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Abstrakt 
Tato bakalářská práce se zabývá vývojem aplikace pro přesné měření elektrického výkonu 

generovaného fotovoltaickou elektrárnou a vyhodnocení účinnosti nasazených měničů.  

V teoretické části bakalářské práce je úvod k fotovoltaickým článkům, měničům a virtuální 

instrumentaci. 

Aplikace byla použita pro vyhodnocení účinnosti měničů Sunny Boy SWR 3000 

na fotovoltaické elektrárně VŠB-TU Ostrava. Pro měření byly použity wattmetry Yokogawa WT230. 

Data byla ukládána do souborů a následně vyhodnocena. V bakalářské práci jsou prezentovány 

výsledky měření se zhodnocením účinnosti nasazených měničů.  

V závěru jsou nastíněny možnosti dalšího vývoje aplikace, která je díky konceptu virtuální 

instrumentace snadno rozšířitelná. 

 

Klíčová slova 
Fotovoltaický článek, LabVIEW, měnič, účinnost, výkon 

 

Abstract 
This bachelor’s work deals with development of applications for the accurate measurement of 

electrical power generated by the photovoltaic power plant and evaluate the effectiveness of deployed 

converters. 

In the theoretical part of the thesis is an introduction to photovoltaic cells, inverters and virtual 

instrumentation. 

The application was used to evaluate the effectiveness of inverters Sunny Boy SWR 3000 

for photovoltaic power VSB-TU Ostrava. For measuring were used Meters Yokogawa WT230. Data 

was stored in a file and subsequently evaluated. The work presents the results of measurements with 

an evaluation of the effectiveness of deployed inverters. 

The conclusion outlines the possibilities of further development of the application, which is due 

to the concept of virtual instrumentation easily extensible. 
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λ   účiník (-) 

η    účinnost (%) 
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1 Úvod 

Cílem bakalářská práce je vývoj aplikace pro přesné měření elektrického výkonu 

generovaného fotovoltaickou elektrárnou a vyhodnocení účinnosti nasazených měničů.  

Výrobci uvádějí maximální účinnost měniče při přesně definovaných podmínkách, ale 

neudávají, jaká je reálná účinnost při různých výstupních výkonech. Z tohoto důvodu je 

důležité účinnost měničů vyhodnocovat. Pro vyhodnocení účinnosti je nutné měřit výkon 

pomocí přesných měřících přístrojů, protože rozdíl mezi dobrým a špatným měničem je 

v jednotkách procent účinnosti.  

Bakalářská práce je rozdělená do osmi kapitol, kde první je úvod a poslední je závěr. 

V druhé kapitole jsou popsány fotovoltaické články, jejich elektrické vlastnosti a nejrozšířenější 

typy. Třetí kapitola je úvodem k měničům jako součásti fotovoltaické elektrárny a jsou zde 

uvedeny informace k  měničům Sunny Boy SWR 3000 nasazených na fotovoltaické elektrárně 

VŠB-TU Ostrava. Čtvrtá kapitola se zabývá měřením a vyhodnocením výkonů a účinností. Jsou 

zde uvedeny informace k použitému wattmetru Yokogawa WT230. V páté kapitole je úvod 

do virtuální instrumentace a srovnání s klasickou instrumentací. V šesté kapitole je popsána 

vyvinutá aplikace ve vývojovém prostředí NI LabVIEW. Aplikace je vysvětlena pomocí 

blokových a vývojových diagramů s ukázkami zdrojových kódů. V sedmé kapitole jsou 

prezentovány výsledky měření na fotovoltaické elektrárně VŠB-TU Ostrava.  
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2 Základní principy a vlastnosti fotovoltaických 

článků 

Elektřina je nejvýznamnější formou energie pro naši civilizaci. Sluneční záření 

dopadající na Zem je univerzálně dostupný zdroj energie, který nemá žádné škodlivé emise, 

patří tedy k obnovitelným zdrojům energie (OZE). Zatím jej ale využíváme jen málo. Podíl 

výroby elektřiny z obnovitelných zdrojů v ČR za rok 2010 je 8,3 % z čehož jen 10,5 % jsou 

fotovoltaické elektrárny. Za rok 2011 je podíl z OZE 10,28 % a fotovoltaické elektrárny už jsou 

zastoupeny 30 %. [7] 

Pro přímé využití slunečního záření, tedy jeho přeměnu na elektrickou energii, 

používáme fotovoltaický článek. 

2.1 Princip fotovoltaických článků 

V roce 1839 francouzský fyzik Alexander E. Becquerel objevil fotovoltaický efekt 

zahrnující přeměnu sluneční energie na elektrickou energii v polovodičovém prvku. 

Nejjednodušší fotovoltaický článek je v podstatě dioda s P-N přechodem. Skládá se 

z destičky z vysoce čistého křemíku s vodivostí typu P, na niž je při výrobě vytvořena tenká 

vrstva polovodiče typu N. Obě vrstvy jsou odděleny tzv. přechodem P-N. Dopadá-li na článek 

sluneční záření (proud fotonů) o dostatečně velké energii, vznikne fotovoltaický jev. Dojde 

k uvolnění elektronů a vzniku stejného množství děr. V důsledku přítomnosti P-N přechodu 

jsou elektrony přitahovány k polovodičové vrstvě typu N a díry k polovodiči typu P. Na 

přechodu P-N se vytvoří elektrické napětí. Energie dopadajících fotonů se mění v článku na 

elektrickou energii. [1][7] 

Na obou stranách P-N přechodu jsou vhodně umístěny kontakty – na zadní straně jako 

celoplošná elektroda, na přední straně v podobě tenké mřížky, aby propouštěla co nejvíce 

světla. Připojíme-li k nim pomocí vodičů spotřebič, začnou se kladné a záporné náboje 

vyrovnávat a obvodem začne procházet elektrický proud. K tomu, aby foton uvolnil elektron, 

musí mít energii větší než šířka takzvaného zakázaného pásu (rozdíl v energii volně 

pohyblivého elektronu nacházejícího se ve vodivostním pásu a vázaného elektronu 

nacházejícího se ve valenčním pásu). Křemík má šířku zakázaného pásu přibližně 1,1 eV [1], a 

proto musí být vlnová délka záření kratší než 1000 nm, tj. celou oblast viditelného slunečního 

záření a část infračerveného záření (čím kratší vlnová délka fotonu, tím mají větší energii). 

