí možnost porovnat vlastní průměr s nevyhlazenými daty, budou 

tyto hodnoty také zobrazeny v zadávací části Obr. 34. Zde budou zobrazeny pouze průměry pro 

jednotlivá období, ale pouze ze čtyř vlastních výběrů. Ostatní hodnoty najde uživatel v listě 

hodnoty s ostatními výsledky. 
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Obr. 34: Ukázka části zadání při plném využití. 

 

Tlačítko „Vyčistit list“: 

Tlačítko „vyčisti list“ slouží pro vymazání všech hodnot ze zadávacího listu. Aby nedošlo 

k náhodnému stisknutí tlačítka, uživateli se po stisknutí tohoto tlačítka zobrazí informativní 

tabulka o tom, co se chystá podniknout. Nedochází jen ke smazání vstupních dat a zadání, ale 

také ke ztrátě propojení s jednotlivými listy. 

 

 

Obr. 35: Vyčisti list upozornění. 

 

8.2.1 Závěr aplikace „zálohy“ 

Tato aplikace je napsána v MS Excel 2007 pomocí maker. Aplikace „zálohy“ byla 

vytvořena za účelem pomoci při provozování zdrojů se značně stochastickou dodávkou 

elektrického výkonu (např. větrné, fotovoltaické elektrárny, …). Aplikace pracuje s již dříve 

naměřenými daty, která různým způsobem a metodami zpracovává. Pro získání přínosných 

výsledků je důležité, aby uživatel měl k dispozici dostatečně dlouhé kontinuální měření dat na 

zdroji nebo zdrojích. 

Využívá se různých průměrných výkonů pro zvolená časová období. Tyto průměry se 

získávají pro různě stanovená období a také pro období zvolená uživatelem. Výpočty se provádí 

z naměřených dat nebo z vyhlazených dat. Vyhlazení může být provedeno v různých nastaveních 

(podle volby uživatele). Pro vyhlazení křivek je použita metoda klouzavých průměrů. Dále 

aplikace z těchto křivek stanoví, jaká by byla skutečná odchylka při uvažování dané průměrné 

křivky. 

Stejně dobře může aplikace posloužit pro určení typových charakteristik zdroje pro 

zadané období. Jako nejvhodnější se jeví zvolit období v určitých časových periodách (např. 

měsíce, týdny, …). 

Aplikace může být také použita pro jednoduché a přehledné grafické vyhodnocení 

provozu větrné elektrárny. 
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8.3 Spolehlivost větrných elektráren a vytvořené aplikace 

Spolehlivost se definuje jako obecná vlastnost objektu spočívající ve schopnosti plnit 

požadované funkce při zachování hodnot stanovených provozních ukazatelů v daných mezích a 

v čase podle stanovených technických podmínek. Spolehlivost je komplexní ukazatel a zahrnuje 

jednotlivé spolehlivostní vlastnosti (např. životnost, bezporuchovost, udržovatelnost, 

skladovatelnost a ostatní vlastnosti). Důležitou otázkou v elektroenergetice je spolehlivost 

dodávky elektrické energie. Při výrobě elektrické energie z obnovitelných zdrojů, a to hlavně 

větru a slunce, je velikost dodávaného výkonu velmi závislá na intenzitě větru (slunce) [27]. 

 

Spolehlivost větrných elektráren můžeme chápat jako nepřetržitou dodávku kvalitní 

elektrické energie do sítě. Můžeme ji posuzovat ze dvou základních hledisek: 

 

ovlivnění soustavy vlivem dodávky stochastického výkonu větrné elektrárny; 

spolehlivost jednotlivých komponentů větrné elektrárny; 

 

Za účelem zlepšení spolehlivosti obnovitelných zdrojů, především větrných elektráren, 

byla zpracována tato disertační práce, kde jsou popsány některé nepříznivé vlivy větrných 

elektráren na energetickou síť a možnosti akumulace elektrické energie. V rámci této práce byly 

vytvořeny dvě aplikace: 

 

Pomocí dlouhodobých vyhodnocování provozu větrných elektráren se může zjistit určité 

chování těchto zdrojů a částečně předvídat další výkon v určitých časových obdobích a tím 

přispět ke spolehlivosti energetických soustav. Za tímto účelem byla vytvořena aplikace 

„vyhodnocení“, viz kapitola 8.1.  

Další možností pro přispění lepší spolehlivosti energetických soustav je možnost 

stanovení typových diagramů větrných elektráren pro různá časová období. Pro stanovení 

typových charakteristik je určena aplikace „zálohy“, která může stanovit typové charakteristiky a 

dopočítá, jaký byl rozdíl od skutečného výkonu větrné elektrárny, viz kapitola 8.2. 

  



Spolehlivost obnovitelných zdrojů v energetických soustavách 

32 

9 Přínos disertační práce 

Statistický rozbor rychlosti větru 

Popis postupu a vyhodnocení rychlosti větru v oblasti větrné elektrárny (statistické 

zhodnocení několika fází dne). 

