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Anotace: 

 

Disertační práce popisuje vznik a vývoj nástroje pro optimalizaci provozu elektrizační 

soustavy s obnovitelnými zdroji. Je zde vysvětlen vznik a vývoj Platformy řešiče coby softwaru pro 

nalezení optimální topologie elektrizační soustavy s ohledem na predikované informace o spotřebě a 

výrobě elektrické energie ve vybraných uzlech analyzované soustavy. V jednotlivých kapitolách je 

vysvětlena funkce Platformy řešiče pomocí interakce základních stavebních prvků. Dále je popsán 

vývoj matematického modelu analyzované elektrizační soustavy stejně jako tak, jako uživatelského 

prostředí coby grafická nástavba na matematický aparát systému Platformy řešiče. Popsán je i systém 

výběru optimální topologie sítě s ohledem na výsledky získané výpočtem parametrů analyzované 

soustavy při typové situaci.  

 

Klíčová slova: 

Smart grids, distribuční síť, obnovitelné zdroje, Platforma řešiče, zpětné vlivy obnovitelných zdrojů. 

 

 

 

 

Annotation: 

Dissertation thesis describes the origin and development of tools for optimizing the operation 

of the power system with integrated renewable resources.The emergence and development of the so 

called Solver platform which is software for finding the optimal power system topology with regard to 

the predicted information on the consumption and production of electricity in selected nodes analyzed 

system there is explained. The function Solver Platform is explained by the interaction of the basic 

elements in each chapter. The development of a mathematical model of the analyzed power system as 

well as a graphical user interface as extensions to the mathematical apparatus of the Solver platform is 

also described below.The paper also contains a system of selecting the optimal network topology with 

respect to the results obtained by calculating the parameters of the analyzed system for type situation. 

 

Key words: 

Smart Grids, Distribution grid, Renewable sources, Solver Platform, Feedback effect of renewable 

sources. 
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Úvod 

Zvětšování podílu elektrické energie z obnovitelných zdrojů je trendem poslední doby. 

Připojování zvláště větších celků obnovitelných zdrojů s sebou přináší negativní dopady na provoz 

elektrizační soustavy a také na kvalitu elektrické energie. Důvodem je nestálost výkonové dodávky při 

proměnlivých klimatických podmínkách, principem funkce obnovitelných zdrojů (měniče s pulsně 

šířkovou modulací) atp.  Těmito vlastnostmi pak značně namáhají stávající koncepci elektrizační 

soustavy, která v původní výstavbě s připojováním obnovitelných zdrojů nepočítala [1]-[6],[32]-[45].  

Možností potlačení tzv. zpětných vlivů obnovitelných zdrojů je několik. Od výstavby 

akumulačních stanic, aktivních filtrů, až po novou technologii ve výstavbě distribučních sítí, tzv. 

Smart gridů. Ten se od klasické sítě liší možností oboustranného toku elektrické energie, uvažuje 

vyrovnanou bilanci výroby a spotřeby elektrické energie, při současné decentralizaci výroby elektrické 

energie, komunikační strukturou mezi výrobními a spotřebními celky elektrické energie [8], [9], [32]-

[44]. 

Pro realizaci takových záměrů, či připojení výrobních celků obnovitelných zdrojů je nutné 

matematicky ověřit dopady na provozovanou elektrizační soustavu[6], [7], [32]-[37], [39]-[43]. 

Problém nastává ve výběru softwaru pro modelování dynamického chování elektrizační 

soustavy. Neexistuje software, který by spolehlivě odkryl všechny zpětné vlivy obnovitelných zdrojů, 

či dokonale vystihl chování daných zdrojů pod určitými podmínkami. Je proto nutné uvažovat dílčí 

zjednodušení, či počáteční podmínky do analýzy vstupující. 
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1 Cíle disertační práce 

Předpokládaný postup řešení lze shrnout do těchto bodů: 

1. etapa – určení funkce Platformy řešiče 

 tato etapa rozebírá možné využití Platformy řešiče pro optimalizaci provozu 

distribučních sítí. Popisuje genezi vzniku a vývoje programu 

2. etapa – výběr softwarového vybavení pro skladbu infrastruktury Platformy řešiče 

 prvotní předpoklad funkce Platformy řešiče dává na výběr jaký software je vhodný 

pro jeho realizaci. Etapa popisuje kritéria výběru softwaru. 

3. etapa – vývoj matematického modelu analyzované části elektrizační soustavy 

 výběr vyčleněné části elektrizační soustavy, na kterou bude Platforma řešiče 

aplikována 

 vývoj datového podkladu pro jeho další zpracování a vizualizaci 

 vývoj matematických modelů nadřazené soustavy, transformátorů, jednotek 

obnovitelných zdrojů a spotřebičové části elektrizační soustavy 

4. Vizualizace – zpracování výsledků matematických výpočtů obrazu chování distribuční sítě  

 vytvoření uživatelského prostředí Platformy řešiče 

 vytvoření softwarových postupů pro dynamický výpočet chování distribuční soustavy 

 prostředí pro vizualizaci výsledků 

5. Verifikace Platformy řešiče – konkrétní ukázka funkce programu  

6. Závěr – zhodnocení přínosu vytvořeného programu 
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2 Řešení problému – vývoj Platformy řešiče chování distribuční sítě 

Z důvodu stochastické a nestálé dodávky výkonu z obnovitelných zdrojů připojených do 

distribuční sítě dochází k nestejným výkonovým i napěťovým poměrům v síti s přihlédnutím na 

použitou topologii distribuční sítě bez zamýšleného využití obnovitelných zdrojů. Jedna z možností 

jak optimalizovat tok v síti s obnovitelnými zdroji je predikovat dodávku výkonu z obnovitelných 

zdrojů (tedy nutnost predikovat klimatické podmínky), predikovat spotřebu v odběrných místech 

analyzované sítě a pomocí výpočtu výkonových a napěťových poměrů tak moct dynamicky změnit 

topologii jako odezvu na možné stavy v síti za předpokladu že tyto manipulační operace reálná síť 

umožňuje. 

