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ABSTRAKT 

Obnovitelné zdroje energie jsou v dnešní době často skloňovanými pojmy. Na různých částech 

světa jsou k dispozici určité obnovitelné zdroje determinované nadmořskou výškou jako 

například vodní elektrárny, dále pak zdroje poháněné větrem - větrné elektrárny a v neposlední 

řadě zdroje determinované intenzitou a dobou osvitu, neboli, fotovoltaické elektrárny. V České 

Republice je hojně rozšířený typ fotovoltaických elektráren, neboť míra osvitu je dostačující pro 

výrobu elektrické energie. 

Cílem této diplomové práce je vytvoření ovladačů, které poslouží k monitorování různých 

vybraných typů fotovoltaických měničů. Dále s touto problematikou úzce souvisí vytvoření 

diagnostické aplikace pro vybrané typy fotovoltaických měničů, která bude použita při zavádění 

fotovoltaické elektrárny do provozu. V neposlední řadě se práce nadále zabývá jednotným 

formátem výstupních dat o stavu fotovoltaické elektrárny. 

 

 

KLÍČOVÁ SLOVA 

Fotovoltaická elektrárna, Fotovoltaický měnič, RS485, Ethernet, Xml, Solární energie. 

 

 

ABSTRACT 

Renewable sources of energy are more often mentioned terms. At different parts of the World 

are available specific renewable sources determinated by elevation, for example hydroelectric 

power stations, next sources are specified by windy requirments – windy power stations and at 

considerable amount sources determinated by intensity and period of exposure - solar powers 

stations. For Czech Republic is suitable type of solar power stations because intesity of 

exposure is sufficient for production of electrical energy. 

The goal of this thesis is creating driver which will be monitor  fotovoltaic invertors. With this 

problem related creating diagnostic aplication for selected types of fotovoltaic invertors which 

will be use in introduction of fotovoltaic power station to working. In other important case this 

thesis  deals  united format of output data about status of fotovoltaic power station. 

 

 

KEY WORDS 

Fotovoltaic power stations, Fotovoltaic invertor, RS485, Ethernet, Xml, Solar energy.  
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Seznam použitých symbolů a zkratek 

 

DataLogger  Zařízení pro zpracování dat ze solárních měničů 

Driver  Podprogram v zařízení, který ovládá periferii 

Ethernet  Nejrozšířenější typ lokálních sítí (také LAN) 

Firmware  Program pro zařízení 

FVE  Fotovoltaická elektrárna 

FVM  Fotovoltaický měnič (také měniče) 

FVP  Fotovoltaický panel (také panely) 

Interface  Rozhraní, propojení 

Master  Hlavní zařízení na sběrnici, které ji řídí 

OS  Operační systém 

Pin  Vývod integrovaného obvodu nebo konektoru 

PC  Osobní počítač 

PLC  Programovatelný logický automat 

RS485  Sériové rozhraní 

Slave  Druhé zařízení na sběrnici podřízené hlavnímu zařízení 

SW  Programové vybavení 

USB  Univerzální sériová sběrnice 
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1 ÚVOD 

Diplomová práce se zabývá vývojem SW, pomocí kterého lze vyčíst hodnoty z fotovoltaických 
měničů. Problémem u monitorování fotovoltaických elektráren může být rozličnost typů FVM 
a typický monitorovací interface, což je nepraktické, jelikož interface od jiného výrobce 
nepodporuje čtení dat z FVM jiných výrobců. Tato problematika je řešena v diplomové práci.  

Transparentnost SW spočívá nejen v jeho schopnosti vyčíst data z několika měničů připojených 
na použitou sběrnici, ale především ve schopnosti konfigurovatelnosti SW pro různé typy 
sběrnic a různé typy měničů. Prakticky se nejedná pouze o pouhý driver, ale jde vlastně o 
firmware zařízení připojeného k fotovoltaickým měničům, nad kterým stojí pouze operační 
systém, v konkrétním případě Windows nebo Linux, který zde slouží částečně jako linková 
vrstva firmware a částečně jako servisní a spouštěcí program. Vstup do ovladače tvoří 
konfigurační XML soubor a výstupem je opět XML soubor, který obsahuje data 
o fotovoltaických měničích na síti a je unifikovaný pro všechny typy měničů. OS a tím i 
firmware běží na MiniPC, které má integrováno RS 485 a lze na ni přistoupit z převodníků a 
Ethernet (pro odesílání dat, nebo samotnou komunikaci se solárními měniči). Tím, že je použito 
Mini PC, je zcela patrná řada výhod jako například: Nízká cena oproti běžnému PC nebo PLC, 
dalšími výhodami jsou pak nízká spotřeba, malé zástavbové rozměry, pasivní chlazení a 
v neposlední řadě možnost rozšíření aplikace. Stejně tak je výše uvedené řešení o mnoho 
výhodnější oproti DataLoggeru, neboť postrádají unifikovaný výstupní formát v rámci různých 
výrobců fotovoltaických měničů a pořizovací cena je také vyšší.   
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2 Blokové schéma fotovoltaické elektrárny a monitorovacího 

řetězce 

Fotovoltaická elektrárna (Obr. 1) se skládá z pole fotovoltaických panelů, fotovoltaických 

měničů, miniPC a připojení k distribuční síti. Součástí monitorovacího systému je centrální 

server. 

Pole fotovoltaických panelů je sériové zapojení fotovoltaických panelů s určitým napětím, 

které je definováno vstupními parametry měniče. 

Fotovoltaický měnič je zařízení, jehož primární funkcí je přeměna stejnosměrného proudu na 

střídavý proud.  Další funkcí je komunikační interface, pomocí něhož lze monitorovat průběhy 

napětí, proudu, výkonu a dalších veličin. 

MiniPC je malý počítač s periferiemi USB, ethernetem apod. Jeho největšími výhodami je 

nízká cena, nízký odběr, malé zástavbové rozměry, poměrně vysoký výkon a není potřeba 

aktivního chlazení. Tento prvek řetězce má za úkol monitorovat FVE a okolí prostřednictvím 

komunikačního rozhraní RS485 nebo Ethernetu. Na MiniPC je cyklicky spouštěný program – 

driver – pro konkrétní FVE. Monitorované informace jsou ukládány v souborech typu Xml. 

Centrální server má funkci jako zobrazovací interface pro majitele FVE, kde se uživatel 

přihlásí na webové rozhraní a může sledovat průběhy naměřených veličin na FVE. Z hlediska 

funkce řetězce centrální server stahuje data v podobě Xml, následně je dekóduje a poté 

zaznamená. 

Distribuční síť musí být dimenzována na výkon fotovoltaické elektrárny. 

 

FVM

Centrální server

DC

MiniPC          

RS485/Ethernet

AC

Internet

Fotovoltaická elektrárna

 

Obr. 1 Blokové schéma FVE a monitorovacího řetězce 
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2.1 Dělení a charakteristiky fotovoltaických panelů 

 Fotovoltaický panel – je charakteristický svým maximálním výkonem, napětím, proudem, 

závislostí výkonu na intenzitě osvitu (Obr. 2 Závislost výkonu na napětí při různé intenzitě 

osvitu ), závislostí výkonu na teplotě a v neposlední řadě závislostí výkonu na čase v rámci 

desítek let. Tyto výše zmíněné parametry určují jak kvalitu fotovoltaického panelu, tak 

návratnost investic do FVE. 

 

 

 

 

 

Při výstavbě FVE, je nutné dbát na správný sklon FVP a vzdálenosti mezi FVP, základní 

nastavení rozložení definuje obrázek (Obr. 4), kdy panel je pod sklonem 45° a spojnice patky 

dalšího panelu a vrcholu předešlého panelu svírá maximálně 14°[1]. 

Obr. 2 Závislost výkonu na napětí při různé intenzitě 

osvitu [12] 

Obr. 3 Závislost proudu na napětí při určité 

teplotě[13] 
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V současné době jsou užívány dva základní typy fotovoltaických panelů z hlediska složení: 

 

1) Monokrystalický FVP (Obr. 5 Monokrystalický panel) – tento typ panelu je určen pro 

lokality, kde je zajištěn stabilní osvit a sklon panelu, mnohdy bývá panel upevněn na 

polohovacích konstrukcích. Složením je tento panel vyhotoven z ingotu 

monokrystalického křemíku. 

 

 

 

 

 

 

 

 

2) Polykrystalický FVP (Obr. 6) – z hlediska výroby technologicky jednodušší, ingot 

křemíku není tolik čistý. Obyčejně modrý odstín, charakteristickou vlastností je 

rovnoměrný nárůst výkonu. Tento typ panelů se používá v nerovnoměrném osvitu 

během dne, čili především statické umístění panelů.   

 

  
Obr. 6 Polykrystalický panel [11] 

Obr. 5 Monokrystalický 

panel[10] 

Obr. 4 Rozmístění FVP 
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3 Fotovoltaické měniče, jejich parametry a charakteristiky 

U výběru fotovoltaických měničů je nutné dbát na mnoho parametrů, jako je výkon, účinnost 

s jakou FVM dokáže pracovat, v jakých mezních napětí dokáže FVM pracovat. 

