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Abstrakt 

Tato disertační práce se zabývá využitím a způsoby řízení výkonových polovodičových měničů 
v systémech akumulace elektrické energie. V práci je proveden výběr vhodné struktury měničů 
s ohledem na požadované pracovní režimy, dále je provedena analýza možných metod řízení a 
ověření jejich vlastností pomocí numerických simulací. Jádro práce tvoří hardware a software 
reálného systému akumulace, který byl realizován v Technologickém centru Ostrava v rámci 
vědeckovýzkumného projektu ENET. Závěr práce tvoří ověření navržených řešení na výše uvedeném 
systému akumulace elektrické energie, vyhodnocení vlastností navrženého systému a doporučení pro 
další výzkum. 

Klíčová slova 

SmartGrid, akumulace elektrické energie, výkonové polovodičové měniče, řídicí algoritmy, měřící 
algoritmy, mikroprocesorový systém, DC/AC měnič, akumulátor. 

 

 

 

 

Abstract 

This Ph.D. thesis is aimed to utilization of power semiconductor converters in systems with 
electric accumulation. Design of suitable structure is performed here with analyses of suitable control 
methods. Proposed designs are verified by numerical and circuits simulations. Basis of thesis is 
composed from design of hardware and software for proposed system. This system was 
implemented in Technological Centre of Ostrava as a part of research project ENET. In conclusion of 
the thesis is verification of whole design together with experimental measurements performed on 
this system.  
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Smart Grid, Electric Accumulation, Power Semiconductor Converter, Control Algorithm, Measure 
Algorithm, Microprocessor Control System, DC – AC Converter, Accumulator. 

 

 
 



Cíle disertační práce  

Hlavním cílem disertační práce je vytvořit technické prostředky pro řízení technologie akumulace 
elektrické energie a začlenění této technologie do prostředí elektrické sítě.  

Konkrétně jde o vývoj hardwarových a softwarových prostředků jak pro řízení procesu 
akumulace elektrické energie do elektrochemických akumulátorů, tak pro měření a zpracování 
vnitřních veličin akumulačního systému pro následné zpětnovazební řízení systému akumulace 
v reálném čase. Zároveň jsou vybrané a předzpracované informace o veličinách systému dle 
požadavků distributora elektrické energie odesílané pro potřeby řízení sítě.  

Disertační práce si klade za cíl: 

• Zpracovat informace o současném stavu a trendech jak v oblasti přenosu a řízení 
elektroenergetických sítí, tak i možnostech řízení elektrochemických akumulačních jednotek 
s využitím polovodičových měničů, 

• provést teoretický rozbor funkce měničů pro řízení akumulačních soustav, 
• provést analýzu požadavků na komponenty měřícího a řídicího systému jednotky akumulace 

elektrické energie, 
• navrhnout vhodné algoritmy pro řízení jednotky akumulace a provést jejich odladění na 

numerickém modelu, 
• vyvinout software jak pro měření a řízení akumulační soustavy, tak pro komunikaci 

s nadřazeným systémem s cílem začlenění akumulační jednotky do sítě, 
• provést ověření na reálném poloprovozním zařízení, 
• provést shrnutí a doporučení pro technickou praxi při nasazování akumulačních jednotek do 

distribuce elektrické energie. 
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1 Úvod 

V současné době stále přetrvává trend zvyšování podílu výroby elektrické energie z 
obnovitelných zdrojů. Jedná se především o využití slunečního záření, vodní a větrné energie a 
energie ze spalování biomasy a bioplynu. Tyto typy energie (především sluneční a větrná) jsou 
charakteristické svou nestálostí. Jejich výkon je v čase velmi nestálý a nestabilní. Proto, při připojení 
takových zdrojů do rozvodné sítě, může velmi často docházet ke kolísání energetické bilance. Jedním 
z možných řešení, jak se s těmito výkyvy v rozvodné síti vyrovnat, je využít systémy akumulace 
elektrické energie. Elektrickou energii nelze v její základní podobě nijak skladovat. Proto je potřeba 
zajistit v celé síti rovnováhu mezi její okamžitou výrobou a spotřebou. Možnosti ukládání elektrické 
energie jsou umožněny pouze převodem na jiný typ energie (elektrochemická, mechanická u 
rotujícího setrvačníku, potenciálová energie vody, energie stlačeného plynu a podobně). Platí, že čím 
větší výkony zdroje jsou, tím více klesá dynamika, s jakou jsme schopni množství vyrobené energie 
regulovat. Malé akumulační jednotky, rozmístěné vhodně po rozvodné síti, mohou tuto situaci velmi 
účinně řešit. Je zřejmé, že klíčovým prvkem pro řízení takových sítí jsou nové technologie, které 
budou schopny řídit toky energie mezi rozptýlenými zdroji a spotřebiteli a zajistí, že tato energie bude 
kvalitní a stabilní. 

2 Stručný přehled o současném stavu v oblasti distribuce elektrické 
energie 

2.1 Základní členy moderních distribučních sítí 

Jak již bylo zmíněno, je důležité, aby moderní distribuční sítě obsahovaly prvky akumulace. 
V současné době vzrůstá pro akumulaci elektrické energie u decentralizovaných systémů význam 
elektrochemických zdrojů. Tyto zdroje se vyznačují tím, že ukládají elektrickou energii ve formě 
stejnosměrné energie. Protože však v sítích pracujeme s energií střídavou, musí být pro vzájemné 
propojení střídavé sítě a stejnosměrných akumulátorů tyto doplněny vazebními polovodičovými 
měniči. Z pohledu koncepce těchto měničů však není důležité, o jaký typ akumulátoru se jedná. 
Podstatné je, s jakými celkovými proudy a napětími budeme pracovat.  

2.2 Řízení moderních distribučních sítí 

Jak již bylo zmíněno v úvodu, chod moderních distribučních sítí vyžaduje kvalitní řízení. Kvalita a 
složitost řídicího systému se odvíjí od složitosti samotného systému. Tím, že moderní distribuční sítě 
získávají na složitosti, nabývají na složitosti jak řídicí systémy, tak v nich používané metody řízení.  