Z energetického hlediska se využije jen ta část energie fotonu, která se rovná šířce zakázaného 

pásu. Zbývající energie fotonu se promění na kinetickou energii uvolněného elektronu a poté na 

teplo. Každý foton uvolní právě jeden elektron a to bez ohledu na svou energii. [2][3] 

Velikost proudu, který fotovoltaický článek poskytuje, proto závisí na intenzitě 

slunečního záření (tj. počet fotonů které dopadnou na plochu článku za jednotku času). Velikost 

napětím fotovoltaického článku závisí na materiálu polovodiče – šířce jeho zakázaného pásu. U 

křemíku, při optimálním proudu, je výkon článku maximální, je napětí 0,5 V. Pro prakticky 

využitelné napětí se musí jednotlivé články spojovat sériově či paralelně – sestavují se z nich 
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fotovoltaické panely. Zpravidla se používají moduly s 36 nebo 72 články, které mají napětí 

18 V nebo 36 V. [1][3][7] 

 

 

Obrázek 1: Princip fotovoltaického článku [11] 

 

2.2 Typy fotovoltaických článků 

Pro fotovoltaické články existuje řada typů a konstrukcí s využitím různých materiálů. 

Liší se tvarem, barvou, vlastnostmi a výkonovými parametry. 

Většina dostupných článků se vyrábí s křemíku. Křemík je po kyslíku nejrozšířenějším 

prvkem na zemi a jeho technologie zpracování a výroby křemíku potřebné čistoty je dobře 

zvládnutá. Pro elektroniku dosahuje čistoty téměř 100 %. Pro solární články se především 

využívají křemíkové odpady elektronického průmyslu. Různé firmy pracují na výrobě 

levnějšího křemíku – téměř 100 % čistý křemík má poměrně vysokou cenu a odpad 

z elektronického průmyslu pro rychle se rozvíjející fotovoltaický trh nestačí. Pro fotovoltaiku 

navíc není potřeba tak čistý křemík. [3][6] 

2.2.1 Monokrystalické články 

Fotovoltaické články se vyskytují nejčastěji z desek monokrystalického křemíku, které 

společně tvoří P-N přechod. Povrch článku je tmavě modrý až černý. Prodávají se již od 

sedmdesátých let a dnes tvoří převážnou část trhu. Jsou charakterizovány velmi dobrou 

životností při zachování účinnosti, ta se v sériové výrobě pohybuje od 14 % do 17 %. Při 

výrobě speciální, pro laboratorní účely, může účinnost dosahovat až 25 %. Vyrábí se z tyčí 

polykrystalického křemíku většinou Czochralského metodou – pomalým tažením zárodku 

krystalu z taveniny velmi čistého křemíku. Tyč se přiřízne na čtvercový průřez a pak se řeže na 

destičky o tloušťce 0,3 mm. Délky hrany destičky je 10 cm, 12,5 cm nebo 15 cm. Při úpravě 

tyčí a řezání destiček je velká část křemíků zahozena jako odpad. Křemík zpravidla obsahuje 

malé příměsi – nečistoty – (nejčastěji bóru), které způsobují vodivost typu P. Polovodičový P-N 

přechod se na destičkách vytvoří přídavkem fosforu, který utvoří na povrchu vrstvu s vodivostí 

typu N. [1][3][6] 
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2.2.2 Polykrystalické články 

Polykrystalické články mají jinou modře se třpytící krystalickou strukturu. Jejich výroba 

je jednoduší a levnější. Používá se metoda blokového lití. Křemík se odlévá do vhodných forem 

a poté se rozřeže na čtvercové destičky o hraně 10 cm, 12,5 cm, 15 cm nebo 21 cm. Odpad 

z řezání je menší než u monokrystalických článků. Polykrystalické články mají o něco horší 

vlastnosti, jejich účinnost je okolo 10 %. Aby se snížily ztráty materiálu, byly vyvinuty různé 

metody tažení pásů. Přímo z křemíkové taveniny se vytahují fólie o tloušťce až 0,1 mm. Tento 

tenký profil přináší úsporu hmotnosti a zlepšení mechanických vlastností, zejména pružnosti. 

Díky těmto a vzhledu připomínající leštěný kámen se tyto články používají třeba na fasády 

domů nebo ploché střechy. [1][3][6] 

 

 

 Obrázek 2: Fasáda pokryta fotovoltaickými panely, Landsberg, Německo [12] 

 

2.2.3 Amorfní křemíkové články 

Články z amorfního křemíku spotřebují při výrobě méně materiálu a při velkosériové 

výrobě jsou levnější. Amorfní křemík netvoří pravidelnou krystalickou strukturu, ale 

neuspořádanou síť. Vyrábí se rozkladem vhodných sloučenin křemíku (silanu nebo 

dichlorsilanu) ve vodíkové atmosféře. Dají se připravit velmi tenké vrstvy křemíku na skleněné, 

nerezové nebo plastové podložce. Tyto fotovoltaické články jsou velmi tenké a ohebné, ale 

mají menší účinnost, která v prvních šesti až dvanácti měsících ještě klesá, než se ustálí. 

Používají se v malých zařízeních jako kalkulačky nebo hodinky. [1][3][6] 
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2.2.4 Vícevrstvé fotovoltaické články 

Vícevrstvé články se snaží plně využívající širokého slunečního spektra. Pokud má 

článek jen jeden P-N přechod, pak jeho účinnost závisí na tom, jakou část slunečního spektra 

může využít, a na tom, jaká část energie fotonu se přemění na elektrický proud a jaká na teplo. 