Při volbě FVM je nutné se řídit: 

1) Co největší rozsah úrovně vstupního stejnosměrného napětí, které FVM dokáže 

přeměnit na střídavé napětí – např. od 400V do 800V.  Intenzita osvitu během dne 

kolísá a malý omezený rozsah napětí by měl za důsledek to, že by se měnič vypínal. 

2) Co největší maximální pracovní vstupní napětí – čím je vyšší napětí, tím se snižují 

náklady na vedení do FVM, neboť pro stejný výkon s vyšším napětím je protékající 

proud nižší, tímto je možné použít nižší průřez vodiče. 

3) Co největší účinnost – v případě nízké účinnosti FVM se pro stejný výkon FVE zvýší 

náklady formou větší počtu FVP. Dále s touto problematikou souvisí charakteristiky 

účinnosti v závislosti na vstupním napětí. 

4) Co největší výkon v poměru s cenou. 

5) Možnost a typ komunikace s FVM. 

 

 

 

Výkon Účinnost Cena Poměr I(1KW) Procentuální Využití 

[KW] [%] [tis. Kč] P.η / Cena [A] [%] 

REFUsol 020K 20 97,8 84 23,29 1,18 56,4 

Sunny Boy 5 96,8 38 12,74 2,27 60,2 

Sunny Mini 8KTL 8 98 51 15,37 1,43 52,1 

Sunny Mini 9KTL 9 98 64 13,78 2 35 

Sunny Tripower 17 98 95 17,54 1,25 50 

Sunways 12 97,6 68 17,22 1,33 54,6 

Sinvert PVM 20 19,2 98,2 103 18,31 1,18 43,5 

Aurora 10 97,1 63 15,41 1,33 52 

Kostal Piko 10.1 10 95,1 61 15,59 1,18 45 

Powador 14.0 14 98 70 19,6 1,25 56,2 

SolarLake 17 17 98 63 26,44 1,25 46,2 

Sunteams 15K 15 98 60 24,5 1,25 55 

Sungrow 15KTL 15 98 66 22,27 1,25 52,5 

Tab. 1 Souhrn všech parametrů 

3.1 Zhodnocení parametrů FVM z hlediska výkonu, účinnosti a ceny 

V diplomové práci je porovnáno celkem 13 FVM. Parametry všech FVM jsou shrnuty 

v tabulce Tab. 1. Jedná se o kvantitativní analýzu (Graf 1 Zhodnocení FVM z hlediska výkonu, 

ceny a účinnosti), neboť pro kompletní kvalitativní analýzu a její zhodnocení by bylo optimální 
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otestovat všechny FVM paralelně spolu, neboť charakteristiky v dokumentacích jsou měřené za 

ideálních podmínek a v praxi se na výkonu a účinnosti neprojevuje pouze příkon definovaný 

stejnosměrným napětím a proudem, ale také teplota, okolní podmínky a kolísavé průběhy 

osvitu.  

 

       
   

    
 

P…výkon v KW 

µ…účinnost v procentech 

cena…cena FVM v tisících Kč 

 

 

Graf 1 Zhodnocení FVM z hlediska výkonu, ceny a účinnosti 

 

3.2 Zhodnocení parametrů z hlediska proudového zatížení přívodních vodičů 

Z hlediska finanční náročnosti kabeláže přívodních kabelů je nutné zvážit jaký FVM zvolit, 

neboť čím nižší operační napětí FVM bude, tím větší musí být průměr vodiče při stejném 

výkonu, čili pokud FVM dokáže pracovat například s napětím 400V bude mít vedení dvakrát 

větší obsah průřezu vodiče, než v případě, kdy FVM dokáže pracovat s napětím 800V. Proto je 

porovnán proud protékající při výkonu 1kW u každého FVM při jeho maximálním pracovním 

napětí v grafu Graf 2. 
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I1kW…Proud při výkonu 1kW 

Umax…Maximální napětí FVM 

 

 

Graf 2 Zhodnocení FVM z hlediska proudového zatížení vedení 

 

 

3.3 Zhodnocení parametrů z hlediska funkce na kolísavý průběh osvitu 

Snížení osvitu FVP má za důsledek snížení napětí, což u měničů s nízkým rozptylem 

pracovního napětí má za důsledek vypínání FVM, čili v důsledku tohoto se pak snižuje 

návratnost investic. Z tohoto důvodu je porovnán rozdíl minimálního a maximálního napětí u 

každého FVM v grafu Graf 3, čili optimální varianta je pokud možno co nejvyšší rozsah 

pracovního napětí. 

 

       
         

    
     

Umax…Maximální pracovní napětí FVM 

Umin…Minimální pracovní napětí FVM 

0
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Graf 3 Zhodnocení FVM z hlediska rozsahu pracovního napětí 

 

3.4 Výsledné zhodnocení 

Nelze přesně určit, který FVM má nejlepší parametry, jelikož je na zvážení jaké hodnotě 

přiřadit jakou váhu. Proto byly vybrány dva extrémy a byl proveden jednoduchý finanční návrh 

elektrárny. V cenové relaci (Tab. 2) je zahrnut FVM, soustava FVP a kabeláž. 

 

Typ FVM: SMA 9000TL REFUsol 20k 

 Příkon: 9300 20366 W 

Účinnost: 97,8 98,2 % 

Výkon: 9095 20000 W 

Maximální provozní napětí: 500 800 V 

Počet stringů: 5 6 

 DC proud: 3,72 4,24 A 

Cena FVM: 64000 84000 Kč 

    Náklady na FVP: 

   REC 245PE (245W) 6023 6023 Kč 

Počet panelů: 38 83 ks 

Cena za panely: 228874 499909 Kč 

    Náklady na kabeláž: 

   1 m kabelu IBC FLEXISUN 23 23 Kč 

10m  ∙ počet panelů 8740 18860 Kč 

0
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    Cena FVE: 

   FVM 64000 84000 Kč 

FVP 228874 499909 Kč 

Kabeláž 8740 18860 Kč 

Celková: 301614 602769 Kč 

    Poměr cena za 1kW výkonu: 33162 30138 Kč 

Tab. 2 Cenová bilance FVE 

 

Jak je patrné z Tab. 2, vhodná volba FVM může snížit náklady FVE až o 10%, což v případě 

FVE s vyšším výkonem (stovky kilowat) má za důsledek razantní rozdíl v pořizovacích 

nákladech. 

  



10 

 

4 Návrh a implementace diagnostické aplikace 

Každý typ FVM disponuje odlišnou komunikační sběrnicí, různou délkou komunikačního 

paketu a daty, jež jsou v paketu obsažena. Proto se diagnostická aplikace skládá z několika 

podprogramů. U každého typu FVM jsou pokryta všechna komunikační rozhraní, kterými je 

FVM vybaven. V případě, že se jedná o RS485, diagnostická aplikace automaticky analyzuje 

obvyklé komunikační rychlosti a při každé komunikační rychlosti ověří různé možnosti parity, 

z toho plyne i výhoda - detekce chyby při nastavení špatné komunikační rychlosti nebo parity 

obsluhou. Další použitou komunikační sběrnicí je Ethernet, zde je výhodou, že není nutné 

nastavovat rychlost ani paritu, pouze ověřit, zdali na lokální IP adrese je připojen právě FVM. 

Diagnostická aplikace je vyvíjena v prostředí Microsoft Visual Studio 2010 na platformě 

Microsoft .Net  v operačním systému Windows 7 a dalším prostředím pro vývoj 

MonoDevelop 3.0 v operačním systému Ubuntu 9.10, což je desktopové prostředí založené na 

Linuxovém jádře. Tímto je diagnostická aplikace použitelná jak na OS Windows, tak stejně tak 

i na OS typu Linux. 

 

4.1 Vacon 

Toto zařízení je připojeno pomocí ethernetu, ověření komunikace probíhá pomocí jednoho 

příkazu. Nejdříve uživatel zadá vstupní informace jako port a IP adresu nebo algoritmus vybere 

všechny lokální IP adresy a potom provede ping každé lokální adresy pomocí zmíněného 

příkazu. V případě, že je přijata správná odpověď, komunikace je v pořádku, data jsou 

zobrazena uživateli v konzoli a je vytvořen konfigurační Xml soubor. V opačném případě 

algoritmus žádá znovu zadání vstupních informací jak je patrné z vývojového diagramu na Obr. 

7. 

Spuštění 
diagnostiky

Zadání dat 
uživatelem

Pokus o připojení

Spojení 
navázáno

Poslání příkazu pro 
vyčtení dat

Dekódování 
přijatých dat

Analýza přijatých 
dat

Vytvoření 
konfiguračního Xml 

soubru

Konec 
diagnostiky 

AnoNe

 

Obr. 7 Vývojový diagram diagnostické aplikace pro Vacon 
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Paket od masteru je tvořen startovním bytem, příkazem, kontrolní součtem, který je tvořen 

součtem všech přechozích bytů a ukončovacím bytem, jak je patrné z tabulky Tab. 3. 