V současné době prochází řízení distribučních sítí výraznými změnami. Dosud používané metody 
řízení distribučních sítí se většinou opíraly o výpočet a nastavení akčních parametrů elektrických sítí, 
tedy o řízení kmitočtu, řízení napětí a jalových výkonů za stále probíhající snahy o optimalizaci 
provozu elektrických sítí spojená se snahou o předpověď zatížení, řízení spotřeby, určení výkonových 
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bilancí, určení sestavy zdrojů, určování optimální topologie sítě a příp. i analýzy režimů elektrických 
sítí a případně i havarijního řízení.  

Tyto řídicí funkce jsou v současnosti podporovány systémy SCADA, které se opírají o velké 
množství měřicích míst v důležitých uzlech elektrických sítí, ve kterých monitorují základní veličiny 
sítě (měření P, Q, U, I). Systém SCADA (Supervisory Control And Data Acquisition) je zkratka pro 
dispečerské řízení a sběr dat. Obvykle se tento pojem používá pro software, který z jednoho 
centrálního pracoviště monitoruje průmyslová a jiná technická zařízení a procesy a umožňuje jejich 
ovládání. Tento systém funguje poměrně dobře v současných sítích již řadu let, neposkytuje však 
informace, které jsou potřebné pro moderní sítě.  

Jedním ze základních požadavků, který vzniká v moderních sítích s akumulačními prvky, je 
nutnost měření přímo na stejnosměrných členech akumulace v sítích z důvodů toho, že časově 
optimální řízení sítě vyžaduje znát údaje blízké budoucnosti například o zbytkové kapacitě 
akumulátorů. 

3 Požadavky na akumulační jednotku a použité metody 

3.1 Výkonové požadavky na systém akumulace elektrické energie 

Energetické požadavky na systém akumulace elektrické energie vychází především z energetické 
bilance v místě umístění akumulační jednotky. Tyto požadavky se zakládají na měřeních, prováděných 
v místě připojení k rozvodné síti. Jelikož je akumulační jednotka provozována v areálu 
Technologického centra Ostrava (dále TCO), které se nachází na rozhraní městských částí Mariánské 
Hory a Vítkovice, byla zde provedena série měření za účelem zjištění denního diagramu zatížení 
v místě připojení. Největší zatížení bylo zaznamenáno v měsíci lednu, a proto byly tyto údaje brány 
jako referenční pro návrh akumulační jednotky.  

Na základě této analýzy by byla vhodná akumulátorová baterie, která by byla schopna pojmout 
300 – 350 kWh. 

Blokové schéma systému akumulace je zobrazeno na následujícím obrázku. Skládá se ze dvou 
identických částí. Každá je složena z akumulátoru, dvou polovodičových měničů a vazebních 
transformátorů. Celá akumulační jednotka je navržena dle požadavku akumulace na 300kWh při 60% 
cyklu vybíjení akumulátorů. Z důvodů spolehlivosti je rozdělena do dvou částí. V akumulační jednotce 
jsou použity dva typy měničů – měnič paralelní a sériový. Transformátor pro paralelní větev mají 
výkon 3x40kVA a transformátor pro sériovou větev má výkon 3x20kVA. 
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Obrázek 1: Celkové blokové schéma zapojení DC/AC měničů systému akumulace elektrické energie 

Oba typy měničů jsou hardwarově totožné, liší se pouze svým připojením v systému a svými 
řídicími algoritmy. 

 

Obrázek 2: Základní zapojení střídače pro systém akumulace 

Blokové schéma výkonové části měničů je zobrazeno na obrázku výše. Jako spínače jsou použity 
IGBT tranzistory PowerEx pro maximální proud 200A a maximální závěrné napětí 1200V. Tyto měniče 
by měli pracovat s výkonem přibližně 100kW. Proto bylo pro chlazení měničů použito kapalinové 
chlazení. Výsledný měnič je zobrazen na následujícím obrázku. Z horní strany jsou provedeny 
stejnosměrné svorky, ze spodní strany jsou provedeny střídavé svorky a vývod chladicí kapaliny. 
V měniči jsou dále obsaženy kondenzátory stejnosměrného meziobvodu, řídicí systém a proudová a 
napěťová čidla. 
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Obrázek 3: 3D model třífázového měniče systému akumulace elektrické energie 

Tato popisovaná soustava pro akumulaci elektrické energie umožňuje využití hned několika 
provozních režimů v závislosti na okolních podmínkách a požadavcích obsluhy. A to: 

- Dodávka elektrické energie z obou baterií do sítě – střídačový chod 
- Akumulace elektrické energie ze sítě do akumulátorů – usměrňovačový chod 
- Výměna energie mezi jednou a druhou baterií – cyklování akumulátorů 
- Dodávání elektrické energie do oddělené sítě – ostrovní režim 
- Režim filtrace 

3.2 Řídicí algoritmy měničů 

Proto, aby celý systém akumulace elektrické energie byl dostatečně přesný a měl velkou 
dynamiku, je důležité, aby byly použity rychlé polovodičové součástky pracující na vysokém spínacím 
kmitočtu. Tomuto faktu se samozřejmě musí přizpůsobit i řízení celého systému, které musí být 
schopné takto rychle hardware obsluhovat a zároveň i vlastní řídicí algoritmus musí být dostatečně 
dynamický a přesný. Tyto požadavky nejlépe splňuje algoritmus vektorového řízení, a proto jsou oba 
typy měničů v akumulační jednotce řízeny algoritmy pracujícími na základě vektorového řízení. 
Blokové struktury obou měničů jsou zobrazeny na obrázcích níže. 
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Obrázek 4: Regulační struktura měniče paralelní větve  

 
Obrázek 5: Regulační struktura měniče pro sériovou větev  

4 Ověřování vlastností struktury akumulace pomocí numerických 
modelů 

Pro potřeby ověření funkce měničů a posléze i řídicích algoritmů, byl vytvořen simulační model 
měniče v prostředí Matlab Simulink. Simulační schéma vlastního měniče umožňuje provádět simulace 
všech stavů. V simulacích byly ověřeny všechny zamýšlené provozní režimy měničů i celé akumulační 
jednotky. Jako příklad budou uvedeny výsledky simulací pro paralelní měniče s připojenou sítí, pro 
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jejich ostrovní režim, dále výsledky simulací pro sériový měnič ve zvyšujícím a snižujícím režimu a pro 
filtrační režim sériového měniče. 