Vrstvená struktura je založeno na principu naladění vrstev na různé vlnové délky. Každá část je 

určena pro určitou část slunečního spektra. Při dopadu slunečního záření na vrstvu, která ho 

nedokáže využít, pak dochází k propuštění záření k vrstvě, jejíž vlnová délka odpovídá 

vhodnému využití. Vícevrstvá struktura sice zmenšuje proud, ale zvyšuje napětí článku a tím i 

účinnost. [1][6] 

2.3 Elektrické vlastnosti fotovoltaických článků 

Pro praktické využití jakéhokoli zdroje energie jsou důležité tři veličiny: napětí, proud a 

vnitřní odpor. U fotovoltaických článků je napětí naprázdno dáno především použitým 

polovodičem. Proud nakrátko (při nulovém napětí) je dán intenzitou dopadajícího záření, 

fotovoltaický článek se při konstantní intenzitě slunečního záření chová jako zdroj konstantního 

proudu, jehož intenzita je limitována počtem fotonů dopadajících za jednotku času. Zpravidla 

se článek charakterizuje voltampérovou charakteristikou, tj. závislost proudu na napětí. [1][3]  

 

 

Obrázek 3: Příklad voltampérové charakteristiky křemíkového fotovoltaického článku [1] 

 

Proud, který prochází článkem, pochopitelně závisí na účinnosti – článek s větší účinností 

při dané intenzitě záření dává větší proud. Důležitý je také vnitřní odpor článku (na vnitřním 

odporu dochází k nežádoucímu úbytku napětí). Kromě toho se uplatňují i další vnější vlivy, 

především teplota (vyšší teplota znamená nižší napětí). [3] 

V praxi nás zajímá především výkon článku, tedy součin napětí a proudu. Z tvaru 

voltampérové charakteristiky vyplývá, že při daných podmínkách (osvětlení, teplota) existuje 

právě jedna hodnota napětí a proudu, při níž nabývá výkon článku maximální hodnoty. Pokud 

je to možné, snažíme se provozovat fotovoltaické články v tomto optimálním pracovním bodu. 

[1] 
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Obrázek 4: Vliv intenzity slunečního záření na výkon fotovoltaického článku [6] 

 

2.4 Životnost fotovoltaických článků a zařízení 

Doba životnosti zařízení je doba, po kterou je možno využívat zařízení, aniž by bylo 

nutné znovu vynakládat investiční výdaje na obnovu zařízení. Je-li fotovoltaické zařízení dobře 

vyprojektováno, nainstalováno a jsou-li použity kvalitní komponenty, pak funguje 

bezúdržbově, bezporuchově a má mnoho let elektrický výnos. [6] 

Fotovoltaické články v průběhu desetiletí podléhají stárnutí, i když u většiny jen 

nepatrně. Dochází k vyblednutí článků (browning), které způsobuje ultrafialové sluneční záření, 

a malému poklesu výkonu. Ke korozi článků, poškození povětrnostními podmínkami a 

poškození umělohmotného zařízení dochází jen zřídkakdy. Některé krystalické moduly jsou 

v provozu už 30 let a vykazují minimální stárnutí. Jiné i s viditelným poškozením stále vykazují 

v průměru 75 % svého původního výkonu [3].  

Časová degradace bude předmětem další práce. 
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3 Měniče 

Měnič, invertor, nebo také střídač, je elektrické zařízení, které převádí stejnosměrný 

proud na střídavý proud. Měniče jsou běžně používány k připojení stejnosměrných zdrojů, 

hlavně fotovoltaických panelů nebo baterií do sítě.  

Měnič je nejporuchovější část fotovoltaického zařízení. Dlouhodobé zkušenosti 

z provozu mnoha zařízení ukazují, že průměrná doba provozu měniče bez poruchy je 5 až 8 let. 

V průměru po deseti letech provozu dochází k nákladné opravě či kompletní výměně měničů. 

Značné ztráty výnosu vznikají často tím, že porucha měniče provozovatelem zařízení je 

odhalena pozdě. Poruchy jsou často způsobeny výpadkem pojistek zařízení nebo vadnými 

přepěťovými svodiči. Příliš nízké výkonové dimenzování měniče může vést k výpadku 

v důsledku přetížení elektronických součástí. Na životnost invertorů má mimo jiné vliv i 

konstrukční řešení – chlazení přirozenou cirkulací vzduchu bez použití ventilátoru. 

Monitorováním provozu a pravidelnou údržbou lze provoz celého zařízení optimalizovat. [3] 

Měnič generuje výkon v určitém rozsahu napětí i frekvencí. Velký význam má i tvar 

střídavého napětí, které měnič produkuje. Nejvýhodnější (a nejdražší) jsou měniče se 

sinusovým průběhem napětí. Rozvodné závody mají dnes definované požadavky na průběh 

napětí. Měniče musí dodávat napětí do sítě ve fázi. [1] 

Se zvětšujícím se počtem fotovoltaických systémů zapojených do sítě, rostou požadavky 

na kvalitu použitých měničů. Invertor musí dodávat co nejvyšší výkon s minimem ztrát. To 

může být zajištěno užitím zařízení pro sledování bodu maximálního výkonu (MPP), které 

změnou vstupního odporu zajišťuje optimální chod invertoru. [6] 

Pro konkrétní použití se vyrábějí invertory ostrovní a síťové. Ostrovní měniče generují 

svůj vlastní kmitočet, který odpovídá kmitočtu v rozvodné síti 50/60 Hz. Tak je možno použít v 

této síti běžné elektrické spotřebiče střídavého proudu. Síťové měniče synchronizují svůj 

kmitočet a napětí s aktuálními parametry rozvodné sítě. [6] 

Pro testování měničů pro fotovoltaické elektrárny z hlediska účinnosti existuje norma 

ČSN EN 61683 „Fotovoltaické systémy – Výkonové měniče – Postup pro měření účinnosti“. 