V duchu této myšlenky byla vytvořena tzv. Platforma řešiče chování distribuční sítě (dále jen 

Platforma řešiče). Jedná se o software, který matematicky vypočítává poměry ve vyčleněné části 

distribuční sítě na základě informací o klimatických podmínkách a spotřeby elektrické energie 

v odběrných místech pro možné varianty topologického zapojení sítě. Na základě stanovení limitních 

hodnot vybraných veličin bude s určeným časovým krokem určovat počty překročení těchto limitních 

stavů. Předpokládá se, že počty překročení prahových hodnot se budou lišit s každou variantou 

zapojení analyzované elektrizační soustavy. Mohou být tedy využity jako měřítko vhodnosti 

jednotlivých variant zapojení při předem predikovaných podmínkách provozu. Při zvolení vhodné 

procedury (jakési multikriteriální analýzy) vyhodnocení takto nabytých dat je možné zvolit jednu 

(nebo více) vhodnou variantu zapojení elektrizační soustavy z různých úhlů pohledu. 

Takto může vzniknout platforma optimalizačního nástroje pro jakoukoliv elektrizační 

soustavu či jejích částí. 

2.1 Návrh funkce Platformy řešiče – blokové schéma 

  

obr. 2-1 Struktura platformy řešiče 
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Struktura platformy řešiče je zobrazena na obr. 2-1. Jedná se o software, který matematicky 

vypočítává chování vyčleněné části distribuční sítě. Ze známých informací o podílu spotřebované 

energie v odběrových uzlech sítě a vyrobeném podílu energie z distribuovaných obnovitelných zdrojů 

v známém časovém úseku vypočítá poměry v každém elementu analyzované sítě popsané vybranými 

veličinami: 

 Napětí  

 Proud 

 Činný výkon 

 Jalový výkon 

 Účiník (resp. Power factor) 

 Frekvence napětí 

Výše uvedená data pro danou konfiguraci sítě zapíše do dílčích tabulek výsledků.  

Pro takto popsanou síť a uživatelem předem stanovených limitních hodnot výše popsaných 

parametrů lze určit i počty jejich překročení v nastaveném časovém úseku (výpočet 24 hodin po 

časovém kroku 1hodiny). 

Lze předpokládat, že budou-li rozptýlené zdroje elektrické energie připojeny v jiné části 

analyzované soustavy a budou dodávat do sítě vždy jiný podíl elektrické energie, budou pro každý 

výpočet jiné poměry v celé síti. S tím souvisí i jiné počty překročení limitních parametrů. 

Úkolem Platformy řešiče bude nalézt optimální topologické zapojení analyzované soustavy 

(za předpokladu že je síť vybavena na změnu topologie). Provede to tak, že pro dané informace o 

výrobě a spotřebě elektrické energie provede výpočet poměrů pro daný časový úsek pro všechny 

možné varianty topologie.  

Předpokládá se, že počty překročení limitních hodnot se u jednotlivých topologií budou lišit. 

Výše popsané veličiny dávají prostor pro vznik kritérií výběru správné topologie. Uživatel 

sám vybere prioritu výběru topologie pro následující kritéria: 

 Počet spínacích operací 

 Přetížení VN kabelů 

 Počet přepěťových stavů 110kV prvků 

 Počet podpěťových stavů 110kV prvků 

 Počet přepěťových stavů 22kV prvků 

 Počet podpěťových stavů 22kV prvků 

 Počet přepěťových stavů 0,4kV prvků 

 Počet podpěťových stavů 0,4kV prvků 

 Přetížení 22/0,4kV transformátorů 

 Nehospodárný provoz 22/0,4kV transformátorů 

 Odchylka od nulové bilance výkonu v předávacím bodě 
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3 Výběr softwarového vybavení 

Pro výše popsanou analýzu distribuční soustavy je potřeba vybrat vhodný softwarový 

prostředek. Existuje množství možností, které více, či méně splňují požadavky pro toto zaměření: 

 Možnost kvalitního modelu všech komponent – např. PWM zdroje 

 Možnost externího zásahu do matematického modelu (časové změny proměnných) 

 Výstupní informace o poměrech v síti = tabulka výsledků 

 Dostatečná přesnost výpočtu 

 Časově nenáročný výpočet 

 Uživatelsky přívětivé prostředí 

Pro výpočet a analýzu poměrů ve složitých elektrizačních soustavách je nutno použít také 

některou ze známých numerických výpočtových metod a algoritmů. Příkladem mohou být iterační 

metody jako Gauss-Seidlova iterační metoda, či dokonalejší Newton-Rhapsonova  a dále pak jejich 

modifikace. Výpočet optimálního toku výkonu lze provádět i jinými postupy jako je lineární 

programování, Newtonovy metody atp[9]-[19], [34]-[37],[39]-[42]. 

3.2 EMTP-ATP – program pro simulaci elektromechanických jevů 

Z dostupného výběru simulačních programů (matlab, simulink, modes, EMTP- ATP) bylo 

použito programu určeného pro analýzu elektromechanických dějů elektrických systémů – ATPDraw. 