 

Počet B: 1 8 2 1 

Význam: 

 

Startovní byte: 

 

Příkaz: 

 

Kontrolní 

součet: 

Ukončovací byte: 

 

Hodnota: 

 

0x40 

 

0x42 0x30 0x30  0x30 

0x65 0x36 0x39 0x63 

0x37 0x61 

 

0x0a 

 

Tab. 3 Datový paket žádosti o data 

 

Paket od FVM Vacon se skládá ze startovního bytu, dále pak potvrzení příkazu, za kterým 

následují data, délka je dána fixně 512 bytů, ale jelikož je nutné zakódovat znaky pro 

synchronizaci komunikace, čili nahradit je dvojicí jiných, pak je nutné zdvojnásobit 

předpokládanou velikost dat. Dále paket obsahuje kontrolní součet a ukončovací byte Tab. 4. 

 

Počet B: 1 8 512 -1024 2 1 

Význam: 

 

Startovní byte: 

 

Potvrzení příkazu: 

 

Data: Kontrolní 

součet: 

Ukončovací byte: 

 

Hodnota: 

 

0x40 

 

0x42 0x30 0x30  0x30 

0x65 0x36 0x39 0x63 

 0x45 0x21 

 

0x0a 

 

Tab. 4 Paket dat od FVM Vacon 

 

Uživatel při diagnostice zadá do konzole IP adresu FVM, v případě, že nezadá, automaticky 

jsou brány jako vstup lokální IP adresy. Dále uživatel zadá port, na který je nastaven na FVM a 

po potvrzení aplikace diagnostikuje nastavení spojení, jak je patrné z obrázku Obr. 8 Výstup 

programu v konzoli. 

 

 

Obr. 8 Výstup programu v konzoli 
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4.2 REFUsol 

Tento typ FVM podporuje jak komunikaci přes ethernet, tak stejně i přes RS485. V případě 

komunikace přes RS485 uživatel zadá port sériové linky a algoritmus ověří všechny obvyklé 

komunikační rychlosti sběrnice, všechny varianty parity a všechny adresy, pokud nejsou přímo 

definovány uživatelem (Obr. 9). Dále v případě nalezení FVM na společné konfiguraci sběrnice 

vytvoří konfigurační Xml, v opačném případě uvědomí uživatele, že bylo navázáno spojení 

s měniči při různých konfiguracích sběrnice a konkrétní adresy FVM výpisem v konzoli.  

 

Spuštění 
diagnostiky

i = n

Volba Rozhraní

Získání n 
lokálních  
IP adres

Pokus o ping 
každé lokální IP 
adresy příkazem 
pro vyčtení dat

Spojení 
navázáno

Zařízení není 
FVM

Zařízení je FVM

Ano

i++

Ne

Vytvoření 
konfiguračního 

Xml soubru

Ethernet

Vytvoření 
seznamu 
n adres

Zadat Adresy 
FVM

RS485 Ne

Ano

Cyklus pokusů 
připojení s různými 
rychlostmi a paritou 

Spojení 
navázáno

Záznam adresy, 
rychlosti a parity

i++

Ano

Ne

Ne

Vytvoření 
konfiguračního 

Xml soubru

Ano

Konec 
diagnostiky 

i = n

 

Obr. 9 Vývojový diagram diagnostické aplikace pro FVM REFUsol 

 

Komunikace přes ethernet: 

Diagnostika přes ethernet probíhá obdobně jak u měniče Vaconu, čili proběhne vypsání 

lokálních IP adres a na konkrétní zadaný port je zaslán paket dat (Tab. 5), pokud se vrátí 

odpověď (Tab. 6), je zařízení připojeno (Obr. 10).  Po vypsání všech úspěšně navázaných 

spojeních je vytvořen Xml soubor pro nastavení startovních parametrů monitorovací aplikace. 

Adresu FVM není nutné uvádět, respektive není akceptována, neboť adresování probíhá pomocí 

IP adres. 
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Počet B: 1 1 1 2 2 16 1 

Význam: 

 

Startovní 

byte: 

Délka 

paketu: 

Adresa 

FVM: 

Příkaz: 

 

Index: 

 

Prázdná data: 

 

Kontrolní 

součet: 

Hodnota: 

 

0x02 

 

0x16 

 

0x00 

 

0x64 0x52 

 

0x00 

0x00 

0x00 0x00 .. 

0x00 0x22 

Tab. 5 Struktura paketu žádosti o data 

 

Počet B: 1 1 1 2 2 4 12 1 

Význam: 

 

Startovní 

byte: 

Délka 

paketu: 

Adresa 

Master: 

Příkaz: 

 

Index: 

 

Data: 

 

Prázdná 

data: 

Kontrolní 

součet: 

Hodnota: 

 

0x02 

 

0x16 

 

0x00 

 

0x54 

0x52 

0x00 

0x00 

0x04 0x03 

0x02 0x01 

0x00 .. 

 

0x16 

 

Tab. 6 Struktura přijatého paketu od FVM 

 

 

Délka paketu je fixně nastavena na velikost 24 bytů. Informace nesoucí data je část paketu 

označená jako Data, poslední byte je kontrolní znak, který je počítán z celého paketu pomocí 

Xor, neboli exluzivní disjunkce. V případě, že hodnota kontrolního znaku koresponduje 

s kontrolním výpočtem, pak je úspěšně navázáno spojení. 

Příklad výpočtu:                                   

 

 

Obr. 10 Výstup diagnostické aplikace REFUsol přes ethernet 



14 

 

 

Komunikace přes RS485: 

Uživatel zde může nastavit fixně adresy měničů nebo algoritmus prověří všech 31 adres (1 – 

31), neboť adresu 0x00 má pevně definovanou master. Dále diagnostická aplikace prověří 

standartní přenosové rychlosti s rozsahem 1200 – 230400 a různé možnosti parity – sudá parita, 

lichá parita, bez parity, paritní bit v log. 0 a paritní bit v log. 1. V případě, že na vygenerovaný 

paket (Tab. 7 Struktura paketu žádosti o data) odpoví FVM korektními daty (Tab. 8 Struktura 

paketu přijatých dat od FVM), pak je konfigurace sběrnice a adresa FVM uložena. Pokud je pro 

všechny FVM konfigurace sběrnice identická, výsledky jsou zobrazeny uživateli a je vytvořen 

konfigurační Xml soubor (Obr. 11), v opačném případě je uživatel informován v konzoli o 

rozdílných nastaveních komunikačního rozhraní konkrétních FVM. 

 

Počet B: 1 1 1 2 2 16 1 

Význam: 

 

Startovní 

byte: 

Délka 

paketu: 

Adresa 

FVM: 

Příkaz: 

 

Index: 

 

Prázdná data: 

 

Kontrolní 

součet: 

Hodnota: 

 

0x02 

 

0x16 

 

0x01 

 

0x64 0x52 

 

0x00 

0x00 

0x00 0x00 .. 

0x00 0x23 

Tab. 7 Struktura paketu žádosti o data 

 

Počet B: 1 1 1 2 2 4 12 1 

Význam: 

 

Startovní 

byte: 

Délka 

paketu: 

Adresa 

Master: 

Příkaz: 

 

Index: 

 

Data: 

 

Prázdná 

data: 

Kontrolní 

součet: 

Hodnota: 

 

0x02 

 

0x16 

 

0x00 

 

0x54 

0x52 

0x00 

0x00 

0x04 0x03 

0x02 0x01 

0x00 .. 

 

0x16 

 

Tab. 8 Struktura paketu přijatých dat od FVM 

Poslední byte je kontrolní znak, který je počítán z celého paketu pomocí Xor, neboli exluzivní 

disjunkce.  
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Obr. 11 Výstup diagnostické aplikace REFUsol přes RS485 

 

 

4.3 SMA Sunnyboy 

Toto zařízení je připojeno pomocí RS485, ověření komunikace probíhá pomocí jednoho 

příkazu, který je pro všechna zařízení na sběrnici stejný, čili příkaz žádosti o spojení je poslán 

pouze jednou a dále diagnostický program čeká na odpověď. V případě, že přijde odpověď, je 

zpracována a pokud se jedná o správnou odpověď, je uložena adresa FVM a aktuální nastavení 

sběrnice (Obr. 12). Výše popsaný algoritmus probíhá v několika cyklech, aby byly pokryté 

obvyklé konfigurace RS485, čili různé standartní komunikační rychlosti a různé typy parity. 

Pokud po proběhnutí cyklů pokusů o komunikaci při všech konfiguracích sběrnice je nalezen 

alespoň jeden FVM, je vytvořen konfigurační Xml soubor, dle kterého se dále řídí ovladač. 
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Spuštění 
diagnostiky

Cyklus n pokusů 
připojení s různými 
rychlostmi a paritou

Čekání na 
odpověď

Spojení 
navázáno

Ano
n = i

Zápis adresy, 
rychlosti a 

parity

Ne

Poslání 
žádosti o 
spojení

i ++

Ne Vytvoření 
konfiguračního 

Xml soubru

Ano
Konec 

diagnostiky 

 

Obr. 12 Vývojový diagram diagnostické aplikace pro FVM Sunnyboy 

 

Struktura paketu se skládá z hlavičky a dat (Tab. 9 Paket s žádostí o data od FVM). Hlavička 

paketu je tvořena 12 byty, konkrétně synchronizační byte, startovní byte, délka dat (v případě, 

že se jedná pouze o příkaz, který nevyžaduje vstupní parametry, pak délka je nula), adresa 

FVM, adresa masteru, ACK bytu, který signalizuje, zdali se jedná o žádost, odpověď, nebo 

žádost pro skupinu FVM. Dále hlavička obsahuje číslo paketu, čili v případě, že je posílán 

příkaz delší než maximální délka paketu, zasílá se nejdříve paket s nejvyšším číslem a postupně 

se tato proměnná dekrementuje.  Posledním bytem v hlavičce je příkaz, konkrétně pro tento 

příkaz se neuvádí adresa FVM, neboť se jedná o příkaz typu broadcast, čili je určený pro 

všechny FVM připojené na sběrnici. V neposlední řadě obsahuje paket také kontrolní součet a 

stop byte. 