Norma byla použita při vývoji aplikace a následném zpracování dat, ale vyvinutá aplikace 

nesplňuje požadavky normy. Například měnič nebyl testován v ostrovním provozu (pro různé 

typy zátěží: lineární, nelineární a komplexní), a účinnost nebyla testována pro přesně 

definované výkony, jak předepisuje norma.  

3.1 Sunny Boy SWR 3000 

Na fotovoltaické elektrárně VŠB-TUO jsou použity měniče Sunny Boy SWR 3000 

(obrázek 5). Základní parametry jsou uvedeny v tabulka 1 a tabulka 2. Tyto měniče je určeny 

pro fotovoltaické elektrárny do výkonu 3200 W. Maximální účinnost měniče 95 % je uvedena v 

katalogu [15]. 
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Obrázek 5: Měnič Sunny Boy SWR 3000 

 

Tabulka 1: Měnič Sunny Boy SWR 3000 – stejnosměrná strana [15] 

Rozsah vstupního napětí: 268 - 480 V 

Maximální napětí: 600 V 

Maximální připojený DC výkon panelů: 3200 W 

Maximální vstupní proud: 12 A 

 

Tabulka 2: Měnič Sunny Boy SWR 3000 – střídavá strana [15] 

Síťové napětí: 220 - 240 V  

Maximální výstupní proud: 12,5 A  

Jmenovitý výkon: 2750 W  

Maximální výkon: 3000 W 

Maximální účinnost: 95 % 
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4 Měření a vyhodnocení výkonu a účinnosti 

4.1 Výpočet výkonů 

Efektivní hodnota napětí se vypočte podle rovnice: 

   
 

 
      

   

   

 (4-1) 

kde  

U  efektivní hodnota napětí (V) 

N  počet vzorků (-) 

u [k] k-tá hodnota napětí (V) 

 

Efektivní hodnota proudu se vypočte z jednotlivých spektrálních složek rovnicí. 

   
 

 
      

   

   

 (4-2) 

kde  

I  efektivní hodnota proudu (A) 

N  počet vzorků (-) 

i [k] k-tá hodnota proudu (A) 

 

Pro měření činného výkonu, kdy napětí a proud mají většinou nesinusové průběhy, není 

možné použít vzorce (4-3).   

           (4-3) 

Je nutné průběhy napětí a proudu převést do spektrální roviny a zde s nimi počítat. Činný 

výkon vypočte ze spektrálních složek napětí a proudu. 

  
 

 
          

 

   

 (4-4) 

kde  

P  činný výkon (W) 

u[k] k-tá hodnota napětí (V) 

i[k] k-tá hodnota proudu (A) 

N  počet vzorků (-) 

 

Zdánlivý výkon se vypočte z efektivních hodnot napětí a proudu. 

      (4-5) 

kde  

S  zdánlivý výkon (VA) 

U  efektivní hodnota napětí (V) 
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I  efektivní hodnota proudu (A) 

 

Neaktivní výkon (souhrnné označení pro jalový a deformační výkon) se vypočte podle 

rovnice. 

          (4-6) 

kde  

Q~ neaktivní výkon (var) 

S  zdánlivý výkon (VA) 

P  činný výkon (W) 

 

Účiník se vypočte podle rovnice. 

  
 

 
 (4-7) 

kde  

λ  účiník (-) 

P  činný výkon (W) 

S  zdánlivý výkon (VA) 

 

V technické praxi je zažité, že účiník se nazývá     , kde φ je fázový úhel mezi napětí a 

proudem. Rovnost        lze napsat, pokud jsou napěťové a proudové signály sinusové 

(RLC zátěž). [14] 

4.2 Výpočet účinnosti 

Účinnost měničů se vypočítá podle vzorce: 

1000 
iP

P
  (4-8) 

kde:  

η  účinnost (%) 

P0 výkon za výstupem z měniče (AC strana) (kW) 

Pi výkon před vstupem do měniče (DC strana) (kW) 

 

4.3 Wattmetr Yokogawa WT230 

Výkony měničů jsou měřeny wattmetry Yokogawa WT230. Yokogawa je přesný 

třífázový digitální wattmetr s širokým rozmezím rozsahů napětí (15 V – 600 V) a proudu 

(0,25 A – 10 A). Simultánní vzorkovací frekvence napětí a proudu je 51 kS/s na kanál. A/D 

převodník je 16 bitový.  
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Obrázek 6: Wattmetr Yokogawa WT230  

 

Nejistota wattmetru pro měření napětí a proudu je uvedena v tabulka 3 a pro měření 

výkonu v tabulka 4. V tabulkách je uvedena nejistota tři měsíce po kalibraci přístroje. Použité 

wattmetry byly zakoupeny před pěti lety a nebyly nikdy kalibrovány. Pro výpočet nejistot jsou 

použity hodnoty platné pro dvanáct měsíců po kalibraci přístroje (1,5 krát násobek nejistot 

v tabulka 3 a v tabulka 4). Nepředpokládá se zhoršení přesnosti přístroje oproti dvanácti 

měsícům po kalibraci.  

 

Tabulka 3: Nejistota měření napětí a proudu (3 měsíce po kalibraci) 

Frekvence Nejistota 

DC ±(0,2% změřené veličiny + 0,2% rozsahu) 

0,5 Hz ≤ f < 45 Hz ±(0,1% změřené veličiny + 0,2% rozsahu) 

45 Hz ≤ f ≤ 66 Hz ±(0,1% změřené veličiny + 0,1 % rozsahu) 

66 Hz < f ≤ 1 kHz ±(0,1% změřené veličiny + 0,2 % rozsahu) 

1 kHz < f ≤ 10 kHz ±{(0,07 × f*)% změřené veličiny + 0,3 % rozsahu} 

10 kHz < f ≤ 100 

kHz 

±(0,5 % změřené veličiny + 0,5 % rozsahu) ± [{0,04 × (f* – 10)}% 

změřené veličiny] 

  *jednotkou f jsou kHz 

 K nejistotě DC proudu přidat ± 10 µA, tabulka platí při splnění vztažných podmínek.  