 

Obrázek 6: Paralelní měnič – síťový režim 
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Obrázek 7: Výstup simulace ostrovního režimu za použití měniče paralelní větve 

 

Obrázek 8: Simulační výsledky sériového měniče pro režim snižování a zvyšování napětí o 30V 
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Obrázek 9: Simulační výsledky spolupráce sériového a paralelního měniče v ostrovním režimu; RL zátěž 1kW 

Všechna napětí na obrázku 9 jsou vyobrazena jako fázová. Spínací frekvence paralelního měniče 
je 50Hz, spínací frekvence sériového měniče je 10kHz. Ve výsledku simulace jsou zřetelné oscilace 
v místech rychlé změny žádané hodnoty z kladné do záporné.  

5 Struktura akumulace 

Blokové schéma celého systému akumulace včetně kontaktů, umožňujících konfiguraci, je 
zobrazeno na následujícím obrázku. Pro potřeby řízení měničů je potřeba měřit proudy na střídavé 
straně (pro princip vektorového řízení), napětí na střídavé straně (pro určení úhlu sítě), napětí a 
proud na stejnosměrné straně (pro potřeby regulace). Tyto hodnoty si měří každý měnič zvlášť, 
protože jsou nutné pro provádění řídicích algoritmů měničů. 

Pro nadřazené řízení systému akumulace je třeba měřit napětí a proudy ve vhodných bodech 
systému. Tyto body jsou vyznačeny na blokovém schématu. Z těchto základních měření napětí a 
proudů je potřeba dále vypočíst střední nebo RMS hodnoty napětí a proudů, hodnoty energie 
spotřebované nebo dodané a další parametry. 
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Obrázek 10: Blokové schéma soustavy s měřícími body nadřazeného řízení 

Spínače, zobrazené v blokovém schématu, umožňují překonfigurovat systém do jednoho 
z režimů popsaných v následující tabulce. 

Tabulka 1: Provozní režimy soustavy 

Sepnuté spínače Režim Význam 
SW1, SW2 Generátorický režim Generátor dodává energii do 

sítě (bez akumulace) 
SW1, SW3 Akumulace z generátoru Akumulace energie vyrobené 

generátorem 
SW3, SW2 Paralelní větev měniče na síť Připojení paralelního měniče na 

síť; akumulace nebo dodávání 
energie z akumulátorů 

SW3, SW5, SW4 Paralelní + sériová větev na síť Připojení paralelního a 
sériového měniče na síť; 
akumulace nebo dodávání 
energie z akumulátorů 

SW1, SW2, SW3 Paralelní větev + generátor do 
sítě 

Dodávka energie do sítě 
z akumulátorů přes paralelní 
měnič a z generátoru zároveň 

SW1, SW2, SW4, SW5 Paralelní + sériová větev + 
generátor do sítě 

Dodávka energie do sítě 
z akumulátorů přes paralelní a 
sériový měnič a z generátoru 
zároveň 
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SW3, SW5 Ostrovní režim Dodávka energie z akumulátorů 

do oddělené sítě 
 

6 Nadřazené řízení 

Pro potřeby nadřazeného řízení systému akumulace elektrické energie bylo navrženo a 
vytvořeno zařízení s názvem Měřící a řídicí ústředna. Toto zařízení má za úkol provádět všechna 
dostupná měření v systému akumulace a na jejich základě, a na základě pokynů obsluhy, řídit proces 
akumulace. 

Řízení této ústředny obstarává digitální signálový procesor Texas Instruments TMS320F28335. 
Tento procesor je taktován na frekvenci 150MHz a je schopen velmi rychle provádět matematické 
výpočty jak s čísly v celočíselném vyjádření, tak i v plovoucí řádové čárce.  Tento procesor obsahuje 
AD převodník a je schopen měřit na 16 vstupech. Pro potřeby Měřící a řídicí ústředny ho ale bylo 
třeba dovybavit dalšími funkcemi. Deska řídicího systému je zobrazena na následujícím obrázku. 

 

Obrázek 11: Řídicí systém založený na procesoru TMS320F28335 

 

Ústředna je složena ze čtyř desek. Jedna deska je použita pro obvody napájecích zdrojů a 
digitálních vstupů a výstupů, druhá deska slouží pro obvody analogových vstupů a výstupů. Na třetí 
desce jsou vyvedeny všechny analogové a digitální vstupy a výstupy na konektory a dále jsou zde 
všechny obvody a konektory komunikačních rozhraní a napájecí konektor. Poslední deska obsahuje 
řídicí systém, který celé zařízení ovládá.  
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Obrázek 12: Hardware Měřící a řídicí ústředny 

Procesor
TMS320F28335

USB 
převodníkDA Převodník

Zdroj

Úprava 
analogových 

signálů

Sample & 
Hold

Přepínání 
vstupů

Profibus EEPROM

Zdroj

Digitální 
vstupy

Digitální 
výstupy

Analogové 
výstupy

RS422

Deska s procesorem

Analogová deska

Digitální deska

USB RS422/485

32 analogových 
vstupů

4 analogové 
výstupy

Profibus

12 digitálních 
vstupů

12 digitálních 
výstupů

 

Obrázek 13: Blokové schéma měřící a řídicí ústředny 
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Na předchozím obrázku je vyobrazeno blokové schéma Měřící a řídicí ústředny. Blokové schéma 

je rozděleno na tři části symbolizující 3 základní části ústředny a je na něm naznačeno propojení 
jednotlivých částí a vnější rozhraní. 

Celá Měřící a řídicí ústředna je napájena z napětí 24V a proto obsahuje také napájecí zdroje pro 
všechny potřebné napájecí hladiny. Ve většině případů jsou použity spínané zdroje založené na 
obvodu TPS54332. 