Počet B: 2 1 2 1 2 2 1 1 

Význam: 

 

Synch. 

Byte: 

Startovní 

byte: 

Počet 

dat(2x): 

Startovní 

byte: 

Adresa 

FVM: 

Adresa 

master: 

ACK 

byte: 

Číslo 

paketu: 

Hodnota: 

 

0xaa 

0xaa 

0x68 

 

0x00 

0x00 

0x68 

 

0x00 

0x00 

0x00 0x00 

 

0x80 

 

0x00 

 

Počet B: 1 2 2  

Význam: 

 

Příkaz: 

 

Kontrolní 

součet: 

Stop  

byte: 

 

Hodnota: 

 

0x01 

 

0x81 0x00 

 

0x16 

 

Tab. 9 Paket s žádostí o data od FVM 
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Paket s daty od FVM (Tab. 10) obsahuje stejnou strukturu hlavičky, jako je uvedeno výše. 

Jelikož již v odpovědi je uvedená adresa FVM, je zaznamenána i s typem a sériovým číslem 

FVM, což je po proběhnutí diagnostiky zobrazeno uživateli v konzoli (Obr. 13). 

 

Počet B: 2 1 2 1 2 2 1 1 

Význam: 

 

Synch. 

Byte: 

Startovní 

byte: 

Počet 

dat(2x): 

Startovní 

byte: 

Adresa 

FVM: 

Adresa 

master: 

ACK 

byte: 

Číslo 

paketu: 

Hodnota: 

 

0xaa 

0xaa 

0x68 

 

0x0c 

0x0c 

0x68 

 

0x01 

0x00 

0x00 

0x01 

0x40 

 

0x00 

 

Počet B: 1 4 8 1 2 

Význam: 

 

Příkaz: 

 

Sériové číslo FVM: 

 

Typ zařízení: 

(př: =WR700-70) 

Kontrolní 

součet: 

Stop 

byte: 

Hodnota: 

 

0x01 

 

0x45 0x24 

0x8f 0x00 

0x57 0x52 0x37 0x30 

0x30 0x2d 0x37 0x30 

0x0e 0x03 

 

0x16 

 

 

 

 

 

Obr. 13 Výstup diagnostické aplikace v konzoli 

  

Tab. 10 Paket s informacemi od FVM 
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5 Návrh a implementace ovladačů pro fotovoltaické měniče pro 

vybraná cílová zařízení 

Jelikož každý FVM komunikuje jiným protokolem, je třeba použít konkrétní ovladač pro určitý 

typ měniče, dále je nutné pro běh ovladače načíst data z konfiguračního Xml souboru, který je 

vytvořen Diagnostickou aplikací. 

Ovladače jsou vyvíjeny v prostředí Microsoft Visual Studio 2010 na platformě Microsoft .Net 

v operačním systému Windows 7 a dalším prostředím pro vývoj MonoDevelop 3.0 v operačním 

systému Ubuntu 9.10, což je desktopové prostředí založené na Linuxovém jádře. Tímto je 

diagnostická aplikace použitelná jak na OS Windows, tak stejně tak i na OS typu Linux. 

 

Konfigurační Xml soubory: 

Konfigurační Xml soubor obsahuje data, která jsou při spuštění driveru načtena a podle kterých 

se driver nadále řídí. Pro každý typ FVM je konfigurační Xml soubor specifický, stejně tak pro 

typ užité sběrnice. Například pro komunikaci po RS485 jsou důležitá data: komunikační 

rychlost, parita, port převodníku RS485, adresy FVM, název FVE a cesta, ve kterém adresáři 

budou ukládaná měřená data. V případě komunikace přes ethernet obsahuje Xml soubor IP 

adresu každého FVM, virtuální port, na kterém FVM komunikují, IP adresu FVE a název FVE.  

Přiklad konfiguračního Xml souboru je uveden na Obr. 14, význam jednotlivých elementů je 

popsán v Tab. 11. 

 

 

Obr. 14 Konfigurační Xml soubor 
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Typ dat: Popis: 

version="1.0" udává verzi Xml souboru 

encoding="UTF-8" specifikuje kódování Xml 

standalone="true" Nevyžaduje další soubor 

ActDev="2,3,4 Adresy FVM 

FVE_ID="8" Identifikační číslo FVE 

Parity="Even" Parita 

Baudrate="115200" Komunikační rychlost 

Port="/dev/ttyUSB0" Komunikační port 

Name="FVE Prerov" Název FVE 

IP="195.22.51.108" IP adresa FVE 

Tab. 11 Popis elementů v konfiguračním Xml souboru 

 

5.1 Ovladač pro FVM Vacon 

Při spuštění programu je nejdříve načtena IP adresa, Port a počet zařízení z konfiguračního Xml 

souboru. Dále pak dle načtených dat je zahájena komunikace. V případě, že je navázáno 

spojení, je odeslána žádost o data, po přijmutí paketu jsou informace dekódovány a je vytvořen 

výstupní Xml soubor, jak je patrné z vývojového diagramu (Obr. 15). 

Načtení dat 
z konfiguračního 

Xml souboru

Navázáno 
spojení

Start 
Aplikace

Ukončení 
aplikace

Žádost o data

Data přijata

Dekódování dat

Vytvoření 
výstupního Xml

Ano Ano

Ne

Ne

 

Obr. 15 Vývojový diagram driveru pro FVM Vacon 
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Celá aplikace se skládá celkem z 5 tříd (Obr. 16): 

1) Program.cs - řízení chodu programu. 

2) XmlViewer.cs - Otevření konfiguračního Xml souboru a přečtení dat    

  v něm obsažených. 

3) TcpClient.cs - Komunikační interface. 

4) Decoder.cs - Dekódování přijatých paketů. 

5) XmlMaker.cs - třída, která vytvoří Xml soubor, zapíše do něj a uloží ho.  

  

 

Obr. 16 Vacon- Diagram tříd 

 

Třída Program.cs: 

Je to hlavní třída, která řídí celý chod driveru a dle potřeby vytváří instance dalších výše 

zmíněných tříd. 

Metody třídy Program.cs: 

public static string routovani() 

- Návratová hodnota této metody vrací řetězec znaků popisující absolutní cestu 

k adresáři, ve kterém se nachází spustitelný soubor, jelikož se ve stejném adresáři 

nachází i konfigurační Xml soubor a dále podadresář, kde se ukládají výstupní data. 

public static int[] ActiveDevices(string str) 

- Vstupní parametr této metody je řetězec znaků, který je rozčleněn na jednotlivé adresy a 

ty jsou převedeny do pole typu integer, což je návratová hodnota metody. 
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public static string CheckSum(string neco) 

- Vstupním parametrem je řetězec znaků, který obsahuje adresu rotačního bufferu FVM, 

kde je právě zapisováno. Tato adresa musí být nižší o jednu pozici. Formát adresy je ve 

formě znaků, které znamenají hexadecimální pozici, čili řetězec 8 znaků je nejdříve 

převeden na hexadecimální 32 -bitovou proměnnou, která je snížena o jednu pozici a 

následně na to opět převedena na znaky. Výpočet kontrolního bytu probíhá součtem 

všech předešlých znaků a dále je hodnota bytu zapsána do řetězce opět jako dva znaky 

v HEX. 

 

public static byte[] EncodeComand2(byte[] arr) 

- Vstupním parametrem této metody je zpětná zpráva od FVM, čili pole bytů.  Nejdříve 

algoritmus projde celé pole a musí zaměnit zakódované řídící znaky v protokolu. 

 

Řídící znaky: 

@ = #0 

# = #1 

<cr> = #2 

<lf> = #3 

- Dále algoritmus ověří pomocí kontrolního součtu, zdali jsou přenesená data správná. 

 

static void Connect(String server, Int32 server_port, String message) 

- Vytvoří instanci třídy TcpClient, vstupními parametry jsou IP adresa FVM, Virtuální 

port a zpráva, která se má poslat na danou IP adresu. Když je tato zpráva poslána, 

algoritmus čeká na odpověď. Odpověď je po příjmu zapsána do globální proměnné 

data2. 

 

 

Metody třídy XmlViewer.cs: 

 

public XmlViewer(string cesta) 

- Konstruktor samotné třídy, vstupními parametry je string, který definuje, kde se 

konfigurační Xml nachází. Algoritmus otevře Xml soubor StartData.xml. 

 

public void read() 

- Přečte data obsažná v Xml souboru a vloží je do proměnných. 

 

public string Path() 

- Vrátí cestu k adresáří, kde jsou ukládána výstupní data. 