[26], [34], [36], [37], [39]-[42] 

Je to samostatný program z programové skupiny EMTP-ATP (ElectroMagnetic Transients – 

Alternative Transients Program). Specialitou, pro niž byl program vyvinut, je řešení simulací 

přechodných dějů energetických systémů. Je uzpůsobený pro řešení obvodů popsaných pomocí 

algebraických, parciálních a diferenciálních rovnic. Pomocí tohoto programu lze řešit i rozsáhlé a 

komplikované elektrické sítě a také systémy řízení.[26] 

3.2.1 Grafický preprocesor ATPDRAW 

EMTP – ATP je simulační program, který obsahuje kromě výpočtového modulu jiné podpůrné 

programy (pre-procesory) a inicializační soubory. Ty umožňují např. spouštět externě simulace 

v ATP, které tak může být použito jako simulační centrum.[26] 

3.3 LabVIEW - grafické vývojové prostředí pro návrh systémů 

Grafické prostředí ATPDraw neumožňuje dynamickou změnu dat vstupujících do výpočtu a 

má omezenou strukturu zobrazení výsledků simulací. Z tohoto důvodu bylo nutné použít nástroj 

splňující výše uvedené požadavky. V tomto konkrétním případě byl vybrán systém LabVIEW pro 

možnost jednoduchého objektového projektování a jeho široké možnosti využití vizualizačních 

nástrojů.[27] 

Program funguje na principu interpretace funkcí pomocí logických bloků, neboli správněji 

ikon, které je možné kombinovat a spojovat pomocí fiktivních spojení (vodičů) a výsledky je možné 

zobrazit v tabulkových editorech popř. graficky. Prvotní verze byly určeny pro počítače Apple a 

Macintosh, později pro počítače PC pro prostředí DOS s názvem LabWindows.[27] 
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4 Princip funkce řešiče – interakce mezi systémy 

Po nalezení softwaru pro matematický výpočet poměrů v analyzované soustavě a nástroje pro 

vizualizaci a zpracování dat bylo možné přistoupit k samotnému vývoji řešiče. 

Základním stavebním prvkem celého systému řešiče je výpočetní jádro programu ATPDraw. Do 

tohoto výpočetního jádra vstupují informace o celkovém stavu analyzované elektrizační soustavy. 

Znamená to informace pro vytvoření základního matematického modelu sítě, tedy parametry 

jednotlivých technických skupin zařízení. Dále informace o druhu provozu sítě – provozní propojení, a 

v neposlední řadě informace z prediktorů výroby a spotřeby elektrické energie v analyzované 

elektrizační soustavě. 

 

obr. 4-1 Struktura vzájemné interakce mezi systémy ATPDraw a LabVIEW 

Celá koncepce řešiče je založena na vzájemné interakci mezi základním výpočetním jádrem 

programu ATPDraw a vizualizačním softwarem LabVIEW. Soubor s příponou .atp obsahující zápis 

matematického modelu analyzované sítě je uložen a posléze načítán z předem definované složky. Do 

programu LabVIEW je tento soubor importován a převeden do textové podoby. Metodou „najít a 

nahradit“ se přepisují hodnoty proměnných zvolených uživatelem pomocí grafických nabídek 

v uživatelském prostředí. Po spuštění výpočtu je textová šablona znovu uložena a importována 

výpočtovým jádrem softwaru ATPDraw. Jádro dále vygeneruje výsledkový list ve formě .txt souboru. 

Celý tento proces probíhá pro každou zájmovou hodinu.[26][27] 

Matematický podklad analyzované soustavy vytvořený v simulačním programu ATPDraw 

obsahuje matematický model analyzované elektrizační soustavy včetně dílčího propojení sítě (soubor 

.atp). Vybrané proměnné (zatížení transformátorů, výkon obnovitelných zdrojů atp.) jsou nahrazeny 

matematickou proměnnou. Proměnné jsou pak zapsány v listu nabídky „variables“. Tato nabídka 

umožňuje měnit veličiny vstupující do matematického modelu sítě zvenčí, bez zásahu do vnitřní 

struktury modelu. 
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5 Prediktory 

Jak již bylo zmíněno v předešlých kapitolách, systém Platformy řešiče je založen na výpočtu 

poměrů v sítí s ohledem na prediktivní informace o spotřebě a výrobě elektrické energie v analyzované 

soustavě. Aby mohla být tato podmínka splněna, musely být pro systém Platformy řešiče vyhledány a 

integrovány vhodné prediktory zmíněných veličin.  

5.4 Predikce spotřeby elektrické energie v analyzované soustavě: 

Jako prediktor spotřeby elektrické energie byl použit datový podklad, který na svém webu 

poskytuje Operátor trhu s elektřinou [30]. 

Pro potřebu Platformy řešiče je důležitý fakt, že OTE na svém webu ukládá statisticky 

zpracované informace o denních diagramech plynu i elektřiny (normalizované i přepočtené).  

Informace o denních diagramech zatížení (v hledisku globálním i regionálním) jsou stažitelné 

ve formátu tabulky .xls. 

Tato tabulka je pak pomocí procedury LabVIEW překonvertována do textové podoby a dále 

použita pro zpracování systémem Platformy řešiče. 

5.5 Predikce výroby elektrické energie z FVE: 

Z důvodu obtížnosti predikce nestálé dodávky elektrické energie je přímo nutné použítí 

sofistikovaných matematických metod. Obecně lze konstatovat, že do širokého výběru výpočetních 

metod můžeme zařadit expertní systémy, neuronové sítě, fuzzy logika, Bayesovské metody nebo 

Markovův řetěz. [20]-[26] 

Jako prediktor výroby elektrické energie z FVE byl vybrán systém vytvořený pro predikci 

výroby elektrické energie z reálné FVE o instalovaném výkonu 1,1 MWp. 

Jedná se o Systém Hélios využívající pro svou funkci soft-computing metodu v podobě fuzzy 

logic. 

Z grafické nástavby tohoto predikčního systému je možné exportovat data o vývoji globálního 

záření a výstupního výkonu FVE.  
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6 Vývoj matematického modelu analyzované distribuční sítě 

Jedním z cílů při vývoji Platformy řešiče je její aplikovatelnost na jakoukoliv elektrizační 

soustavu, či její část. Pro tento konkrétní případ byla vybrána elektrizační soustava, která je 

modifikovaným obrazem reálné distribuční soustavy. Blokové schéma analyzované soustavy 

prezentuje obr. 6-1. 