 

Analýza větrné elektrárny VestasV90 

Statistické vyhodnocení provozu větrné elektrárny VestatsV90 z naměřených dat.  

 

Aplikace „vyhodnocení“ 

Vytvoření aplikace v MS Excell 2007 pro zjednodušení vyhodnocování výkonu větrných 

elektráren, popřípadě i jiných zdrojů například fotovoltaické elektrárny. 

 

Aplikace „zálohy“ 

Vytvoření aplikace v MS Excell 2007 pro jednoduché a přehledné grafické vyhodnocení 

provozu větrné elektrárny (použitelné i pro jiné zdroje energie). Stanovení průměrných křivek a 

vypočtení skutečné odchylky při uvažování dané průměrné křivky. 

 

Vyhodnocení provozu větrného parku pomocí napsané aplikace 

Vyhodnocení provozu větrného parku s elektrárnami ENERCON 82 ze získaných 

naměřených dat pomocí vytvořené aplikace. 
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10 Závěr 

Je nutné si uvědomit, že větrné a fotovoltaické elektrárny mají velice stochastickou 

dodávku elektrické energie. Je potřeba jim věnovat značnou pozornost a snažit se buď tuto 

stochastiku předvídat predikcí, ale k tomu je potřeba četných měření na již vybudovaných a 

provozovaných elektrárnách, anebo energii získanou z těchto obnovitelných zdrojů akumulovat 

do vhodných systémů (vodík, různé baterie, přečerpávací elektrárna, …). 

Pro krytí nedodané energie z těchto elektráren se musí držet značné zálohy. S výstavbou 

těchto elektráren se musí tyto zálohy navyšovat. Dosáhnutí většího podílu obnovitelných zdrojů 

energie (hlavně z fotovolatických a větrných elektráren) z celkově dodané elektrické energie 

v České republice by mohlo vést až k nestabilitě energetické sítě. 

 

Zhodnocení statistického rozboru rychlosti větru 

Statistická analýza byla provedena pomocí programu STATGRAPHICS 16 a Excel 2003. 

Data byla vyhodnocována hlavně na základě popisných charakteristik, histogramů a krabicových 

grafů, kde byly nejvíce patrné rozdíly v rychlostech větru pro jednotlivé časové fáze dne.  

Pomocí Kruskal–Wallisova testu bylo zjišťováno, zda si střední hodnoty rychlosti větru 

pro jednotlivé fáze dne jsou rovny nebo se od sebe liší. Dále byla provedena post-hoc analýza pro 

potvrzení výsledku Kruskal–Wallisova testu. Analýza potvrdila, že si data pro jednotlivé  fáze 

dne mezi sebou nejsou podobná. 

V měsíci září 2007 byla největší intenzita větru večer s hodnotou mediánu 7. Za období 

měsíce ledna 2008 byla největší intenzita větru odpoledne s hodnotou mediánu 8,4. V únoru 2008 

byla největší intenzita větru také odpoledne s hodnotou mediánu 6,9. Měsíc březen byl 

poznamenán častými výpadky měření, proto data nejsou úplná a statistická analýza je tímto 

ovlivněna. Intenzita větru byla nejsilnější pro večerní hodiny a hodnota mediánu činila 6,7.  

Ze statistiky vyplývá, že se nedá jednoznačně říci, ve které fázi dne je síla větru největší. 

Ranní fáze dne se z hlediska intenzity větru jeví jako nejnižší. Dále je patrné, že časové období 

čtyř měsíců je krátké pro jednoznačné rozhodnutí, ve které fázi dne je síla větru intenzivnější. 

 

Zhodnocení výkonu větrné elektrárny 

Z naměřených a následně vyhodnocených dat je patrné, že větrná elektrárna dosahuje 

průměrného koeficientu využitelnosti cca 26 %. Jedná o moderní větrnou elektrárnu Vestas V90 o 

instalovaném výkonu 2 MW. Tohoto instalovaného výkonu elektrárna dosahovala jen výjimečně 

cca 1 %. 

Při porovnání jednotlivých fází dne ráno (4-12 h), odpoledne (12-20 h) a večer (20-4 h) se 

jeví jako nejlepší fáze dne večer (20-4 h). Naopak nejmenší výkon byl dodáván v ranních fázích 

dne (4-12 h). 

Průměrný procentní rozdíl výkonu mezi jednotlivými fázemi dne je ve zkoumaném 

období 14 %. Největší procentní rozdíl výkonu byl v červnu 2009 mezi ránem a večerem, a to 

38 %. Obdobné hodnoty byly naměřeny v měsíci srpnu 2008. Nejvyrovnanějším měsícem byl 

březen 2009, kdy průměrný procentní rozdíl výkonu mezi jednotlivými fázemi dne byl 2 %. 

Průměrný procentní rozdíl výkonu z měsíčních největších odchylek jednotlivých fází dne byl 

26 %. 