 

public string IP() 

- Vrátí IP adresu FVM. 

 

public string Name() 

- Vrátí název FVE. 
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public int CountOfSammples() 

- Vrátí počet FVM připojených k Vacon. 

 

public void write() 

- Zapíše do konfiguračního souboru a uloží ho. 

 

 

Metody třídy Decoder.cs: 

 

public Decoder(byte[] pole) 

- Konstruktor třídy, vstupním parametrem jsou data od FVM. 

 

public ushort[,] DataUsRet() 

- Jsou zde přiřazená data všech FVM, která jsou datového typu ushort. Vrací 

dvojrozměrné pole, kde první rozměr znamená číslo měniče a druhý rozměr je 

identifikátor veličiny. 

 

public double[,] DataDouOut() 

- Jsou zde přiřazená data všech FVM, která jsou datového typu double. Vrací opět 

dvojrozměrné pole, kde první rozměr číslo měniče a druhý rozměr je identifikátor 

veličiny. 

 

public ushort DcVoltage(int device) 

- Vrátí hodnotu stejnosměrného napětí na vstupu FVM. 

 

public ushort Current(int device) 

- Vrátí hodnotu proudu na vstupu FVM. 

 

public double ConvertN(ushort num) 

- Jelikož data jsou přenášena pouze jako 2 – bytové informace,  je zde parametr 

přetypován na double a dělený o jedno desetinné místo.  

 

public ushort Temperature(int device) 

- Vrátí teplotu FVM. 

 

public double Power(int device) 

- Vrátí příkon FVM. 

 

public ushort Production(int device) 

- Vrátí hodnotu energie získanou za den. 

 

public double ExPower(int device) 

- Vrátí výkon FVM. 
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public ushort ImPower(int device) 

- Vrátí jalový proud. 

 

public ushort ReCurrent(int device) 

- Vrátí činný proud. 

 

public ushort CodeBreakdown(int device) 

- Vrátí status funkce FVM. 

 

public string TimeOfDownload() 

- Vrátí čas, kdy výše uvedené veličiny byly naměřeny. 

 

 

Metody třídy XmlMaker.cs: 

 

public XmlMaker(string cesta,ushort[,] dataUshort, double[,] dataDouble,string 

time, int count,string Name) 

- Konstruktor třídy, předání vstupních parametrů cesta (Kde se budou ukládat data), 

dataUshort (Dvourozměrné pole veličin datového typu ushort), dataDouble 

(Dvourozměrné pole veličin datového typu double), time (Čas, kdy byla data získána), 

count (počet měničů), Name (Název FVE). 

public void Create() 

- Vytvoření Xml souboru. 

public void NewwXml(XmlDocument xml) 

- Vytvoření hlavičky Xml souboru a struktury Xml souboru.[3]  

public XmlElement Device(XmlDocument xml, XmlElement Device1, int i) 

- Zapsání do Xml souboru všech dat jednoho měniče. 

public XmlElement FDC(XmlDocument xml, XmlElement DC, int i) 

- Zapsání proměnných stejnosměrných veličin u jednoho měniče. 

public XmlElement FAC(XmlDocument xml, XmlElement AC, int i) 

- Zapsání proměnných střídavých veličin u jednoho měniče. 

 

5.2 Ovladač pro FVM REFUsol 

Při spuštění programu jsou nejdříve načteny adresy FVM, fyzický port, na které se nachází 

převodník, dále pak dle načtených dat jsou vygenerovány pakety s příkazy pro konkrétní FVM. 

Po vygenerování všech paketů je jeden po druhém odesílán na sběrnici, v případě, že není 

přijata odpověď, opakovaně je paket odesílán, maximálně však třikrát. Po odeslání všech paketů 

algoritmus vygeneruje pakety pro další FVM a cyklus se opakuje tak dlouho, dokud nejsou 

získána data od všech FVM. Dále jsou data dekódována a je vytvořen výstupní Xml soubor, jak 

je patrné z vývojového diagramu na obrázku Obr. 17. 
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z konfiguračního 

Xml souboru

Start 
Aplikace

Generování 
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s  n příkazy 

Data přijata

Vytvoření seznamu 
x adres

Poslání 
příkazu[j] 

i ++

Ne
n = j

j++

Ne

x = i

Ne

Dekódování dat

Ano

Vytvoření 
výstupního Xml

Ukončení 
aplikace

 

Obr. 17 Vývojový diagram driveru pro FVM REFUsol 

 

Jak je možné vidět na Obr. 18, aplikace se skládá celkem z 6 tříd: 

1) Program.cs   - řízení chodu programu. 

2) XmlViewer.cs  - Přečtení řídících dat z konfiguračního souboru. 

3) ComandGenerator.cs - Generování paketů s příkazy. 

4) SerialInterface.cs - Komunikační interface. 

5) Decoder.cs  - Komunikační interface. 

6) XmlMaker.cs  - třída, která vytvoří Xml soubor, zapíše do něj a uloží ho.  
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Obr. 18 REFUsol RS485 - Diagram tříd 

 

Třída Program.cs: 

- hlavní třída, která řídí celý chod driveru a dle potřeby vytváří instance dalších výše zmíněných 

tříd. 

Metody třídy Program.cs: 

public static string routovani() 

- Návratová hodnota této metody vrací řetězec znaků popisující absolutní cestu 

k adresáři, ve kterém se nachází spustitelný soubor, jelikož se ve stejném adresáři 

nachází i konfigurační Xml soubor a dále podadresář, kde se ukládají výstupní data. 

public static int[] ActiveDevices(string str) 

- Vstupní parametr této metody je řetězec znaků, který je rozčleněn na jednotlivé adresy a 

ty jsou převedeny do pole typu integer, což je návratová hodnota metody. 

 

public static bool EncodeComand2(byte[] arr) 

- Vstupním parametrem této metody je zpětná zpráva od FVM, čili pole bytů.  Správnost 

přijatých dat se kontroluje pomocí Xor kontrolního součtu. V případě, že kontrolní 

součet souhlasí s posledním bytem, pak je návratová hodnota TRUE, v opačném 

případě FALSE. 
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Metody třídy XmlViewer.cs: 

 

public XmlViewer(string cesta) 

- Konstruktor samotné třídy, vstupními parametry je string, který definuje, kde se 

konfigurační Xml nachází. Algoritmus otevře Xml soubor StartData.xml. 

 

public void read() 

- Přečte data obsažná v Xml souboru a vloží je do proměnných. 

 

public string IP() 

- Vrátí IP adresu FVM. 

 

public string[] ActiveDevices() 

- Vrátí pole řetězců obsahující adresy FVM. 

 

public string Port() 

- Vrátí string s názvem portu, na kterém se nachází převodník USB/RS485. 

 

public int BaudRate() 

- Vrátí komunikační rychlost sériové linky. 

 

public string Parity() 

- Vrátí nastavení paritního bytu. 

 

public string Name() 

- Vrátí název FVE. 

 

Metody třídy ComandGenerator.cs: 

 

public byte[] CreateCom(int Adress, int Comand, int index) 

- Tato metoda vytvoří celý paket dat, kde přiřadí určitý příkaz, konkrétní adresu měniče, 

acknowledge bit (Příznakový bit, určující, že se jedná o žádost, nikoliv odpověď) a 

index příkazu. 

private byte[] PackedArray(byte[] Arr) 

- Přiřazení startovního bytu, kontrolního bytu Xor součtu. 

 

public int GetLenght() 

- Návratová hodnota vrací počet příkazů, které mohou být poslány na každý FVM. 

 

Metody třídy SerialInterface.cs: 

 

public void Set(string port, int baudrate, string parity) 

- Nastaví komunikační rychlost, název portu a paritu. 
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public bool SendData(byte[] Data) 

- Pošle data na nakonfigurovaný port. 

 

public byte[] ReadData() 

- Nejdříve algoritmus testuje, zdali neprobíhá odesílání paketu a v případě, že jsou data 

odeslána, čeká na příchozí data od FVM. 

 

 

Metody třídy Decoder.cs: 

 

public Decoder(byte[,,] pole,int LenAr,int Num) 

- Konstruktor samotné třídy, vstupním parametr je 3 – rozměrné pole, které obsahuje data 

zíkaná od FVM, dalším parametrem je počet příkazů a počet FVM. 

private bool GetBit(byte b, int bitNumber) 

- Vstupní parametry této metody jsou byte a konkrétní bit, jehož hodnotu je potřeba 

zjistit. 

public void DifferentType() 

- Tato metoda rozčlení přijatá data na skupinu paketů, které se budou převádět na datový 

typ UInt32, a na skupinu paketů, které se budou převádět na datový typ float. 

public UInt32[,,] ParseDataInt32() 

- Vrátí rozčleněná přijatá data na 3 – rozměrné pole datového typu UInT32, v kterém 1. 

rozměr je konkrétní FVM, 2. rozměr příkaz a 3. rozměr hodnota a označení příkazu. 

public  float[,,] ParseDataF() 

- Vrátí rozčleněná přijatá data na 3 – rozměrné pole datového typu float, v kterém 1. 

rozměr je konkrétní FVM, 2. rozměr příkaz a 3. rozměr hodnota a označení příkazu. 