 

obr. 6-1 Blokové schéma analyzované soustavy 

Analyzovanou soustavu lze rozdělit na tři napěťové hladiny: 

 Hladina vysokého napětí 110 kV – nadřazená elektrizační soustava 

 Hladina vysokého napětí 22 kV – hladina topologických změn 

 0,4 kV – odběrová část elektrizační soustavy 

Napěťová hladina 110 kV je nadřazenou soustavou se simulovaným zkratovým výkonem 700 

MV·A. Je rozdělena na dvě linky pracující přes venkovní vedení  35xAlFe6 a samostatné výkonové 

transformátory.[29] 

Dominantním prvkem hladiny 22 kV je kabelové vedení typu AXEKCY 22 kV. Barevně 

zvýrazněná vedení ukazují stávající reálnou topologii sítě provozovanou bez obnovitelných zdrojů. 

Dalším z prvků nacházejících se na této hladině je 12 ks distribučních transformátorů z 22/0,4 kV, 

Odběrová část elektrizační soustavy je demonstrována RL článkem. 

 
110 kV 

Superior power grid 110 kV 

22 kV 

DC 

AC 

T1.1 110/22 kV T2.1 110/22 kV 

T1-400 kVA 

T2-630 kVA 

T5-1250 kVA 

T4-630 kVA 

T3-400 kVA 

T7-400 kVA 

T6-630 kVA 

T8-400kVA 

T9-630kVA 

T11-400kVA 

T10-1250kVA 

T12-400kVA 

V1-240_AXEKCY 
360 m 

V2-150_AXEKCY 
528 m 

V3-150_AXEKCY 
478 m V4-120_AXEKCY 

759m 

V5-120_AXEKCY 
484 m 

V6-120_AXEKCY 

339 m 

V7-150_AXEKCY 
302 m 

V8-150_AXEKCY 
225 m 

V9-70_AXEKCY 
320 m 

V10-150_AXEKCY 
531 m 

V11-185_AXEKCY 
325 m 

V12-120_AXEKCY 
334 m 

V13-120_AXEKCY 
131 m 

V14-70_AXEKCY 

213 m 

V15-240_AXEKCY 

247 m 

V16-240_AXEKCY 

194 m 

V17-240_AXEKCY 
193 m 

V18-120_AXEKCY 

202 m 

V19-120_AXEKCY 

202 m 

V20-120_AXEKCY 
449 m 

V21-120_AXEKCY 
512 m 

V22-120_AXEKCY 
419 m 

V23-120_AXEKCY 
540 m 

V24-120_AXEKCY 

312 m 

V25-120_AXEKCY 

388 m 

V26-120_AXEKCY 

253 m 

V27-240_AXEKCY 
442 m 

V28-70_AXEKCY 
745 m 

V29-120_AXEKCY 
512 m 

V30-120_AXEKCY 
430 m 

V31-120_AXEKCY 
472 m 

V32-120_AXEKCY 
435 m 

V33-70_AXEKCY 
324 m 

V34-150_AXEKCY 

243 m 

S  10 MV·A 
U1 110 kV 
U2 22 kV 
∆P0 13 kW 
∆Pk 42 kW 
uk 9,6 % 
 

TPVP 0.69/22 kV 

S  10 MV·A 
U1 110 kV 
U2 22 kV 
∆P0 13 kW 
∆Pk 42 kW 
uk 9,6 % 
 

V111-185_AlFe6 
50 km 

V112-185_AlFe6 
50 km 

CPT1 CPT2 

CP1 

CP2 

CP3 

CP4 

CP5 

CP6 

CP8 

CP9 

CP7 

CP10 

CP11 

CP12 

V1 

V2 

V3 V4 

V5 

V6 

V7 V8 

V9 

V10 

V11 

V12 V13 V14 

V15 

V16 

V17 

V18 

V19 

V20 
V21 

V22 

V23 

V24 

V25 

V26 

V27 V28 

V29 

V30 

V31 

V32 

V33 

V34 

PVP 



Optimalizace provozu sítí s obnovitelnými zdroji s využitím Dynamického modelu                            Marián Uher 

 

Autoreferát disertační práce - 9 - VŠB - TUO 

7 Vytvoření matematických modelů 

Pro možnost výpočtu poměrů v elektrizační soustavě bylo nutné vytvořit matematický podklad 

celé analyzované elektrizační soustavy. V prostředí ATPDraw byly pomocí příslušných procedur 

vytvořeny matematické modely všech prvků v síti. 

7.6 Vývoj matematického modelu FVE 

Jedním z cílů při zpracování disertační práce byl vývoj a integrace obnovitelných zdrojů do 

matematického modelu analyzované soustavy. Vybrána byla jednotka fotovoltaické elektrárny o 

nominálním výkonu 4 M∙Wp. 

7.6.1 Pulzně šířková modulace: 

Rozvoj obnovitelných zdrojů elektrické energie připojovaných do sítě znamená nutnost vývoje 

měničů kmitočtu, tzv. střídačů. U fotovoltaických elektráren je to díky faktu že základní stavební 

prvek, tedy fotovoltaický panel, je zdroj stejnosměrný. Existuje celá řada principielně odlišných 

DC/AC metod. Pro potřeby fotovoltaických elektráren se používá metoda tzv. pulzně šířkové 

modulace.  

Jedná se o jednu z možností řízení napěťových střídačů, umožňující změnu výstupního 

kmitočtu a základní harmonické výstupního napětí. Principem této metody je vkládání tzv. nulových 

stavů (mezer). 