6.1 Vstupy a výstupy 

Analogové vstupy ústředny jsou navrženy tak, aby rozšířili počet analogových vstupů procesoru 
na 32 a zároveň umožnili i jejich synchronní měření. To je zajištěno Sample/Hold obvodem na každém 
vstupu. To je důležité pro výpočty například výkonů, aby nedocházelo k fázové chybě vlivem 
zpožděného měření. Zároveň jsou v přenosové cestě obsaženy operační zesilovače pro přizpůsobení 
vstupního rozsahu procesoru použitým napěťovým a proudovým čidlům.  

Pro možnost číst a ovládat digitální vstupy a výstupy, například stykačů, jsou v ústředně 
umístěny i bloky pro zpracování digitálních vstupů a výstupů. Ty jsou přizpůsobeny pro práci 
s nejběžnějšími digitálními rozsahy. Na ústředně je navrženo 12 digitálních vstupů a 12 digitálních 
výstupů schopných pracovat s frekvencí 10kHz.  

6.2 Komunikační rozhraní 

Proto, aby ústředna mohla přijímat rozkazy od uživatele a zároveň mohla ovládat měniče, musí 
být vybavena odpovídajícími komunikačními rozhraními.  

Pro komunikaci mezi ústřednou a měniči bylo zvoleno rozhraní RS422. Jedná se o sériové 
asynchronní rozhraní používající jedno symetrické vedení pro vysílání a jedno pro příjem dat. Pro toto 
rozhraní byl vytvořen komunikační protokol, který byl implementován jak do ústředny, tak i do všech 
měničů použitých v akumulační jednotce. Tímto rozhraním se posílají informace o stavu měničů a 
také žádané hodnoty pro měniče. Protože se jedná o stěžejní komunikační rozhraní, tak je jeho 
komunikace zabezpečena algoritmem CRC16. Všechny měniče jsou k ústředně připojeny tímto 
rozhraním paralelně a každé zařízení má specifickou adresu, pomocí které se připojuje ke komunikaci. 
Komunikace probíhá principem Master – Slave. Masterem je v tomto případě vždy ústředna. Rychlost 
komunikace je 3Mbit/s a probíhá po STP kabelu se stíněnými koncovkami RJ45. 

Dalším komunikačním rozhraním je USB. Toto rozhraní slouží jako jedna možnost pro komunikaci 
ústředny s uživatelem. Slouží pro ovládání celého systému a dále pro jeho monitorování. Umožňuje 
nadřazené ovládání jednotlivých měničů a zobrazení všech měřených či vypočtených hodnot ze 
systému akumulace. Pro toto rozhraní byl vytvořen komunikační algoritmus pro ústřednu i pro osobní 
počítač, který se k tomuto rozhraní připojuje. Ovládací software PC byl vytvořen v prostředí LabView 
a umožňuje ovládání systému akumulace a zobrazování měřených dat. Dále také všechna měřená i 
vypočtená data ukládá kontinuálně do datového souboru, pro potřeby pozdější analýzy.  Frekvence 
ukládání dat do souboru je 2Hz.  
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Obrázek 14: Ukázka obsahu souboru se záznamem dat 

Na obrázku 14 je uveden příklad datového souboru, který je vytvářen Měřící a řídicí ústřednou. 
Jsou v něm uloženy jednotlivé hodnoty změřených napětí, proudů výkonů, energií atd. Tyto data jsou 
za vteřinu zaznamenána vždy dvakrát. Formát záznamu je typu prostého textového souboru a každá 
hodnota je oddělena tabulátorem. Tento formát pak umožňuje přímé vložení dat do programů typu 
MS Excel, ve kterém pak lze provádět různé analýzy. U souboru není použita žádná komprese dat, a 
proto hodinové ukládání dat potřebuje přibližně 1MB paměti na disku počítače. Na obrázku 15 je 
zobrazen obslužný program vytvořený v LabView.  

 
Obrázek 15: Ukázka ovládacího programu v prostředí LabView 

Dalším rozhraním pro komunikaci s uživatelem je, v průmyslu hojně používané, rozhraní 
Profibus-DP. Toto rozhraní je založeno na fyzickém principu rozhraní RS485 doplněném o 
komunikační protokoly. Pro jednodušší implementaci rozhraní Profibus do ústředny byl použit ASIC 
modul VPC3. Tento modul zajišťuje fyzickou a linkovou vrstvu referenčního modelu ISO/OSI. Vlastní 
komunikace po tomto rozhraní probíhá principem Master-Slave. Ústředna je v tomto případě Slave, a 

Cas Ub1 Ub2 Ib1 Ib2 Pb1 Pb2 Uf1 Uf2 Uf3 … 
9:59:14 417 449 16 14 6549 6411 228 225 229 … 
9:59:14 417 450 16 14 6545 6420 228 224 229 … 
9:59:15 418 450 16 14 6598 6358 229 224 228 … 
9:59:15 418 450 16 14 6580 6398 229 224 229 … 
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proto musí být na síti Profibus připojeno nějaké zařízení typu Master, které celou komunikaci řídí. 
V našem případě je tímto zařízením programovatelný automat Simatic. Konkrétní software pro tento 
automat nebyl součástí disertační práce. V disertační práci se řešilo hlavně zprovoznění Profibus 
rozhraní na straně ústředny.  

Zařízení používající sběrnici Profibus potřebují pro svou konfiguraci v Masteru mít vytvořený GSD 
soubor. Jedná se o datový soubor, který popisuje připojené zařízení, a bez kterého by nebylo možné 
žádné zařízení typu Slave do systému připojit. Proto bylo nutné vytvořit i tento GSD soubor a dále 
zjednodušený program pro programovatelný automat Simatic, aby bylo možno otestovat funkčnost 
tohoto rozhraní. V práci je detailně popsán princip tohoto rozhraní i principy softwarových algoritmů 
obsluhujících tuto komunikaci. 