Poměr doby provozu a doby nečinnosti větrné elektrárny je pro analyzované období cca 

78:22. Jen ve měsíci listopadu 2008 je tento poměr výrazně menší. V tomto měsíci bylo 

provedeno jen krátké měření, což bylo způsobeno chybou na měřícím zařízení. 
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Z naměřených dat byl také výkon větrné elektrárny rozdělen do tří oblastí: malého, 

středního a velkého výkonu. Pro tuto analýzu byla použita data měsíců duben až říjen roku 2009. 

Ostatní data neobsahovala potřebné množství dat pro toto rozdělení. Oblast malého výkonu byla 

stanovena do 300 kW, oblast středního výkonu byla stanovena na 301-700 kW a oblast velkého 

výkonu byla stanovena na 701-2000 kW. Dodávka elektrické energie z větrné elektrárny činila v 

60 % výkonu v rozmezí 200-950 kW. 

 

Aplikace „vyhodnocení“ 

Za účelem zjednodušení vyhodnocení měření byla vytvořena aplikace pro vyhodnocování 

dat pomocí makra v MS Excelu 2007 - „vyhodnocení“. Tato aplikace byla vytvořena pro 

vyhodnocování dlouhodobých měření výkonu větrných elektráren, ale stejně dobře může 

posloužit pro vyhodnocování elektrického výkonu fotovoltaických elektráren nebo pro jakýkoliv 

jiný zdroj elektrické energie. 

Aplikace nabízí možnost generování výstupních listů pro zadaná časová období s různými 

možnostmi vyhodnocení podle volby uživatele. Možnosti vyhodnocení jsou: 

 

 graf průběhu výkonu pro zadané období; 

 graf průměrného denního výkonu pro zadané období; 

 graf podílu provozu a nečinnosti pro zadané období; 

o vyhodnocení poruchy (zde je zapotřebí zadat charakteristickou hodnotu výkonu 

pro poruchu); 

 určení koeficientu využitelnosti pro zadané období; 

 průměrný výkon pro jednotlivé fáze dne zadaného období; 

 popisná statistika výkonu pro zadané období; 

 četnosti výkonu pro zadané období; 

 

Další možností aplikace je vytvoření souhrnného listu se souhrnnými informacemi z již 

vygenerovaných výstupních listů. Tento list poté podává přehledný obraz o provozu zkoumaného 

zdroje. Mohou se tak získat například souhrnné informace pro jeden rok nebo pro potřebné 

časové období po zvolených intervalech. 

 

Aplikace „zálohy“ 

Tato aplikace je napsána v MS Excel 2007 pomocí maker. Aplikace „zálohy“ byla 

vytvořena za účelem pomoci při provozování zdrojů se značně stochastickou dodávkou 

elektrického výkonu (např. větrné, fotovoltaické elektrárny, …). Aplikace pracuje s již dříve 

naměřenými daty, která různým způsobem a metodami zpracovává. Pro získání přínosných 

výsledků je důležité, aby uživatel měl k dispozici dostatečně dlouhé kontinuální měření dat na 

zdroji nebo zdrojích. 

Využívá se různých průměrných výkonů pro zvolená časová období. Tyto průměry se 

získávají pro různě stanovená období a také pro období zvolená uživatelem. Výpočty se provádí 

z naměřených dat nebo z vyhlazených dat. Vyhlazení může být provedeno v různých nastaveních 

(podle volby uživatele). Pro vyhlazení křivek je použita metoda klouzavých průměrů. Dále 

aplikace z těchto křivek stanoví, jaká by byla skutečná odchylka při uvažování dané průměrné 

křivky. 
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Stejně dobře může aplikace posloužit pro určení typových charakteristik zdroje pro 

zadané období. Jako nejvhodnější se jeví zvolit období v určitých časových periodách (např. 

měsíce, týdny, …). 

 

Vyhodnocení provozu větrného parku pomocí napsané aplikace 

Z vygenerovaných listů vyplývá, že větrný park pracoval s největším koeficientem 

využitelnosti 28,4% v roce 2011. Pro rok 2008 byly k dispozici jen dva měsíce, a proto není 

koeficient využitelnosti z tohoto roku brán jako nejvyšší. Průměrný koeficient využitelnosti byl 

26,6%. Průměrně byl park v provozu v 95,5% zkoumaného času. Největší nečinnost vykazoval 

park v roce 2010 a to 6,4%.  

Při porovnání jednotlivých fází dne ráno (4-12 h), odpoledne (12-20 h) a večer (20-4 h) se 

jeví jako nejlepší fáze dne večer (20-4 h). Naopak nejmenší výkon byl dodáván v ranních fázích 

dne (4-12 h). 

Z histogramů a statistické analýzy vyplývá, že nejčastěji vyskytovaný výkon byl cca 

6,3 MW. Větrný park dosahoval cca v 70% svého provozu výkonu v rozmezí 0 – 15 MW, v 20% 

15 – 35 MW a v 10% 35 – 42 MW. 

Průměrný denní výkon za zkoumané období se pohyboval kolem hodnoty 11,6 MW.  
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