 

obr. 7-1 Schéma PWM zdroje – situace v prostředí ATPDraw 

Funkční prvky matematického modelu zdroje: 

1. Zdroj obecného sinusového signálu 

2. Zdroj obecného pilového signálu 

3. Matematický operátor - absolutní hodnota 

4. Logický operátor X >Y 

5. Zdroj obecného konstantního signálu 

6. Matematický operátor X+Y 

7. Matematický operátor - násobitel 

8. Signálem TACS řízený proudový zdroj 
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7.6.2 Popis funkce pulzně šířkově modulovaného zdroje 

Blokové a zároveň situační schéma PWM zdroje v prostředí ATPDraw je zobrazeno na obr. 

7-1. Jedná se o proudový zdroj využívající ke svému řízení pulsně šířkovou modulaci. V prostředí 

ATPDraw je modelován pomocí funkčních bloků nabídky TACS (Transient analysis control signal).  

Jedná se především o logické bloky (booleova algebra), matematické bloky (sčítání, derivace, 

goniometrické funkce atp.) či zdroje signálu (sinusový pilový stejnosměrný atp.) pro možnost 

vytvoření obecného řídicího signálu.  

Matematický model fotovoltaické elektrárny pracuje na principu vzájemné interakce mezi 

sinusovým a pilovým signálem. Je použita logická funkce (TACS) „větší než“. Tedy je-li absolutní 

hodnota amplitudy sinusového signálu větší, než amplituda pilového signálu, zapíše se na výstupu 

funkčního bloku logická 1, v opačném případě 0. Hodnota amplitudy pilového signálu je zvolena 1 a 

hodnota amplitudy sinusového signálu je 0,9. Je to proto, aby tato metoda fungovala i při maximální 

hodnotě sinusového signálu.  

 

obr. 7-2 Grafické zobrazení interakce mezi sinusovým a pilovým signálem – příkladová prezentace pro 4kHz 

Je vytvořen obecný signál s pulsně šířkovou modulací, ovšem s rozsahem výstupní hodnoty 0-

1, tedy pouze kladné půlvlny. Pro simulaci zdroje jsou však nutné i záporné půlvlny. Proto je celý 

takto vzniklý signál odečten od konstantního DC signálu s amplitudou 1. Nově vzniklý signál pak 

kmitá v rozsahu ±0,5. 

Následující dva bloky jsou násobitelé. První z nich násobí celý signál hodnotou 2. To proto, 

aby byl na výstupu z něj jednotkový obecný signál, pulsně šířkově modulovaný. Druhý násobitel 

umožňuje pomocí nabídky „variables“ konkrétní změnu amplitudy nutnou k výpočtu chování 

distribuční sítě.  
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Výše popsané odstavce však popisují matematické operace, které uvažují pouze obecný signál. 

Další funkční blok je tedy nabídka proudového zdroje TACS. Pomocí něj se simulovaný signál do 

obvodu promítne jako proudový signál. 

Připojení takto vytvořeného zdroje do sítě vyžaduje nutnost referenčního napětí v místě 

připojení. Konkrétně je nutná znalost časového průběhu napětí, ke spouštěcímu momentu proudového 

zdroje. Tímto je možno určit a nastavit poměr dodávané (nebo odebírané) jalové složky výkonu do 

sítě. Z tohoto důvodu není možné provozovat tento zdroj v síti v ostrovním režimu (před připojením 

není žádné referenční napětí v připojovacím bodě). 

7.6.3 Model fotovoltaické elektrárny v prostředí ATPDraw 

Jedním z předpokladů vytvoření Platformy řešiče bylo implementování jednotek 

obnovitelných zdrojů a následná analýza toku výkonu při jejich stochastické dodávce výkonu. Jako 

prvním z řady obnovitelných zdrojů byla navržena jednotka fotovoltaické elektrárny o nominálním 

výkonu 4MWp. Tento výkonový rozsah byl vybrán pro možnost obousměrného toku výkonu 

v předávacím bodě analyzované soustavy. 

Pro vytvoření modelu fotovoltaické elektrárny byla zpracována data stávajícího skutečného 

zdroje. Je nutné znát skutečné chování (obraz) stávajícího zdroje pro správnou funkci matematického 

modelu.  

 

obr. 7-3 Výkonová křivka FVE 

Výkonová křivka zobrazena na obr. 7-3 byla sestavena pomocí statistické analýzy dat 

dlouhodobého měření, aplikovaném na skutečném zdroji FVE stávající na území Moravy.  

Tato křivka byla následně aproximována a pro možnost jejího matematického popisu. 

Aproximovaná křivka respektuje závislost výstupního výkonu bloku elektrárny na hodnotě globálního 

záření respektované při výpočtech Platformou řešiče. Z predikčního modelu je získávána informace o 

globálním záření a podle rovnice (r. 7-5) je pak dopočten příslušný výkon. 

 EEEEP 2102,1031.0104102 3548     (r. 7-1) 
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7.7 Spotřebičová část elektrizační soustavy 

V analyzované elektrizační soustavě (viz obr. 6-1) se nachází dvanáct distribučních 

transformátorů 22/0,4 kV. Na sekundární straně těchto transformátorů jsou namodelovány odběrové 

uzly nízkého napětí. Předpokladem je fakt, že není modelován celý nn paprsek se všemi odběrovými 

místy, nýbrž je modelována zátěž nn strany transformátoru jako celek.  

Model každého odběrového uzlu je v prostředí ATPDraw vytvořen pomocí třífázového RL 

obvodu. 

Předpokládá se, že poměrné hodnoty výkonu v čase budou obrazem skutečného denního 

diagramu zatížení. 

Předpokládá se maximální zatížení transformátoru max. 60%. Denní spotřeba každého 

transformátoru je pak stanovena podle rovnice r.7-6. 

cos pnti PhSP
    

(r. 7-2) 

Kde P je skutečný odebíraný výkon na daném transformátoru, h je procentní zatížení 

transformátorů, Pp je poměrný výkon daný TDD v dané hodině, Snti je jmenovitý výkon i-tého 

transformátoru. Poměr činné a jalové složky výkonu udává konstantní cosφ = 0,95% induktivní. 
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8 Uživatelské rozhraní platformy řešiče 

Pro snadnější komunikaci s v početním jádrem preprocesoru ATPDraw bylo vytvořeno 

uživatelské rozhraní Platformy řešiče. Uživateli je tak umožněno konfigurovat analyzovanou 

elektrizační soustavu, či vybírat a zpracovávat informace z prediktorů v grafické podobě. 