6.3 Algoritmus měření 

Měření je prováděno v pevných časových intervalech vzorkovací frekvencí 4kHz nebo 5kHz. Vždy 
se postupuje tak, že se změří všechny připojené analogové vstupy v jednom čase. Toto je velmi 
důležité proto, abychom byli schopni přesně vypočítat všechny veličiny a nedocházelo při tom 
k chybám vlivem fázového posuvu například mezi napětími a proudy.  

Ústředna si sama měří proudy a napětí na bateriích – UB1, UB2, IB1, IB2 (viz. Obrázek 10). 
Z těchto změřených hodnot je ústředna schopna vypočítat velikosti výkonu dodávaného z nebo do 
baterií. Výkony se počítají jak okamžité (aktuální hodnota výkonu pro jednu vzorkovací periodu), tak i 
dlouhodobé, to je výkony za jednu periodu síťového kmitočtu nebo delší. Z těchto výkonů se dá dále 
vypočítat množství energie, která se do baterií uložila, nebo naopak, která se z baterií odebrala. 
Jelikož se jedná o stejnosměrné veličiny, všechny dlouhodobé výpočty se počítají jako střední 
hodnota. 

Podobné měření, jako již bylo popsané v předchozím odstavci, se provádí i na výstupní straně 
měničů. Zde je ale rozdíl v tom, že pracujeme se střídavými veličinami. Proto se všechny veličiny 
(napětí a proudy) počítají jako RMS hodnoty za jednu periodu síťového kmitočtu. Výkony se 
nepočítají z již vypočtených RMS hodnot, ale počítají se opět z okamžitých hodnot napětí a proudu za 
dobu jedné vzorkovací periody. Z výsledku se opět provádí výpočty celkového množství energie a 
středního výkonu pro potřeby zobrazování v obslužné aplikaci.  

Z naměřených dat dále můžeme provést výpočty účiníku, frekvenčních spekter a jiné libovolné 
analýzy potřebné pro řízení a analýzu systému akumulace. 

Data, která se posílají z ústředny po sběrnici Profibus Masteru, jsou zobrazena v následující 
tabulce. Je zde také uveden zobrazovaný rozsah a formát dat. 

Tabulka 2: Veličiny přenášené pro sběrnici Profibus. 

Označení Význam Rozsah [rozměr] Norma Formát 
Ua Napětí baterie A -1638,4 ÷ 1638,4 [V] 0,1 W 
Ia Proud baterie A -1638,4 ÷ 1638,4 [A] 0,1 W 
Ub Napětí baterie B -16384 ÷ 16384 [V] 1 W 
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Ib Proud baterie B -1638,4 ÷ 1638,4 [A] 0,1 W 
Pa Výkon na baterii A -163840 ÷ 163840 [W] 10 W 
Pb Výkon na baterii B -163840 ÷ 163840 [W] 10 W 
U1 RMS napětí fáze 1 -1638,4 ÷ 1638,4 [V] 0,1 W 
U2 RMS napětí fáze 2 -1638,4 ÷ 1638,4 [V] 0,1 W 
U3 RMS napětí fáze 3 -1638,4 ÷ 1638,4 [V] 0,1 W 
I1 RMS proud fáze 1 -1638,4 ÷ 1638,4 [A] 0,1 W 
I2 RMS proud fáze 2 -1638,4 ÷ 1638,4 [A] 0,1 W 
I3 RMS proud fáze 3 -1638,4 ÷ 1638,4 [A] 0,1 W 
P1 Činný výkon fáze 1 -163840 ÷ 163840 [W] 10 W 
P2 Činný výkon fáze 2 -163840 ÷ 163840 [W] 10 W 
P3 Činný výkon fáze 3 -163840 ÷ 163840 [W] 10 W 

Cos1 Účiník fáze 1 -1,27 ÷ 1,27 [-] 0,01 B 
Cos2 Účiník fáze 2 -1,27 ÷ 1,27 [-] 0,01 B 
Cos3 Účiník fáze 3 -1,27 ÷ 1,27 [-] 0,01 B 

 

Dále se z Měřící a řídicí ústředny předávají data o stavu jednotlivých měničů a o celkovém stavu 
systému ve formě stavových slov. Každému měniči přísluší jedno stavové slovo a jedno slovo 
s výpisem chyb. Stavové slovo měničů je vysvětleno v tabulce 3, chybové slovo je rozebráno v tabulce 
5 a systémové stavové slovo je zobrazeno v tabulce 6. 

Tabulka 3: Stavové slovo měničů 

Bit 0 1 2 3 4 5 6 7 
Význam Vypnuto Režim 

nabíjení 
Režim 
střídače 

Vypínání 
měniče 

Náběh 
nabíjení 

Náběh 
střídač 

Probíhá 
kalibrace 

Regulace 
napětí na 
omezení 

Bit 8 9 10 11 12 13 14 15 
Význam Napětí 

v pořádku 
Proudová 
regulace na 
omezení 

______ ______ ______ ______ ______ ______ 

 

Tabulka 4: Chybové slovo měničů 

Bit 0 1 2 3 4 5 6 7 
Význam Podpětí 

baterie 
Odpojená 
baterie 

Podpětí 
sítě 

Chyba 
tranzistor 
T1 

Chyba 
tranzistor 
T2 

Chyba 
tranzistor 
T3 

Chyba 
tranzistor 
T4 

Chyba 
tranzistor 
T5 

Bit 8 9 10 11 12 13 14 15 
Význam Chyba 

tranzistor 
T6 

Vysoká 
teplota 

Malý 
průtok 
chladiva 

_______ _______ _______ _______ _______ 
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Tabulka 5: Stavové slovo systému 

Bit 0 1 2 3 4 5 6 7 
Význam Omezení 

provozu 
paralelní
ho 
měniče A 

Omezení 
provozu 
paralelníh
o měniče 
B 

Omezení 
provozu 
sériovéh
o měniče 
A 

Omezení 
provozu 
sériovéh
o měniče 
B 

Chyba 
paralelníh
o měniče 
A 

Chyba 
paralelní
ho 
měniče B 

Chyba 
sériové
ho 
měniče 
A 

Chyba 
Sériové
ho 
měniče 
B 

 

Omezením provozu se rozumí stav, kdy systém stále pracuje, ale není schopen dosáhnout 
žádaných hodnot výkonu. To znamená, že buď jsme dosáhli plynovacího napětí akumulátorů při 
nabíjení, nebo je teplota měničů příliš vysoká, nebo je nízký průtok chladicí kapaliny a podobně. 
Chybové stavy znamenají zastavení systému. 