 

Tabulka 4: Nejistota měření výkonu (3 měsíce po kalibraci) 

Frekvence Nejistota 

DC ±(0,3% změřené veličiny + 0,2% rozsahu) 

0,5 Hz ≤ f < 45 Hz ±(0,3% změřené veličiny + 0,2% rozsahu) 

45 Hz ≤ f ≤ 66 Hz ±(0,1% změřené veličiny + 0,1 % rozsahu) 

66 Hz < f ≤ 1 kHz ±(0,2% změřené veličiny + 0,2 % rozsahu) 

1 kHz < f ≤ 10 kHz 
±(0,1 % změřené veličiny + 0,3 % rozsahu) ± [{0,067 × (f* – 1)} % 

změřené veličiny] 

10 kHz < f ≤ 100 

kHz 

±(0,5 % změřené veličiny + 0,5 % rozsahu) ± [{0,09 × (f* – 10)} % 

změřené veličiny] 

  *jednotkou f jsou kHz 

K nejistotě DC výkonu přidat ± 10 µA krát měřená hodnota napětí,  

k nejistotě AC výkonu přidat tgϕ krát  ±{(0,2 +0,2 × f*) % z měřené hodnoty zdánlivého 

výkonu}, kde ϕ je fázový úhel mezi napětí a proudem,  

tabulka platí při splnění vztažných podmínek. 
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4.4 Rozbor nejistot měření 

Jako zdroje nejistot lze označit veškeré jevy, které nějakým způsobem mohou ovlivnit 

neurčitost jednoznačného stanovení výsledku měření. Je předpoklad, že hlavním zdrojem 

nejistoty je analogové zpracování napěťových a proudových signálů ve wattmetru. Nejistoty se 

děli podle příčin vzniku na: 

 Standardní nejistoty typu A. Jsou způsobeny rušivými vlivy prostředí a mají 

náhodný charakter. Vyhodnocení nejistot typu A vychází ze statistické analýzy 

opakované série měření. 

 Standardní nejistoty typu B. Vyhodnocení standardní nejistota typu B nezávisí na 

počtu opakování měření. Nejistoty typu B způsobuje nepřesnost měřicího 

přístroje (wattmetru). Nejistoty wattmetru jsou uvedeny v kapitole 4.3. Jelikož 

výrobce přístroje v návodu neudává rozdělení pravděpodobnosti nejistot, 

předpokládá se rovnoměrné rozdělení. [4] 

Výsledná kombinovaná nejistota uc se určuje podle rovnice: 

      
    

  (4-9) 

kde: 

uC kombinovaná nejistota 

uA standardní nejistota typu A 

uB standardní nejistota typu B 

 

Vzhledem k tomu, že nebylo prováděno průměrování měřených hodnot, není možné určit 

nejistotu typu A. Kombinovaná nejistota se tím rovná standardní nejistotě typu B. 

 

Pro rovnoměrné rozdělení je pravděpodobnost 58%, že se výsledek měření nalézá 

v tomto intervalu. Většinou se požaduje pravděpodobnost alespoň 95%, proto je definována 

rozšířená nejistota U, která rozšiřuje interval okolo výsledku měření. 

       (4-10) 

kde: 

U  rozšířená nejistota 

k  koeficient rozšíření  

uC kombinovaná nejistota 

Pro pravděpodobnost 95 % je koeficient rozšíření k roven 1,65 (rovnoměrné rozdělení). 

[4] 

 



Úvod do virtuální instrumentace   Bakalářská práce 

 - 14 - 

5 Úvod do virtuální instrumentace 

Podstatou virtuální instrumentace je doplnění otevřené architektury personálního počítače 

tím, co mu chybí, aby mohl plnit úlohu měřicího přístroje. Vytváří tedy spojení multifunkčního 

hardwaru a flexibilního softwaru, kde software má hlavní význam. Toto spojení vede k široké 

škále využití při řešení technických problémů (např. pro měření, regulaci a vizualizaci 

technologických procesů). Ve virtuální instrumentaci lze vytvářet přesně definované systémy, 

které splňují přesné představy uživatelů. Pomocí virtuální instrumentace je možné snížit dobu 

vývoje produktu a tím zvýšit konkurenceschopnost na trhu. Díky flexibilnímu softwaru je 

možné neustále zlepšovat výsledný produkt, často bez nákladů na další hardwarové zařízení. [8] 

U klasických analogových měřicích přístrojů jako jsou voltmetry, ampérmetry, ohmmetry 

a osciloskopy definuje funkci měřicího přístroje jednoznačně jeho výrobce, koncový uživatel 

může využít pouze funkcí, které jsou v přístroji od výrobce vytvořeny. Flexibilita takového 

měřicího přístroje je nízká, protože potřebuje-li uživatel funkci, kterou přístroj nemá, musí si 

pořídit nový přístroj. Tím dochází k značným finančním ztrátám. [8] 

Srovnání klasických a virtuálních měřicích přístrojů je v tabulka 5. 