8.8 Čelní panel uživatelského prostředí 

 

obr. 8-1 Čelní panel uživatelského prostředí platformy řešiče 

Čelní panel uživatelského rozhraní Platformy řešiče je zobrazen na obr. 8-1. Základním 

znakem je blokové schéma elektrizační soustavy, které kopíruje modifikovanou distribuční soustavu.  

Na horní straně je možné sledovat uživatelskou lištu, která obsahuje několik funkčních tlačítek 

a číselných ukazatelů: 

 Data spotřeby 

 Data výroby energie z FVE 
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 Kvantifikace priorit 

 Blokové schéma 

 Výpočet 

 Hodina výpočtu 

 Počítaná varianta 

 Export dílčích dat z tabulek 

8.9 Nabídka „Data spotřeby“ 

Prvním z ukazatelů (zleva) nese název „Data spotřeby“. Kliknutím na toto tlačítko je v novém 

okně spuštěna nabídka pro vytvoření dat spotřebičové části analyzované části elektrizační soustavy. 

Data jsou do tohoto podprogramu importována z předem definované složky. Jelikož neexistuje žádný 

vhodný prediktor pro spotřebu elektrické energie, byla v tomto případě zvolena data, která poskytuje 

Operátor trhu s elektřinou na svém webu. Ve stažitelném souboru jsou uloženy hodnoty typových 

diagramů jak celorepublikových, tak regionálních v určitém časovém úseku.[30] 

 

obr. 8-2 Dialogové okno „Data spotřeby“ 

Nabídkou „Dostupná data“ uživatel zvolí datum, pro které chce provést výpočet. Má na výběr 

vždy z nabídky dat dostupných z právě importovaného souboru. S výběrem data se patřičně upraví i 

tabulka s názvem „Data zvoleného dne“. Zobrazí se jen informace o typových denních diagramech 

vztahující se ke konkrétnímu vybranému datu. 

Další nabídkou podprogramu je možnost výběru druhu denního typového diagramu příslušící 

každému typu transformátoru 22/0,4 kV podle jeho jmenovitého výkonu (400 kV∙A, 630 kV∙A, 1250 

kV∙A). Tuto možnost poskytuje nabídka s názvem „Výběr typu denního diagramu“. V každém 

souboru staženém z webu OTE jsou obsaženy informace o všech třídách typových denních diagramů, 

jak v regionálním tak celorepublikovém měřítku. V rámci výpočtu poměrů v síti je však nutné 

respektovat předpokládaný druh zátěže a s tím i typová denní diagram. Příkladně, předpokládáme-li 

jako charakter zátěže čistě bytovou zástavbu, zvolíme k výpočtu TDD4.[30] 
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Po výběru dvou výše zmíněných atributů se na grafickém zobrazovači s názvem „Typový 

denní diagram zatížení“ zobrazí konečný vybraný typový denní diagram v poměrných hodnotách 

(P/Pm). 

Nalezneme zde také nabídku procentního zatížení transformátorů, jmenovitého výkonu 

typových transformátorů a respektovaného účiníku. Tyto hodnoty jsou zde defaultně nastaveny, ovšem 

uživatel je může změnit. Provedenou změnou se přepočtou hodnoty definující zátěž v matematickém 

modelu analyzované soustavy, tedy prvky R a L. pro každý typ transformátoru podle rovnic (r. 8-1) – 

(r. 8-4). Výsledné hodnoty těchto prvků prezentuje graf s „RL data“. 

𝑷𝑺𝒌𝒖𝒕 = 𝑺𝒏𝒕𝒊 ∙ 𝒄𝒐𝒔𝝋𝒕𝒊 ∙ (𝑷𝑷)𝒕𝒊 ∙ 𝒉 

  (r. 8-1) 

𝑹𝒊 =
𝑷𝑺𝒌𝒖𝒕
𝑼𝟐

 

     (r. 8-2) 

𝑿𝑳 = 𝑹 ∙ 𝒕𝒈𝝋 

(r. 8-3) 

𝑳 =
𝑿𝑳
𝝎

 

(r. 8-4) 

Kde: 

Pskut…skutečný předpokládaný výkon (příkon) na i-tém transformátoru (W) 

Snti…jmenovitý výkon i-tého transformátoru (V∙A) 

cosφti…předpokládaný účiník zátěže i-tého transformátoru (-) 

Pp…poměrná hodnota výkonu i-tého transformátoru v dané hodině zvoleného TDD (-) 

h…maximální zatížení i-tého transformátoru (-) 

Je-li uživatel spokojen s výběrem parametrů spotřeby, klikne na tlačítko „Mám vybráno“. Data 

jsou uložena pro další použití při výpočtu a dialogové okno podprogramu se automaticky zavře. 
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8.10 Nabídka „Data výroby energie z FVE“ 

Nabídka „Data výroby energie z FVE“je určena pro výběr dat, která budou vstupovat do 

výpočtu analýzy distribuční soustavy v případě fotovoltaické elektrárny, konkrétně dodávky jejího 

výkonu. Použit je zde obdobný charakter výběru jako u předchozí nabídky. Do tohoto podprogramu 

jsou importována data ve formě textového souboru z predikčního systému. 

Uživatel má opět možnost vybrat z nabídky možných dat (kalendářních), která jsou obsažena 

v importovaném souboru. K tomu použije nabídku „dostupná data“. Tabulka s názvem „vybraná data“ 

pak zobrazí data příslušná vybranému dni. Konkrétně okolní teplotu (tento údaj se v programu 

Platformy řešiče nijak nezpracovává) a hodnotu globálního záření.  