Pro ovládání systému měničů ze strany programovatelného automatu byla zvolena následující 
konfigurace dvou konfiguračních slov a dvou žádaných hodnot výkonu. 

Tabulka 6: Veličiny zadávané do ústředny 

Označení Význam Rozsah Norma Formát 
Pč Žádaný činný výkon -163,84 ÷ 163,84 [kW] 10 W 
Pj Žádaný jalový výkon -163,84 ÷ 163,84 [kVAr] 10 W 
 

Tabulka 7: Konfigurační slovo měničů 

Bit 0 1 2 3 4 5 6 7 
Význam Paralelní 

A 
Sériový 
A 

Paralelní 
B 

Sériový 
B 

Režim 
do sítě 

Ostrovní 
režim 

Cyklování 
baterií 

______ 

 

Tabulka 8: Ovládání měničů 

Bit 0 1 2 3 4 5 6 7 
Význam Paralelní 

A 
Sériový 
A 

Paralelní 
B 

Sériová 
B 

______ ______ ______ Automatika 

7 Experimentální výsledky 

Na akumulační jednotce byly provedeny série měření, které dokazují funkčnost tohoto systému. 
Některá měření jsou provedena pouze v laboratorních podmínkách. Jedná se o měření na měniči 
sériové větve, který v současné době není ještě implementován do akumulační jednotky. Nicméně, 
byla provedena série měření, která dokazuje jeho funkčnost a potvrzuje jeho možnost nasazení 
v systému akumulace elektrické energie. Oba měniče, jak měnič paralelní větve, tak i měnič sériové 
větve byly předmětem disertačních prací kolegů. V současné době je jedna práce už úspěšně 
obhájená.  
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7.1 Měnič paralelní větve s připojenou sítí 

Na následujících obrázcích jsou zobrazeny výsledky měření provedené pro režim akumulace 
elektrické energie pomocí paralelního měniče. Měnič je svou střídavou stranou připojen k síti a 
odebírá z ní (Obrázek 16) respektive do ní dodává (Obrázek 17) proud. 

 
Obrázek 16: Paralelní měnič - průběhy napětí a proudu sítě a proudu baterie při nabíjení baterie ze sítě 

 
Obrázek 17: Paralelní měnič při vybíjení baterie do sítě při proudu 100A 

V obou případech zobrazuje zelený průběh napětí jedné fáze síťového napětí s převodním 
poměrem 200V na dílek, žlutou barvou je zobrazen proud téže fáze s převodním poměrem 50A na 
dílek. Modrou barvou je zobrazen průběh proudu na stejnosměrné straně měniče s převodním 
poměrem 50A na dílek.  
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7.2 Měnič paralelní větve v ostrovním režimu 

Pro ostrovní režim byly na výstup měniče připojeny 3 kondenzátory jako filtr výstupního napětí, 
každý s kapacitou 250uF. Bez nich by v ostrovním režimu nebylo možné dosáhnout harmonického 
průběhu výstupního napětí. Měnič byl testován v provozních podmínkách, proto nebylo možné zcela 
jednoznačně určit charakter připojené zátěže. Z tohoto důvodu je u každého měření popsána pouze 
dominantní zátěž. Byly provedeny celkem tři experimentální měření pro klidový stav (malá 
nespecifikovaná zátěž), připojení odporové zátěže a připojení nelineární zátěže. 

Ve všech třech případech je červenou barvou zobrazen průběh výstupního fázového napětí 
s převodním poměrem 100V na dílek, žlutou barvou je zobrazen průběh referenčního napětí 
s převodním poměrem 100V na dílek. Zelenou barvou je zobrazen průběh proudu na zátěži 
s převodním poměrem 50A na dílek.  

 
Obrázek 18: Paralelní měnič v ostrovním režimu s malou nespecifikovanou zátěží 
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Obrázek 19: Paralelní měnič v ostrovním režimu s dominantní odporovou zátěží 

 
Obrázek 20: Paralelní měnič v ostrovním režimu s nelineární zátěží (motor se softstarterem) 

7.3 Měnič sériové větve 

Měnič sériové větve doposud nebyl v systému akumulace použit a jeho konstrukce a 
programové algoritmy jsou součástí jiné disertační práce. Měnič byl doposud testován pouze 
v laboratorních podmínkách při sníženém pracovním napětí. Měnič byl v laboratorních podmínkách 
testován pro snižování napětí na zátěži, pro zvyšování napětí na zátěži a pro dotváření obdélníkového 
vstupního napětí na harmonické. 
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Obrázek 21: Sériový měnič – aktivace měniče v režimu snižování napětí na zátěži z 80V na 60V 

 
Obrázek 22: Sériový měnič – aktivace měniče v režimu zvyšování napětí na zátěži z 80V na 110V 

Obě měření uvedená výše byla provedena pro odporovou zátěž a napájecí napětí sériového 
měniče bylo získáno usměrněním ze síťového napětí připojeného přes regulační transformátor. Žlutý 
průběh zobrazuje vstupní napětí (napětí sítě), modrý průběh odpovídá napětí na zátěži, zelený 
průběh odpovídá proudu zátěže a červený průběh je řídicí napětí pro sériový měnič. Převodní poměr 
napěťových signálů je 100V na díl, převodní poměr proudových signálů je 5A na díl. Na průbězích je 
zachycen přechod měniče z pasivního do aktivního stavu. 
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Dále byl měnič testován při použití nelineární zátěže. Jako nelineální zátěž byla použita paralelní 

RC kombinace připojená přes neřízený diodový usměrňovač.  

 
Obrázek 23: Sériový měnič s připojenou nelineární zátěží při režimu zvyšování napětí z 80V na 110V 

Žlutý průběh opět zobrazuje vstupní napětí měniče, modrý výstupní napětí měniče na zátěži, 
červený řídicí napětí měniče a zelený průběh zobrazuje proud zátěže. Převodní poměr napěťových 
signálů je 100V na díl, proudový signál má převod 2A na díl.  