 

Tabulka 5: Srovnání klasických měřicích přístrojů a virtuálních měřicích přístrojů [8] 

Hledisko  Tradiční přístroj  Virtuální přístroj 

Funkce definuje výrobce  uživatel 

Orientace přístrojů a 

jejich propojitelnost 

specifické podle funkcí, hlavně 

používané samostatně s 

omezenou propojitelností 

specifické podle aplikace, 

propojitelnost s návazností na 

počítačové sítě a periférie 

Klíčový komponent hardware  software 

Náklady na výrobu a 

opakovatelnost 

použití 

vysoké  nízké, opakovatelně použitelné 

Architektura uzavřená, pevná množina funkcí otevřená, pružná funkčnost 

odrážející výkonnost výpočetní 

techniky 

Návaznost na 

technologický proces 

pomalá - doba obměny 5 - 10 let rychlá – doba obměny 1 - 2 roky 

Náklady na vývoj a 

údržbu 

vysoké, horší poměr výkon/cena nízké, dobrý poměr výkon/cena 

 

Nedílnou součástí aplikace představující virtuální přístroj je grafické rozhraní k uživateli, 

čelní panel virtuálního přístroje, který by měl připomínat čelní panel opravdového měřicího 

přístroje. Uživatel na něm má k dispozici: 

 Ovládací prvky pro nastavení parametrů měření. 

 Indikační prvky informující o výsledcích měření. [8] 
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Obrázek 7: Čelní panel virtuálního měřicího přístroje Agilent 34401A 

 

5.1 Vývojové prostředí NI LabVIEW  

NI LabVIEW je grafické programované prostředí pro měřící a řídící aplikace od firmy 

National Instruments.  NI LabVIEW obsahuje plnohodnotný programovací jazyk s vývojovým 

prostředím, knihovnami pro vytváření aplikací zaměřených do oblasti měření a řízení ve všech 

jeho fázích (sběr, zpracovávání, analýza a prezentace naměřených dat). Softwarové prostředí je 

úzce spjato s hardwarem National Instruments, což umožňuje rychlé programování základních 

úloh. 

Vývojové prostředí NI LabVIEW je k dispozici pro běžně používané PC platformy 

(MS Windows, Mac OS, Linux OS). Na úrovni zdrojového kódu jsou aplikace mezi těmito 

platformami přenositelné. [9] 
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6 Vývoj aplikace pro měření výkonu a 

vyhodnocení účinnosti 

6.1 Komunikace s měřicími přístroji 

K tomu, abychom mohli měřicí přístroj vzdáleně ovládat, potřebujeme mít mezi PC a 

přístrojem určité komunikační rozhraní. V dnešní době jsou měřicí přístroje vybaveny zpravidla 

rozhraním GPIB, USB a Ethernet. Každé z nich má své výhody a nevýhody. Měřicí přístroj 

Yokogawa WT230 je vybaven rozhraním GPIB. [9] 

6.1.1 GPIB 

GPIB (známé také jako IEEE-488) je 8 bitové paralelní komunikační rozhraní s rychlostí 

přenosu až 1 MB/s. Rozhraní bylo vyvinuto firmou HP pro propojení měřicích přístrojů. Na 

sběrnici může být propojeno až 15 zařízení a maximální délka kabelu je omezena na 20 metrů. 

Při požadavcích na větší délku kabelu lze ale použít zesilovače (extendery), které umožní 

prodloužit délku až na 1000 m.  

Funkční jednotky měřicího systému se mohou nacházet v těchto rolích: mluvčí, 

posluchač a kontrolér. Aby se v těchto rolích mohly nacházet, musí tomu odpovídat povaha 

jejich činnosti, musí být pro tuto činnost vybaveny příslušnými funkcemi. 

Rozhraní GPIB není součástí běžných PC, proto je nutné PC dovybavit komunikační 

kartou (PCI, PCI express, USB). Konkrétně je vybaven kartou NI PCI-GPIB. 

6.1.2 Přístrojové ovladače 

GPIB definuje HW komunikace a protokol, není žádná norma pro normalizaci příkazů 

pro přístroje. Jednotlivý výrobci si vytvářeli své proprietární protokoly a nebyli kompatibilní se 

stejnou třídou přístrojů jiných výrobců. 

Z tohoto důvodu vzniká průmyslový standard SCPI (Standard Commands for 

Programmable Instrumentation). SCPI definuje standardní obecné příkazy a řadu přístrojových 

tříd s odpovídajícími specifických příkazy, které musí přístroje dané třídy splňovat. Tím je 

zajištěna podmínka kompatibility mezi přístroji různých výrobců. Pro komunikaci s přístroji je 

nutné nastudovat SCPI standard a vytvořit jednotlivé funkce. Pro běžného uživatele je to časově 

náročné, proto výrobci měřicích přístrojů dodávají ke svým měřicím přístrojům přístrojové 

ovladače (instrument driver). Přístrojový ovladač je knihovna obsahující množinu funkcí, 

umožňujících ovládat příslušný přístroj. Jelikož nabízí funkce vyšší úrovně, které umožňují 

provádět konkrétní akci na zařízení jako např. měření, nastavení. Vývoj aplikace je tím 

jednodušší a rychlejší, bez nutnosti znalosti programování na nižší úrovni a specifik SCPI 

protokolu. Přístrojový ovladač k přístroji Yokogawa WT230 pro vývojové prostředí NI 

LabVIEW je na obrázek 8 a ukázka zdrojového kódu čtení parametru je na obrázek 9 podle 

standardu SCPI. [9] 
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Obrázek 8: Přístrojový ovladač k přístroji Yokogawa WT230 [9] 

 

 

Obrázek 9: Funkce čtení parametru v přístrojovém ovladači k přístroji Yokogawa 

WT230 [9] 

 

6.2 Popis vyvinuté aplikace 

Vyvinutá aplikace byla vytvořena pro potřeby měření a vyhodnocení parametrů 

elektrické energie (hlavně výkonů a účinnosti) na stejnosměrné a střídavé straně tří 

jednofázových měničů. Aplikace umožňuje vzdáleně měřit parametry (U, I, P, S, Q, účiník, f) 

pomocí dvou wattmetrů Yokogawa WT230.  Měřené parametry aplikace ukládá do binárních 

souborů. K vyhodnocení dat je využita aplikace NI DIAdem. 