 

Metody třídy XmlMaker: 

public XmlMaker(string cesta, UInt32[,,] dataI32, float[,,] dataf, string time, 

string Name, int FVE,string[] Arrr) 

- Konstruktor třídy, jako vstupní parametry se zde předává string cesta, který určuje, kde 

bude výstupní Xml soubor vytvořen, dvě 3 - rozměrné pole se zpracovanými daty od 

FVM, čas, kdy byla data získána, název FVE, identifikační číslo FVE a řetězec 

obsahující adresy FVM. 

private string changeToPoint(string In) 

- Metoda, která projde řetězec a nahradí čárku znakem tečkou. 

public void Create() 

- Vytvoří Xml soubor s názvem, který je složen z identifikačního čísla FVE a času 

získání dat. 
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public void NewwXml(XmlDocument xml) 

- Vytvoří strukturu Xml souboru 

public XmlElement Device(XmlDocument xml, XmlElement Device1, int NumDev) 

- Zapíše všechna data jednoho FVM. 

public XmlElement FDC(XmlDocument xml, XmlElement DC, int i) 

- Zapsání proměnných stejnosměrných veličin jednoho FVM. 

public XmlElement FAC(XmlDocument xml, XmlElement AC, int i) 

- Zapsání proměnných střídavých veličin jednoho FVM. 

 

 

Ovladač pro FVM REFUsol(Ethernet): 

Při spuštění programu jsou nejdříve načteny IP adresy FVM a port, na kterém komunikují FVM. 

Po vygenerování všech paketů je jeden po druhém odesílán na příslušnou IP adresu. Po přijmutí 

všech dat od FVM algoritmus vygeneruje pakety pro další FVM a cyklus se opakuje tak dlouho, 

dokud nejsou získána data od všech FVM. Dále jsou data dekódována a je vytvořen výstupní 

Xml soubor. 

Aplikace se skládá celkem z 6 tříd (Obr. 19): 

1) Program.cs - řízení chodu programu. 

2) XmlViewer.cs - otevření konfiguračního Xml souboru a přečtení dat v něm 

obsažených. 

3) TcpClient.cs - komunikační interface. 

4) ComandGenerator.cs - generování příkazů. 

5) Decoder.cs - dekódování přijatých paketů. 

6) XmlMaker.cs - třída, která vytvoří Xml soubor, zapíše do něj a uloží ho.  
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Třída Program.cs: 

- hlavní třída, která řídí celý chod driveru a dle potřeby vytváří instance dalších výše zmíněných 

tříd. 

Metody třídy Program.cs: 

public static string routovani() 

- Návratová hodnota této metody vrací řetězec znaků popisující absolutní cestu 

k adresáři, ve kterém se nachází spustitelný soubor, jelikož se ve stejném adresáři 

nachází i konfigurační Xml soubor a dále podadresář, kde se ukládají výstupní data. 

public static string[] ActiveDevices(string str) 

- Vstupní parametr této metody je řetězec znaků, který je rozčleněn na jednotlivé adresy 

IP, což je návratová hodnota metody. 

 

static void Connect(String server, Int32 server_port, String message) 

- Vytvoří instanci třídy TcpClient, vstupními parametry jsou IP adresa FVM, Virtuální 

port a zpráva, která se má poslat na danou IP adresu. Když je tato zpráva poslána, 

algoritmus čeká na odpověď. Odpověď je po příjmu zapsána do globální proměnné 

data2. 

 

 

Obr. 19 REFUsol ethernet - Diagram tříd 
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public static bool EncodeComand2(byte[] arr) 

- Vstupním parametrem této metody je zpětná zpráva od FVM, čili pole bytů.  Správnost 

přijatých dat se kontroluje pomocí Xor kontrolního součtu. V případě, že kontrolní 

součet souhlasí s posledním bytem, pak je návratová hodnota TRUE, v opačném 

případě FALSE. 

 

 

Metody třídy XmlViewer.cs: 

 

public XmlViewer(string cesta) 

- Konstruktor samotné třídy, vstupními parametry je string, který definuje, kde se 

konfigurační Xml nachází. Algoritmus otevře Xml soubor StartData.xml. 

 

public void read() 

- Přečte data obsažná v Xml souboru a vloží je do proměnných. 

 

public string IP() 

- Vrátí IP adresu FVM. 

 

public string[] ActiveDevices() 

- Vrátí pole řetězců obsahující IP adresy FVM. 

 

public int Port() 

- Vrátí číslo portu, přes který komunikují FVM. 

  

public string Name() 

- Vrátí název FVE. 

 

 

Metody třídy ComandGenerator.cs: 

 

public byte[] CreateCom(int Adress, int Comand, int index) 

- Tato metoda vytvoří celý paket dat, kde přiřadí určitý příkaz, adresa je v tomto případě 

vždy nula, acknowledge bit (Příznakový bit, určující, že se jedná o žádost, nikoliv 

odpověď) a index příkazu. 

private byte[] PackedArray(byte[] Arr) 

- Přiřazení startovního bytu, kontrolního bytu Xor součtu. 

 

public int GetLenght() 

- Návratová hodnota vrací počet příkazů, které mohou být poslány na každý FVM. 
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Metody třídy Decoder.cs: 

 

public Decoder(byte[,,] pole,int LenAr,int Num) 

- Konstruktor samotné třídy, vstupním parametr je 3 – rozměrné pole, které obsahuje data 

zíkaná od FVM, dalším parametrem je počet příkazů a počet FVM. 

private bool GetBit(byte b, int bitNumber) 

- Vstupní parametry této metody jsou byte a konkrétní bit, jehož hodnotu je potřeba 

zjistit. 

public void DifferentType() 

- Tato metoda rozčlení přijatá data na skupinu paketů, které se budou převádět na datový 

typ UInt32, a na skupinu paketů, které se budou převádět na datový typ float. 

public UInt32[,,] ParseDataInt32() 

- Vrátí rozčleněná přijatá data na 3 – rozměrné pole datového typu UInT32, v kterém 1. 

rozměr je konkrétní FVM, 2. rozměr příkaz a 3. rozměr hodnota a označení příkazu. 

public  float[,,] ParseDataF() 

- Vrátí rozčleněná přijatá data na 3 – rozměrné pole datového typu float, v kterém 1. 

rozměr je konkrétní FVM, 2. rozměr příkaz a 3. rozměr hodnota a označení příkazu. 

 

Metody třídy XmlMaker: 

public XmlMaker(string cesta, UInt32[,,] dataI32, float[,,] dataf, string time, 

string Name, int FVE,string[] Arrr) 

- Konstruktor třídy, jako vstupní parametry se zde předává string cesta, který určuje, kde 

bude výstupní Xml soubor vytvořen, dvě 3 - rozměrné pole se zpracovanými daty od 

FVM, čas, kdy byla data získána, název FVE, identifikační číslo FVE a řetězec 

obsahující adresy FVM. 

private string changeToPoint(string In) 

- Metoda, která projde řetězec a nahradí čárku znakem tečkou. 

public void Create() 

- Vytvoří Xml soubor s názvem, který je složen z identifikačního čísla FVE a času 

získání dat. 

public void NewwXml(XmlDocument xml) 

- Vytvoří strukturu Xml souboru 

public XmlElement Device(XmlDocument xml, XmlElement Device1, int NumDev) 

- Zapíše všechna data jednoho FVM. 

public XmlElement FDC(XmlDocument xml, XmlElement DC, int i) 

- Zapsání proměnných stejnosměrných veličin jednoho FVM. 

public XmlElement FAC(XmlDocument xml, XmlElement AC, int i) 

- Zapsání proměnných střídavých veličin jednoho FVM. 
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5.3 Ovladač pro FVM SMA Sunnyboy 

 

Při spuštění programu jsou nejdříve načteny adresy FVM, fyzický port, na které se nachází 

převodník, dále pak dle načtených dat jsou vygenerovány pakety s příkazem pro konkrétní 

FVM. Nejdříve je odeslán paket se synchronizačním příkazem a dále je poslána žádost o data, 

čili odpověď od FVM obsahuje všechna data, algoritmus pošle znova synchronizační paket a 

žádost o data pro následující FVM. V případě, že jsou již získána data, jsou dekódována a je 

vytvořen výstupní Xml soubor, jak je patrné z vývojového diagramu na Obr. 20. 

 

Načtení dat 
z konfiguračního 

Xml souboru

Start 
Aplikace

Vytvoření seznamu 
x adres

Poslání 
synchronizačního 

příkazu

Žádost o data

Data přijata

i ++

Uložení Dat
Ano

i = x

Ne

Ne

Dekódování 
přijatých dat

Ano

Vytvoření 
výstupního Xml

Ukončení 
aplikace

 

Obr. 20 Vývojový diagram pro FVM SMA Sunnyboy 
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Ovladač se skládá celkem z 5 tříd (Obr. 21): 

1) Program.cs - řízení chodu programu. 

2) XmlViewer.cs - Otevření konfiguračního Xml souboru a přečtení dat v něm 

obsažených. 

3) SerialInterface.cs - Komunikační interface. 

4) Decoder.cs - Dekódování přijatých paketů. 