Dalším testovacím režimem bylo dotvoření obdélníkového napětí na harmonický průběh. 
Vstupní napětí bylo generováno paralelním měničem. Velikost vstupního napětí sériového měniče 
byla 80V RMS, výstup měl mít požadovanou hodnotu 110V RMS. Výsledek experimentu je zobrazen 
na následujícím obrázku. 

 
Obrázek 24: Sériový měnič v režimu tvarování výstupního napětí s připojenou zátěží 
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Žlutý průběh zobrazuje vstupní napětí sériového měniče, modře je zobrazeno napětí na zátěži, 

červeně řídicí napětí sériového měniče, vše s převodním poměrem 100V na díl. Zelený průběh 
zobrazující proud na zátěži má převodní poměr 5A na díl.  

7.4 Měření provedená Měřící a řídicí ústřednou 

7.4.1 Měření oteplení kondenzátorů 

Protože při se při jednom z kontrolních měření na měničích objevilo podezření na možnost 
přehřívání měničů, bylo nutné zjistit jeho zdroj a příčinu odstranit, nebo alespoň utlumit. Po 
rozebrání měničů se zjistilo, že jsou přehřáté kondenzátory ve stejnosměrném meziobvodu měniče. 
Tyto kondenzátory jsou schopny pracovat s provozní teplotou do 85°C, avšak jejich životnost se 
zkracuje již od teplot kolem 70°C. 

Protože bylo potřeba zjistit pravou příčinu ohřívání kondenzátorů, bylo provedeno 
experimentální měření. Toto měření probíhalo tak, že oba paralelní měniče v systému předávali 
energii z jednoho akumulátoru do druhého. Tímto způsobem jsme schopni zajistit maximální provozní 
výkon obou měničů, protože z, anebo do sítě nemůžeme dodávat plný výkon z měničů. Zároveň byly 
ztráty při konverzi dotovány ze sítě. Průběh tohoto měření je zobrazen na grafu níže.  

Z průběhu lze vidět, že systém začal pracovat s výkonem přibližně 35kW, dále byl systém na 
chvíli zastaven a opět znovu spuštěn s přibližně stejným výkonem. Po době přibližně 30minut byl 
směr toku energie obrácen a systém pracoval s výkonem přibližně 50kW. Během celého experimentu 
byla měřena teplota kondenzátorů a teplota výkonových spínačů v měničích. Experiment byl 
ukončen, když se teplota kondenzátorů přiblížila hodnotě 70°C, protože při této teplotě se již krátí 
životnost kondenzátorů. Z tohoto experimentu byl pořízen záznam průběhu teploty kondenzátorů. 

V obou grafech, jak průběhu teploty, tak i výkonu, patří modrý průběh k paralelnímu měniči 
s označením U10 a modrý měniči U11. Během celého měření byla také kontrolována teplota 
výkonových spínacích prvků měničů. Tato veličina ale nebyla zaznamenávána kontinuálně.  Z průběhů 
teploty a výkonu je patrné, že při konstantním výkonu teplota exponenciálně stoupá. Strmost nárůstu 
teploty je úměrná výkonu. 
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Obrázek 25: Průběhy výkonů paralelních měničů při režimu cyklování akumulátorů 

 
Obrázek 26: Průběhy teploty kondenzátorů v paralelních měničích při režimu cyklování akumulátorů 

Z naměřených průběhů je také patrné, že více se ohřívá měnič, který dodává energii do 
akumulátorů. Je to z toho důvodu, že tranzistory pracují při nabíjení akumulátorů s vyšším napětím 
(větším než 440V při dodávaném výkonu 40kW a středně nabité baterii) než při jejich vybíjení, kdy je 
jejich napětí nižší (menší než 390V při odebíraném výkonu 40kW a středně nabité baterii). Tím pádem 
dosahují tranzistory při nabíjení akumulátoru vyšších spínacích ztrát než při jejich vybíjení. 

Hlavním zjištěním z tohoto experimentu bylo, že teplota kondenzátorů vždy sledovala zvyšující 
se teplotu výkonových spínačů a ustálila se 2°C nad jejich teplotou. Tento fakt naznačuje, že 
největším zdrojem oteplení pro kondenzátory není jejich vlastní ztrátový výkon, ale teplo, které se šíří 
z výkonových IGBT tranzistorů. Tomu nasvědčuje i fakt, že když se na chvíli nechali tranzistory 
ochladit, a znovu se začalo pracovat se stejným výkonem, kondenzátory se dále neohřívali, pokud 
byla jejich aktuální teplota vyšší než teplota tranzistorů.  Podle výsledků simulací by měl ztrátový 
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výkon na každém kondenzátoru být kolem 3W a měl by při teplotě 40°C na kondenzátoru způsobit 
oteplení o 6°C. 

Z tohoto zjištění plyne, že i když jsou měniče navrženy na trvalý výkon 75kW, nejsme je schopni 
na tomto výkonu dlouhodobě provozovat z důvodů oteplování kondenzátorů. Zvýšení možného 
trvalého výkonu by bylo možné dosáhnout za předpokladu, že by se tranzistory v měniči neohřáli na 
více jak 65°C. Jelikož jsou tranzistory chlazeny vodou, je možné dosáhnout snížení jejich teploty buď 
snížením teploty chladící vody, nebo zvýšením jejího průtoku. Protože chladící voda proudí 
v uzavřeném systému s výměníky voda-vzduch, je snížení její teploty prakticky neproveditelné. 
Chladiče v současné době pracují s maximálním průtokem 6,5l/min, ale jsou navrženy na průtok až 
10l/min. Proto by se dal trvalý výkon zvýšit za předpokladu zvýšení průtoku chladící vody. Toto by ale 
fungovalo po určitou dobu, než by se chladící voda zahřála na vyšší teplotu. 