 

obr. 8-3 Dialogové okno „Data výroby energie z FVE“ 

Ze znalosti této hodnoty se podle rovnice (r. 7-5) dopočítává předpokládaný výkon FVE a také 

úhel matematického modelu zdroje. Všechny zmíněné údaje jsou pak uvedeny v grafických 

zobrazovačích. Na zobrazovači s názvem „Účiník FVE“ je zobrazena hodnota předpokládaného 

účiníku dodávaného výkonu FVE. Vypočtené údaje jsou pak dále zpracovávány vkládáním do šablony 

matematického modelu. 
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8.10.1 Systém výpočtu parametrů v síti 

Pro každou hodinu dne jsou do vstupní šablony matematického modelu importována data 

z prediktorů. Výpočtové jádro ATP importuje tuto šablonu ve formátu zápisu .atp souboru s názvem 

VIZU.atp.  

Následovně je proveden výpočet napětí a proudu v předem definovaných místech sítě 

(všechny zájmové prvky analyzované soustavy). Nastavení výpočtu je následující: 

Čas výpočtu – Tmax = 0,1s 

Krok výpočtu dt = 1·10
-5

 s 

Po uskutečnění výpočtu generuje jádro ATP výsledkový list s názvem vizu.lis. Výsledky jsou 

generovány s krokem t = 5·10
-5

s do 0,2 s. Každý krok výsledků je zapsán v textovém bloku. Každá 

pozice v bloku je přiřazena jedné sondě ať už napěťové nebo proudové. Každou sondu prezentuje 

název uzlu, ke kterému je v matematickém modelu připojena. Situaci s umístěním sond prezentuje obr. 

8-4. 

 

obr. 8-4 Výsledkový list se zobrazením pozice měřicích sond 

 

obr. 8-5 Průběh napětí a proudu v předávacím bodě soustavy 

Počet 
proudových sond 

Počet napěťových 
sond 

Poloha vypočtené 
veličiny příslušné 
sondy v daném 
časovém kroku 

Název uzlů 
definující 

jednotlivé sondy 
v prostředí 
ATPDraw 
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Pomocí výběru sloupců s hodnotami patřičných sond jednotlivých elementů v síti lze sestavit 

křivky napětí a proudu viz obr. 8-5. 

Z grafu průběhů napětí a proudu je možné pozorovat přechodný děj, který deformuje průběh 

proudu. Tuto část průběhu je nutno odstranit z analýzy poměrů v distribuční soustavě. Nejedná se totiž 

o přechodový děj způsobený provozem FVE, ale vlastností jejího matematického modelu vytvořeného 

v prostředí ATP. Zdroj vytvořený prostřednictvím TACS procedury neumožňuje jeho spuštění v čase  

t = -1 s, tedy po odeznění přechodných dějů jak je tomu u klasických střídavých zdrojů v prostředí 

ATP. 

Přechodný děj je odstraněn na základě měření frekvence napětí, a odstraněny jsou pak dvě 

periody z celého záznamu. Z dalších třech period záznamu se provádí analýza, tedy výpočet parametrů 

distribuční soustavy.  

Pro výpočet parametrů distribuční soustavy jsou pak použity vztahy pro analýzu sinusových 

harmonických signálů: 

efektivní hodnota napětí (TRUE RMS)  

T

U
T

U

0

2
nRMS

1   (V) (r. 8-5) 

efektivní hodnota proudu (TRUE RMS)  

T

I
T

I

0

2
nRMS

1

 

 (A) (r. 8-6) 

zdánlivý výkon     RMSRMSIUS    (V∙A) (r. 8-7) 

činný výkon     

T

IU
T

P

0

nn

1
   (W) (r. 8-8) 

činitel výkonu     
S

P
PF ,    (-) (r. 8-9) 

jalový výkon     22 PSQ    (var) (r. 8-10) 
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8.11 Kvantifikace priorit 

Po uskutečnění výpočtu nastává okamžik výběru vhodné varianty topologického zapojení provozu 

sítě. K tomuto účelu slouží dialogové okno, které se otevře kliknutím na tlačítko s názvem 

„Kvantifikace priorit“ viz obr. 8-6. 

Z hlediska prvotní myšlenky je tento podprogram nejdůležitější. Pomocí něj je možné sledovat 

nejen počty překročení limitních stavů jednotlivých kritérií v závislosti na zvolené variantě zapojení 

sítě, ale obsahuje rovněž výpočtový aparát zjednodušené multikriteriální analýzy výběru optimální 

varianty zapojení sítě s ohledem na zvolená kritéria výběru (váha priority). 

 

obr. 8-6 Dialogové okno „Kvantifikace priorit“ 

V tomto dialogovém okně je možné nalézt tabulku výsledků. Tato tabulka ukazuje počet 

překročení limitních hodnot jednotlivých kritérií: 
 Počet spínacích operací 

 Přetížení VN kabelů 

 Počet přepěťových stavů 110kV prvků 

 Počet podpěťových stavů 110kV prvků 

 Počet přepěťových stavů 22kV prvků 

 Počet podpěťových stavů 22kV prvků 

 Počet přepěťových stavů 0,4kV prvků 

 Počet podpěťových stavů 0,4kV prvků 

 Přetížení 22/0,4kV transformátorů 

 Nehospodárný provoz 22/0,4kV transformátorů 

 Odchylka od nulové bilance výkonu v předávacím bodě 
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Výběrová kritéria byla stanovena na základě poznatků o zpětných vlivech OZ na provozovanou 

síť. Proto jsou tato kritéria majoritně zaměřená na analýzu napěťových stavů vybraných napěťových 

hladin, přetížení jednotlivých vedení či hospodárné provozy vybraných prvků v analyzované soustavě. 