5) XmlMaker.cs - třída, která vytvoří Xml soubor, zapíše do něj a uloží ho.  

 

 

Obr. 21 SMA SunnyBoy - Diagram  tříd 
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Třída Program.cs: 

- hlavní třída, která řídí celý chod driveru a dle potřeby vytváří instance dalších výše zmíněných 

tříd. 

Metody třídy Program.cs: 

public static string routovani() 

- Návratová hodnota této metody vrací řetězec znaků popisující absolutní cestu 

k adresáři, ve kterém se nachází spustitelný soubor, jelikož se ve stejném adresáři 

nachází i konfigurační Xml soubor a dále podadresář, kde se ukládají výstupní data. 

public static int[] ActiveDevices(string str) 

- Vstupní parametr této metody je řetězec znaků, který je rozčleněn na jednotlivé adresy a 

ty jsou převedeny do pole typu integer, což je návratová hodnota metody. 

 

public static bool EncodeComand2(byte[] arr) 

- Vstupním parametrem této metody je zpětná zpráva od FVM, čili pole bytů.  Správnost 

přijatých dat se kontroluje pomocí sčítání bytů (byte po bytu). V případě, že kontrolní 

součet souhlasí s posledními 2 byty, pak je návratová hodnota TRUE, v opačném 

případě FALSE. 

 

 

Metody třídy XmlViewer.cs: 

 

public XmlViewer(string cesta) 

- Konstruktor samotné třídy, vstupními parametry je string, který definuje, kde se 

konfigurační Xml nachází. Algoritmus otevře Xml soubor StartData.xml. 

 

public void read() 

- Přečte data obsažná v Xml souboru a vloží je do proměnných. 

 

public string IP() 

- Vrátí IP adresu FVE. 

 

public string[] ActiveDevices() 

- Vrátí pole řetězců obsahující adresy FVM. 

 

public string Port() 

- Vrátí string s názvem portu, na kterém se nachází převodník USB/RS485. 

 

public int BaudRate() 

- Vrátí komunikační rychlost sériové linky. 

 

public string Parity() 

- Vrátí nastavení paritního bitu. 

 



35 

 

public int FVEID() 

- Vrátí identifikační číslo fotovoltaické elektrárny 

 

public string Name() 

- Vrátí název FVE. 

 

Metody třídy SerialInterface.cs: 

 

public void ConfigConnection(string PORT, int Parity, string BaudRate) 

- Nastaví komunikační rychlost, název portu a paritu. 

 
public void SendFrame(byte[] ArrSend) 

- Pošle paket dat. 

 
public byte[] ReadbyteS() 

- Tato metoda zajišťuje příjem dat, nejdříve se příjme 6 bytů, z kterých je patrná délka 

celého paketu a potom podle zjištěné délky čeká na příjem zbylých bytů. 

 
public byte[] SendRecieveFrames(byte[] SendArr) 

- Vstupním parametrem je paket určený k odeslání, tento paket je odeslán a po odeslání je 

přijata odpověď od FVM, což je návratová hodnota této metody. 

 
private byte[] CheckSumCalculate(byte[] Data) 

- Vstupní parametrem této metody je neúplný paket dat učený k odeslání. Návratová 

hodnota je paket doplněný o kontrolní součet. 

 
private byte[] CheckSumVerify(byte[] CompleteData) 

- Vstupním parametrem jsou přijatá data o od FVM. V případě, že kontrolní součet 

souhlasí, návratová hodnota funkce jsou přijatá data, v opačném případě je vráceno 

prázdné pole bytů. 

 
public static byte[] Apend(byte[] buffer, byte[] add) 

- Tato metoda slouží ke sloučení dvou polí, čili výstupem této metody je jedno pole, které 

se skládá nejdříve z prvků pole buffer a dále z prvků pole add. 

 

Metody třídy Decoder.cs: 

 

public Decoder(byte[,] pole, int Num) 

- Konstruktor samotné třídy, vstupním parametr je 2 – rozměrné pole, které obsahuje data 

zíkaná od FVM, dalším parametrem je počet příkazů a počet FVM. 

private bool GetBit(byte b, int bitNumber) 

- Vstupní parametry této metody jsou byte a konkrétní bit, jehož hodnotu je potřeba 

zjistit. 
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public void DifferentType() 

- Tato metoda rozčlení přijatá data na skupinu paketů, které se budou převádět na datový 

typ ushort, a na skupinu paketů, které se budou převádět na datový typ float. 

public ushort[,] ParseDataUI16() 

- Vrátí rozčleněná přijatá data na 2 – rozměrné pole datového typu ushort, v kterém 1. 

rozměr je konkrétní FVM a 2. rozměr hodnota veličiny. 

public  float[,] ParseDataF() 

- Vrátí rozčleněná přijatá data na 2 – rozměrné pole datového typu float, v kterém 1. 

rozměr je konkrétní FVM a 2. rozměr hodnota veličiny. 

 

Metody třídy XmlMaker: 

public XmlMaker(string cesta, ushort [,] dataUI16, float[,] dataf, string time, 

string Name, int FVE,string[] Arrr) 

- Konstruktor třídy, jako vstupní parametry se zde předává string cesta, který určuje, kde 

bude výstupní Xml soubor vytvořen, dvě 2 - rozměrné pole se zpracovanými daty od 

FVM, čas, kdy byla data získána, název FVE, identifikační číslo FVE a řetězec 

obsahující adresy FVM. 

private string changeToPoint(string In) 

- Metoda, která projde řetězec a nahradí čárku znakem tečkou. 

public void Create() 

- Vytvoří Xml soubor s názvem, který je složen z identifikačního čísla FVE a času 

získání dat. 

public void NewwXml(XmlDocument xml) 

- Vytvoří strukturu Xml souboru 

public XmlElement Device(XmlDocument xml, XmlElement Device1, int NumDev) 

- Zapíše všechna data jednoho FVM. 

public XmlElement FDC(XmlDocument xml, XmlElement DC, int i) 

- Zapsání proměnných stejnosměrných veličin jednoho FVM. 

public XmlElement FAC(XmlDocument xml, XmlElement AC, int i) 

- Zapsání proměnných střídavých veličin jednoho FVM. 
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6 Návrh a implementace aplikace pro komunikaci s monitorovacím 

systémem 

Ovladač, který je cyklicky spouštěn na FVE, tvoří výstupní Xml soubory, které obsahují 

informace o naměřených veličinách na FVM. Formát a struktura těchto Xml souborů je zcela 

unifikovaná. To, že výstupní Xml soubor má zcela sjednocený formát, umožňuje vytvoření 

společného monitorovacího systému pro FVM všech typů, na kterých lze spustit výše popsané 

ovladače.  

Výstupní Xml soubor: 

Název je tvořen identifikačním číslem FVE, dále pak datem a časem, kdy byl Xml soubor 

vytvořen, což monitorovacímu systému členění dat jak z hlediska zdroje dat, tak z hlediska 

časového zařazení (Obr. 22). 

 

 

Obr. 22 Adresář s daty FVE 

 

V Xml souboru je nejdříve hlavička, dále element, obsahující status FVE, čas získání dat, název 

FVE a její identifikační číslo (Obr. 23). Další element obsahuje naměřené veličiny na 

příslušném FVM, počet elementů je definován počtem FVM. Význam jednotlivých veličin je 

přiblížen v tabulce (Tab. 12).  

Parametr: Jednotka: Popis: 

Temp °C Teplota FVM 

Status 

 

1 - zapnutý 0 - vypnutý 

ACI A Střídavý proud 

ACU V Střídavé napětí 

ACP W Výstupní výkon 

ACDE J Enegie za den 

DCP W Příkon 

DCI A Stejnosměrný proud 

DCU V Stejnosměrné napětí 

Tab. 12 Popis veličin v Xml souboru 
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Obr. 23 Data uložená ve Výstupním Xml souboru 

 

 

 

Monitorovací server nejdříve stáhne výstupní Xml soubory od jednotlivých FVE, načte získaná 

data a zobrazí je do grafů. Jak je vidět z Obr. 24 a Obr. 25, je možné sledovat jak výkon celé 

FVE, tak dílčích FVM, dále je zde zobrazeno množství získané energie a uživatel má přístup 

nejen ke grafům, ale i ke konkrétním tabulkám dat. 

 

 

Obr. 24 Zobrazená data monitoringu 
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Obr. 25 Zobrazená data monitoringu 2 

 

Nová verze monitoringu, která byla opět vyvíjena ve spolupráci s dalšími pracemi,  je zobrazena 

na Obr. 26 a Obr. 27. 

 

 

Obr. 26 Zobrazená data nové verze monitoringu 
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Obr. 27  Zobrazená data nové verze monitoringu 2 
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7 Test vlastního řešení a zhodnocení dosažených výsledků 

Výroba elektrické energie ze slunečního svitu se v dnešní době čím dál více rozvíjí a 

počet fotovoltaických elektráren stále roste. V souvislosti se vstupními náklady na 

fotovoltaickou elektrárnu bylo vypracováno zhodnocení širokého a různorodého portfolia 

fotovoltaických měničů v závislosti na jejich ceně, účinnosti a výkonu.  Dalším hlediskem, 

z kterého jsou fotovoltaické měniče zhodnoceny, je rozptyl napětí, při kterém jsou ještě schopné 

pracovat. Posledním hlediskem je velikost pracovního napětí fotovoltaického měniče, neboť při 

nízkém pracovním napětí a určitého výkonu musí být vedení dimenzováno na vyšší proud, než 

když je pracovní napětí vyšší, což má za důsledek také rozdílné vstupní náklady na vedení. 