7.4.2 Nabíjení akumulátorů 

Jako další měření, prováděné ústřednou, bylo provedeno ovládání a monitorování systému při 
nabíjení akumulátorů. Obě baterie v systému byly na počátku (před nabíjením) v poměrně vybitém 
stavu. Jejich napětí naprázdno bylo 407V respektive 406V. Baterie byly nejdříve nabíjeny výkonem 
10kW a následně 20kW. Během nabíjení byla zaznamenávána energie, spotřebovaná k nabíjení 
baterií, energie spotřebovaná ze sítě, přesné hodnoty výkonů na bateriích a síti a napětí a proudy na 
bateriích. Všechna tato data byla ukládána do souboru s intervalem 2 hodnoty za sekundu. Celé 
měření trvalo 3 hodiny a 20 minut a pro každou veličinu se uložilo přibližně 23000 hodnot. 
Z naměřených hodnot byly vytvořeny grafy, které následují níže. Obrázky 28 a 30 zobrazují průběh 
výkonu, který byl dodáván do baterií, v závislosti na čase. Obrázky 27 a 29 zobrazují průběh energie, 
který se do baterií dodal. Na obrázku 31 je zobrazen průběh napětí na obou bateriích během jejich 
provozu. Změřené hodnoty zle použít pro analýzu stavu systému akumulace elektrické energie, pro 
vyhodnocení aktuální kapacity akumulátorů, jejich kondice a pro další analýzy zakládající se na datech 
měřených v tomto systému.  

 
Obrázek 27: Graf průběhu dodávky energie do baterie A během jejího nabíjení 

0

10000

20000

30000

40000

50000

60000

7:26 7:55 8:24 8:52 9:21 9:50 10:19 10:48 11:16

En
er

gi
e 

[W
h]

 

Čas 

Energie dodaná do baterie B 

24 
 



Metody řízení moderních soustav s akumulací elektrické energie 

Ing. Josef Opluštil 

 

 
Obrázek 28: Graf průběhu výkonu měniče B během nabíjení baterie 

 
Obrázek 29: Graf průběhu dodávky energie do baterie A během jejího nabíjení 
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Obrázek 30: Graf průběhu výkonu měniče A během nabíjení baterie 

 
Obrázek 31: Průběhy napětí baterií během jejich nabíjení 

8 Závěr 

Disertační práce se věnuje moderním způsobům řízení systémů s akumulací elektrické energie. 
V úvodu popisuje problematiku moderních distribučních soustav a problémy spojené se zvyšujícím se 
poměrem využití obnovitelných zdrojů elektrické energie. Jsou zde popsány možnosti akumulace 
elektrické energie a jsou zde uvedeny základní požadavky na návrh systému pro akumulaci elektrické 
energie. Výsledkem těchto požadavků je návrh systému pro akumulaci elektrické energie, který je 
v současnosti realizován Vysokou školou báňskou v rámci vědeckovýzkumného projektu ENET. 
Realizace tohoto projektu probíhá v Technologickém centru Ostrava v Ostravě Vítkovicích, kde je 
veškerá technologie umístěna. 
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Hlavní součástí systému akumulace je systém polovodičových měničů, který se stará o konverzi 

mezi střídavou distribuční sítí a stejnosměrnými akumulátory. Celý tento navržený systém se skládá 
ze za dvou akumulačních jednotek. Každá akumulační jednotka je složena z měniče sériové a paralelní 
větve, akumulátoru a transformátoru. V současné době je však systém akumulace provozován pouze 
se dvěma měniči (2 paralelní měniče). Návrh obou typů použitých měničů byl úkolem kolegů 
doktorandů jako základ jejich disertačních prací. Pro úplnost práce jsou však popisy těchto měničů 
obsaženy i v této práci. Hlavním cílem této práce bylo navržení systému nadřazeného řízení celé této 
soustavy akumulace elektrické energie. Zejména hardwarový návrh, návrh měřící a řídicích algoritmů 
a návrh a oživení komunikačních rozhraní pro celý systém akumulace. Z tohoto důvodu je v práci 
podstatná část věnována popisu Měřící a řídicí ústředny, která tuto funkci nadřazeného řízení 
obstarává.  

Pro potřeby práce byly vytvořeny simulační schémata obou typů měničů použitých v systému 
akumulace elektrické energie a byly provedeny simulace provozních stavů měničů. Byly vytvořeny 
simulace chodu měničů v režimu s připojenou sítí i v ostrovním režimu. Dalším režimem, testovaným 
v simulacích, byl také režim spolupráce sériového a paralelního měniče za účelem dosažení vyšší 
účinnosti přeměny elektrické energie.  

S výsledky simulací poté korespondují i výsledky měření prováděných na tomto systému. Protože 
sériové měniče nebyly doposud v systému zapojeny, jsou pro tento typ měniče uvedeny výsledky 
měření, které byly provedené v laboratorních podmínkách při sníženém napětí a nižším výkonu. 
V současné době je tedy systém akumulace elektrické energie složený jen z paralelních měničů. Každý 
měnič je připojen k samostatné akumulátorové baterii. Takto provozovaný systém umožňuje režimy 
pro akumulaci elektrické energie i provoz v ostrovním režimu. 

Jelikož je hlavním výsledkem této disertační práce zařízení pro nadřazené řízení měničů, jehož 
výstupem jsou pouze komunikační rozhraní a datový soubor s naměřenými daty, jsou v práci uvedeny 
výsledné analýzy provedené na základě dat uložených měřící ústřednou během provozu systému 
v některých režimech. Dle dosavadních výsledků lze konstatovat, že všechny cíle disertační práce 
uvedené v úvodní části práce byly splněny. Bylo vytvořeno zařízení pro nadřazené řízení měničů 
použitých v systému s akumulací elektrické energie, byl proveden návrh a realizace komunikačních 
protokolů pro komunikaci mezi měniči a komunikaci s nadřazeným řízením. Dále byla provedena 
implementace komunikačního rozhraní Profibus do systému nadřazeného řízení, který tímto 
komunikuje s programovatelným automatem Simatic. Ten umožňuje ovládání a monitorování 
systému akumulace elektrické energie a sběr dat ze systému akumulace.  
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