  Na čelním panelu (obrázek 10) lze vidět okamžité hodnoty napětí, proudu, činného a 

zdánlivého výkonu všech tří měničů na stejnosměrné a střídavé straně a aktuální účinnost 

každého měniče. Názvy ukládaných veličin je možné měnit v nastavení aplikace.  
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Obrázek 10: Čelní panel vyvinuté aplikace 

 

Blokový diagram na obrázek 11 ukazuje, že aplikace je složena ze tří hlavních modulů: 

komunikace s přístroji, ukládání dat a vizualizace dat na čelním panelu. Jednotlivé moduly běží 

samostatně a data mezi sebou sdílí pomocí FIFO pamětí (First Input First Out). Jsou spuštěny a 

ukončovány řídící částí aplikace. 

 

 

Obrázek 11: Blokový diagram vyvinuté aplikace 
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6.2.1 Komunikace s wattmetry 

Na obrázek 12je vývojový diagram komunikačního modulu. Po startu aplikace se načtou 

konfigurační nastavení, pak se nastaví wattmetry (rozsahy napětí a proudu, zapojení atd.) a 

modul přejde do cyklického čtení měřených parametrů (U, I, P, S, Q, účiník, f) z wattmetrů. 

Perioda čtení je 2 s. Pokud nastane chyba např. přerušení komunikace nebo vypnutí wattmetru, 

modul ohlásí chybu a čeká na odezvu uživatele. Pokud uživatel ukončí měření, modul ukončí 

čtení a čeká. 

Aplikace umožňuje simulaci měření, z důvodu odladění jiných modulů bez připojených 

wattmetrů. 
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Obrázek 12: Vývojový diagram komunikace s wattmetrem 
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Vývojový diagram nastavení wattmetrů je na obrázek 13, zdrojový kód na obrázek 14. 

Při nastavení se wattmetr přepne do vzdáleného ovládání (TRUE), kdy se deaktivuje čelní panel 

na wattmetru. Dále nastaví algoritmus výpočtu napětí a proudu na efektivní hodnotu (RMS). 

Volba rozsahů se nastaví na automatické přepínání (Auto), kdy si firmware wattmetru sám řídí 

přepínání na vhodné rozsahy. Nakonec je konfigurována zapojení wattmetru pro měření výkonu 

na jednotlivých fázích (3P4W - měření výkonu třemi wattmetry na čtyř vodičové síti). 

Nastavování se provádí pro každý wattmetr. 

 

 

Obrázek 13: Vývojový diagram nastavení wattmetrů 

 

 

Obrázek 14: Zdrojový kód pro nastavení wattmetrů 
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Vývojový diagram čtení parametrů je na obrázek 15, zdrojový kód na obrázek 16. 

Parametry se čtou sekvenčně v pořadí fáze 1, pak fáze 2 a nakonec fáze 3. Pro každou fázi se 

čtou jednotlivé parametry (U, I, P, S, Q, účiník, f). Data se následně sjednotí do jednoho 

souboru a přidá časová značka měření. Doba komunikace se pohybuje okolo 1,1 s.  

 

 

Obrázek 15: Vývojový diagram pro čtení dat z wattmetrů 

 

 

Obrázek 16: Zdrojový kód čtení parametrů z wattmetrů 
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6.2.2 Ukládání měřených dat do souborů 

Všechna data z komunikačního modulu jsou ukládána do binárních souborů. S ohledem 

na vyhodnocení dat je využit datový formát NI TDMS. TDMS je universální formát dat 

s hierarchickou strukturou: soubor, skupina měřených kanálů, kanály, kde je možné definovat 

vlastní vlastnosti v každé úrovni. Soubory lze přímo načíst do off-line vyhodnocovací aplikace 

NI DIAdem, která je použita pro potřeby výběru a vyhodnocení dat a tvorby grafických 

výstupů.  

 

 

Obrázek 17 Ukázka hierarchické struktury TDMS uloženého souboru 

 

6.2.3 Zpracování dat 

Zpracování dat proběhlo v programu NI DIAdem. NI DIAdem je vhodný program pro 

import, analýzu a prezentaci naměřených dat.  

Pomocí jeho funkce analýzy (ANALYSIS), které obsahuje základní matematické 

operace, je vyhodnocena účinnost. Následně byly data upraveny k prezentaci. 
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Obrázek 18: Vyhodnocení dat v aplikaci NI DIAdem 
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7 Nasazení na fotovoltaické elektrárně VŠB-TU 

Ostrava 

7.1 Seznam použitých přístrojů 

Počítač vybavený GPIB rozhraním (PCI karta NI PCI-GPIB). 

Tři jednofázové měniče Sunny Boy SWR 3000 označeny: Sunny1, Sunny2, Sunny3  

Dva třífázové wattmetry Yokogawa WT230 

 

 
 

Obrázek 19: Fotodokumentace zapojení wattmetrů 

 

7.2 Schéma zapojení 

Na obrázek 20 je schéma zapojení jednoho jednofázového měniče. Stejně jsou zapojeny 

zbylé dva měniče. Wattmetr WT1 slouží pro měření stejnosměrné strany měničů, Wattmetr 

WT2 pro střídavou stranu, která je připojena do napájecí sítě (NS) 230 V/50 Hz. 

Sunny1 

Sunny2 Sunny3 

  WT1 WT2 
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Obrázek 20: Blokové schéma zapojení měření jednofázového měniče připojeného do 

napájecí sítě (NS) 

 

7.3 Vyhodnocení výsledků měření 

Na obrázek 21 a obrázek 22 jsou zobrazeny průběhy výkonů na AC a DC straně měniče a 

vyhodnocených účinnosti pro měnič Sunny1. Účinnost se zvyšuje s rostoucím výkonem, což je 

očekávané chování. Hodnota účinnosti se ustálila na 95 %. 