Pro představu, jak ovlivní všechny výše zmíněné parametry fotovoltaického měniče, byla 

vypracována cenová relace fotovoltaické elektrárny se dvěma typy fotovoltaických měničů. 

Z výsledků je patrné, že správná volba fotovoltaického měniče může ovlivnit až o 10% vstupní 

náklady fotovoltaické elektrárny. 

 Diagnostická aplikace byla navržena pro 3 typy fotovoltaických měničů, byla odladěna 

a úspěšně reálně testována. Vždy vyhledala daná zařízení připojená k příslušnému 

komunikačnímu médiu. Doba diagnostiky se odvíjí od typu fotovoltaického měniče, 

komunikační sběrnice a zadaných vstupních parametrů.  

 Byly navrženy 4 ovladače pro fotovoltaické měniče, které byly dlouhodobě testovány 

v praxi od získání dat až po samotné zobrazení dat na webu, čili testování proběhlo úspěšně. 

Testování proběhlo na skutečných fotovoltaických elektrárnách. V souvislosti s požadavkem 

jednotný monitorovací systém byl navržen jednotný formát všech ovladačů, unifikovaný 

výstupní Xml soubor. Výhodou jednotného výstupního formátu je přenositelnost v rámci vývoje 

monitorovacího systému. V současné době jsou již 3 verze monitorovacího systému. 

Průběh vývoje ovladačů a diagnostických aplikací byl intenzivně konzultován 

s vedoucím diplomové práce, stanovené cíle se podařilo úspěšně splnit. Důkazem toho je, 

že ovladače akceptovala firma do svých monitoringů a nynější monitorovaný výkon je v řádu 

jednotek megawattů. V současné době je pracováno na dalším rozšíření portfolia 

fotovoltaických měničů a funkce jak samotných ovladačů, tak možnostech rozšíření z hlediska 

přenášení dalších informací jako je například zabezpečení fotovoltaické elektrárny a s tím 

spojené přenášení obrazu.  
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Příloha I Přehled parametrů jednotlivých FVM 

 Srovnání je vypracováno na výše zmíněných hledisek, čili rozsah napětí, na kterém FVM 

pracuje, jeho účinnost, maximální výkon, v neposlední řadě cena FVM a možnosti komunikace. 

REFUsol: 

Rozsah napětí: 370 – 850 V 

Účinnost: 97,8 % 

Maximální Výkon: 20 kW 

Cena: 84 000 Kč 

Komunikační 

Rozhraní: 

RS485/Ethernet 

Uživatelský interface: Ano 

 

 

SMA: 

Řada Sunny Boy 2100-TL až 5000-TL 

Rozsah napětí: 175 - 440 V 

Účinnost: 96,8 % 

Maximální Výkon: 5 kW 

Cena: 38 000 Kč 

Komunikační Rozhraní: RS485/BlueTooth 

Uživatelský interface: Ano 

 

SMA: 

Řada Sunny Mini Central 6000TL až 8000TL  

Rozsah napětí: 335V - 700 V 

Účinnost: 98 % 

Maximální Výkon: 8 kW 

Cena: 51 000 Kč 

Komunikační Rozhraní: RS485/BlueTooth 

Uživatelský interface: Ano 

Obr. 28 FVM REFUsol[14] 

Obr. 29 FVM SunnyBoy 

5000TL[14] 

Obr. 30 FVM Sunny Mini 

Central 8000TL[14] 
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SMA: 

Řada Mini Central 9000TL až 11000TL 

Rozsah napětí: 333V - 500 V 

Účinnost: 98 % 

Maximální Výkon: 9 kW 

Cena: 64 000 Kč 

Komunikační Rozhraní: RS485/BlueTooth 

Uživatelský interface: Ano 

 

SMA: 

Řada Sunny Tripower 5000TL až 17000TL 

Rozsah napětí: 400V - 800 V 

Účinnost: 98 % 

Maximální Výkon: 17 kW 

Cena: 95 000 Kč 

Komunikační 

Rozhraní: 

RS485/BlueTooth 

Uživatelský interface: Ano 

 

Sunways: 

Řada NT 3500 -12000 

Rozsah napětí: 340 - 750 V 

Účinnost: 97,6 % 

Maximální Výkon: 12 kW 

Cena: 68 000 Kč 

Komunikační Rozhraní: RS485/Ethernet/ 

CAN 

Uživatelský interface: Ano 

 

 

 

  

Obr. 31 FVM Sunny Mini 

Central 9000TL[14] 

Obr. 32 Sunny Tripower 

17000TL[14] 

Obr. 33 Sunways NT 12000[15] 
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Siemens: 

Řada Sinvert PVM 10 až PVM 20 

Rozsah napětí: 480V - 850 V 

Účinnost: 98,2 % 

Maximální Výkon: 19,2 kW 

Cena: 103 000 Kč 

Komunikační Rozhraní: RS232 

Uživatelský interface: Ano 

 

 

 

Power One: 

Řada Aurora PVI-10.0-TL 

Rozsah napětí: 360 - 750V 

Účinnost: 97,1% 

Maximální Výkon: 10 kW 

Cena: 63 000 Kč 

Komunikační Rozhraní: BlueTooth 

Uživatelský interface: Ano 

 

 

Kostal: 

Řada Piko 10.1 

Rozsah napětí: 420 - 850V 

Účinnost: 95.1% 

Maximální Výkon: 10 kW 

Cena: 61 000 Kč 

Komunikační Rozhraní: RS485,Ethernet 

Uživatelský interface: Ano 

 

 

  

Obr. 34 Power One 

Aurora PVI-10.0-TL [15] 

Obr. 35 Kostal Piko 10.1[15] 

Obr. 12 Sinvert 

PVM20[15] 
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Kaco: 

Řada Powador 14.0 

Rozsah napětí: 350 - 800V 

Účinnost: 98% 

Maximální Výkon: 14 kW 

Cena: 70 000 Kč 

Komunikační Rozhraní: RS485,Ethernet 

Uživatelský interface: Ano 

 

 

Samil Power: 

Řada SolarLake 17000TL 

Rozsah napětí: 430 - 800V 

Účinnost: 98% 

Maximální Výkon: 17 kW 

Cena: 63 000 Kč 

Komunikační Rozhraní: RS485/232, 

Ethernet 

Uživatelský interface: Ano 

 

  

Obr. 36 Kaco Powador 14.0 

[15] 

Obr. 16 Samil Power 

Inverter Solar Lake 17000TL 

[15] 
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KLNE: 

Řada Sunteams 15K 

Rozsah napětí: 380 - 800V 

Účinnost: 98% 

Maximální Výkon: 15 kW 

Cena: 60 000 Kč 

Komunikační Rozhraní: RS485/232, BT 

Uživatelský interface: Ano 

 

 

Sungrow: 

Řada SG 15KTL 

Rozsah napětí: 380 - 800V 

Účinnost: 98% 

Maximální Výkon: 15 kW 

Cena: 66 000 Kč 

Komunikační Rozhraní: RS485 

Uživatelský interface: Ano 

 

  

Obr. 37 KLNE Sunteams 

15K [15] 

Obr. 38 Sungrow SG 

15KTL [15] 
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Příloha II Sekvenční diagram – Vacon 

Struktura, sekvenčnost a spolupráce mezi jednotlivými objekty, čili třídami je více přiblížena 

v sekvenčním diagramu znázorněného na Obr. 39 a Obr. 40. 

 

 

Obr. 39 Sekvenční diagram 1 Vacon 
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Obr. 40 Sekvenční diagram 2 Vacon 
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Příloha III Sekvenční diagram – REFUsol (ethernet) 

Struktura, sekvenčnost a spolupráce mezi jednotlivými objekty, čili třídami je více přiblížena 

v sekvenčním diagramu znázorněného na Obr. 41 a Obr. 42. 

 

 

Obr. 41 Sekvenční diagram 1 REFUsol (Ethernet) 
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Obr. 42 Sekvenční diagram 2 REFUsol (Ethernet) 
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Příloha IV Sekvenční diagram – REFUsol (RS485) 

Struktura, sekvenčnost a spolupráce mezi jednotlivými objekty, čili třídami je více přiblížena 

v sekvenčním diagramu znázorněného na Obr. 43 a Obr. 44. 

 

Obr. 43 Sekvenční diagram 1 REFUsol (RS485) 
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Obr. 44 Sekvenční diagram 2 REFUsol (RS485) 
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Příloha V Sekvenční diagram – SunnyBoy 

Struktura, sekvenčnost a spolupráce mezi jednotlivými objekty, čili třídami je více přiblížena 

v sekvenčním diagramu znázorněného na Obr. 45 a Obr. 46. 

 

Obr. 45 Sekvenční diagram 1 Sunnyboy 
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Obr. 46 Sekvenční diagram 2 Sunnyboy 