Porovnáním obrázek 21 a obrázek 22 je vidět, že dne 4.5.2013 ráno bylo zataženo, 

protože fotovoltaické panely začaly generovat významnější hodnoty výkonu o více než hodinu 

později než den 5.5.2013.  

 

 

Obrázek 21: Měnič Sunny1, vyhodnocení účinnosti ve dne 4.5.2013 
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Obrázek 22: Měnič Sunny1, vyhodnocení účinnosti ve dne 5.5.2013 

 

Na obrázek 23 a obrázek 24 jsou zobrazeny průběhy výkonů na AC a DC straně měniče a 

vyhodnocených účinnosti pro měnič Sunny2. Hodnota účinnosti se ustálila na 95 %.  

 

 

Obrázek 23: Měnič Sunny2, vyhodnocení účinnosti ve dne 4.5.2013 
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Obrázek 24: Měnič Sunny2, vyhodnocení účinnosti ve dne 5.5.2013 

 

Na obrázek 25 a obrázek 26 jsou zobrazeny průběhy výkonů na AC a DC straně měniče a 

vyhodnocených účinnosti pro měnič Sunny3. U měniče Sunny3 je měřen vyšší výkon na AC i 

DC straně než zbylých dvou měničů, hodnota účinnosti je ale stejná (95 %). 

 

 

Obrázek 25: Měnič Sunny3, vyhodnocení účinnosti ve dne 4.5.2013 
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Obrázek 26: Měnič Sunny3, vyhodnocení účinnosti ve dne 5.5.2013 

 

Na obrázek 27, obrázek 28 a obrázek 29 jsou průběhy účiníku, činného a zdánlivého 

výkonu na AC straně měničů Sunny1, Sunny2 a Sunny3. Při maximální účinnosti je účiník 

téměř roven jedné, což znamená, že měniče generují pouze činný výkon. Z obrázků je patrné, 

že do určité výkonové hladiny měniče generují jalový výkon srovnatelný s činným výkonem 

(až 260 var), to způsobuje nízké hodnoty účiníku. 

 

 

Obrázek 27: Měnič Sunny1, vliv účinnosti a účiníku 
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Obrázek 28: Měnič Sunny2, vliv účinnosti a účiníku 

 

 

Obrázek 29: Měnič Sunny3, vliv účinnosti a účiníku 
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Na obrázek 30, obrázek 31 a obrázek 32 jsou průběhy napětí, proudu a frekvence na AC 

straně měničů Sunny1, Sunny2 a Sunny3. Lze vidět, že měniče se musí stále přizpůsobovat 

měnící se hodnotám napětí a frekvence napájecí sítě. 

 

 

Obrázek 30: Měnič Sunny1, průběhy napětí proudu a frekvence na ac straně 

 

 

Obrázek 31: Měnič Sunny2, průběhy napětí proudu a frekvence na ac straně 
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Obrázek 32: Měnič Sunny3, průběhy napětí proudu a frekvence na ac straně 

 

V tabulka 6 jsou uvedeny nejnižší a nejvyšší vyhodnocené účinosti včetně nejistoty 

měření. Uvedené účinnosti byly vyhodnoceny pouze s výkony, které byly vyšší než 5 % 

nominálního výkonu měniče. Výsledek měření je uvedený včetně rozšířené nejistoty měření, 

která pro normální rozdělení odpovídá pravděpodobnosti pokrytí 95 %. 

 Účinnosti vyšší než 95 % mohou být způsobeny nesoučasným čtením výkonu na AC a 

DC straně měniče, tento uměle vytvořený časový posun může ovlivňovat výsledky.  

 

Tabulka 6: Nejnižší a nejvyšší vyhodnocené účinnosti měničů 

  Sunny1 Sunny2 Sunny3 

nejnižší účinnost (84,7  ± 1,0) % (84,4  ± 1,0) % (79,4  ± 0,9) % 

největší účinnost (99,9  ± 1,0) % (99,9  ± 0,9) % (99,8  ± 1,2) % 
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8 Závěr 

Cílem bakalářská práce bylo vyvinutí aplikace pro přesné měření elektrického výkonu 

generovaného fotovoltaickou elektrárnou a vyhodnocení účinnosti nasazených měničů. Vysoká 

hodnota účinnosti měničů je důležitá z hlediska omezení ztrát a dosažení maximálního 

generovaného výkonu. 

Byla vyvinuta aplikace v prostředí NI LabVIEW, která získává data ze dvou přesných 

digitálních wattmetrů Yokogawa WT230. Data jsou ukládána do binárních souborů. 

K vyhodnocení a prezentaci dat byla využita aplikace NI DIAdem.   

Při nasazení na fotovoltaické elektrárně VŠB-TU Ostrava byly vyhodnoceny účinnosti tří 

měničů Sunny Boy SWR 3000. Měřením se potvrdilo, že účinnost měničů od výkonové hladiny 

přibližně 500 W odpovídala výrobcem uváděné maximální účinnosti 95 %. Při této účinnosti je 

účiník téměř roven jedné, což znamená, že měniče generují pouze činný výkon. Bylo zjištěno, 

že při nízkých hodnotách generovaného činného výkonu klesá účiník až k nule. Průběhy napětí 

a frekvence na AC straně měniče ukazují, že měnič připojený k napájecí síti se musí stále 

přizpůsobovat měnícím se podmínkám. 

Díky použití konceptu virtuální instrumentace je aplikace snadno upravitelná. Možnosti 

dalšího vývoje aplikace jsou shrnuty v následujících bodech:  

 Využití senzorů pro měření slunečního záření, teploty a relativní vlhkosti. To 

umožní sledovat vliv počasí na generovaném výkonu fotovoltaického panelů a 

tím pozorovat jejich degradaci v čase. 

 Splnění požadavků normy ČSN EN 61683 pro vyhodnocení účinnosti měničů. 

 Vytvoření vizualizační aplikace, která bude zobrazovat aktuální parametry 

pomocí webového rozhraní. 
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