Jelikož struktura Platformy řešiče je otevřená, je možné rozšířit výběr kritérií, podle poptávky 

uživatele (např. sledování účiníku, frekvence napětí atp.). 

Číselné hodnoty těchto kritérií pro každou variantu představují počet překročení předem 

stanovených limitních hodnot. Limitní hodnoty jsou ukryty v tabulce v uživatelském prostředí 

v záložce „Parametry“. Předpokládá se, že uživatel nastaví limitní hodnoty podle příslušné normy, či 

podle aktuálních dispozic elektrizační soustavy, na kterou bude Platforma řešiče aplikována.[28] 

Výběr správného topologického zapojení závisí na přiřazení priority vybranému kritériu. Nabídka 

umožňuje vybrat tři úrovně priority kritéria. 

Princip výpočtu nejlepší varianty spočívá v bodování jednotlivých kritérií podle postupu: 

1. Očíslovat varianty zapojení podle výsledku překročení limitních hodnot podle daného kritéria, 

které je vybráno jako prioritní. Princip, nejmenší počet překročení = nejmenší číslo (12 variant 

= hodnocení v intervalu 1 – 12). 

2. Očíslování se násobí násobitelem třídy priority – nejvyšší = násobitel 3, priorita 2 = násobitel 

2, priorita 3 = násobitel 1. 

Výsledný počet bodů jednotlivých variant dává ukazatel pro výběr nejvhodnější varianty 

topologie zapojení analyzované elektrizační soustavy, kde nejmenší počet konečných bodů indikuje 

nejvhodnější variantu zapojení. Takto zvolený systém bodování nezohledňuje přesný počet překročení 

limitních hodnot. Tento počet je použit pouze pro stanovení pořadí vhodnosti variant zapojení pro 

jednotlivá dílčí kritéria. Výhodou takto použitého systému je odstranění chyby výběru, při řádově 

odlišných hodnotách počtu překročení limitních hodnot jednotlivých kritérií.  

Výše popsaný systém bodování je zobrazen i graficky v grafu s názvem „Bodové hodnocení 

priorit“.  

Takto uvedené hodnocení má za význam umožnit uživateli rozhodnout se o výběru vhodné 

topologie sítě z několika úhlů pohledu s různým stupněm důležitosti.  
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9 Verifikace systému 

Po vytvoření uživatelského prostředí jako odezvu na nutnost dynamické změny vstupních 

parametrů a zpracování výsledkových dat je nutné uvést a ověřit funkci systému Platformy. Pro 

výpočet byla stanovena typová situace, tedy byla zvolena konkrétní data z prediktorů, přiřazeny 

konkrétní typové denní diagramy zatížení a stanoveny prahové hodnoty vybraných veličin, od nichž se 

odvíjí počet stavů jejich překročení.  

9.12 Stanovení typové situace 

Pro provedení demonstračního výpočtu a nalezení optimální topologie elektrizační soustavy 

byla stanovena typová situace, viz kapitoly 9.12.1 - 9.12.3. 

9.12.1 Nastavení spotřeby elektrické energie v analyzované síti 

Jak bylo popsáno v kapitole 7.7, nechť je respektován druh spotřebiče, který je předpokládán 

jako zátěž jednotlivých typů transformátorů 22/0,4 kV. Předpokládané typové denní diagramy 

spotřeby budou typu domácnost a podnikatel podle následujícího výběru: 

 Transformátory 400 kV∙A - Domácnost - odběr bez tepelného využití elektřiny - TDD č. 4 

 Transformátory 630 kV∙A - Domácnost - odběr s hybridním vytápěním - TDD č. 6 

 Transformátory 1250 kV∙A - Podnikatel - odběr bez tepelného využití elektřiny - TDD č. 1 

Z datového podkladu prediktoru spotřeby elektrické energie budou vybrána data pro zvolený 

den 6. 5. 2011. Výsledný výběr pak lze pozorovat na obr. 9-1. 

 

obr. 9-1 Nastavení dat spotřeby elektrické energie v analyzované síti pro typovou situaci 
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9.12.2 Nastavení výroby elektrické energie v analyzované síti 

 

obr. 9-2 Nastavení dat výroby elektrické energie pro typovou situaci 

Stejně tak jako v případě nastavení spotřeby v analyzované síti jsou vybrána data z prediktoru 

výroby elektrické energie z fotovoltaické elektrárny. Jako příkladový den bylo vybráno opět datum 6. 

5. 2011. Výsledný průběh výkonu a činitele výkonu je zobrazen na obr. 9-2. 

9.12.3 Nastavení limitních hodnot vybraných veličin 

Před započetím výpočtu je nutné nastavit limitní hodnoty vybraných parametrů. Pro typovou 

situaci je nastavení limitních hodnot viz obr. 9-3. 

 

obr. 9-3 Nastavené limitní hodnoty vybraných veličin pro typovou situaci 
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9.13 Analýza dosažených výsledků – volba vhodné varianty zapojení soustavy 

Po spuštění výpočtu a provedeného výpočtu poměrů v analyzované soustavě je možné započít 

s výběrem vhodné varianty. Nejprve, nechť jsou stanovena kritéria výběru vhodné varianty zapojení 

analyzované elektrizační soustavy, tedy: 

1. Počet podpěťových stavů 0,4kV prvků 

2. Počet přetížení 22 kV kabelů 

3. Odchylka od nulové bilance v PB (předávacím bodě soustavy) 

Tabulku vypočtených hodnot počtu stavů překročení vybraných veličin ukazuje tabulka 

„Výsledky“, viz obr. 9-4. 

 

obr. 9-4 Tabulka „Výsledky“ – počet stavů překročení vybraných veličin 

Je-li zvolena výše uvedena kombinace výběrových kritérií, je podle výše uvedené procedury 

bodování vhodnosti variant zvolena jako nejvhodnější varianta zapojení č. 4 s 23 body, což dokazuje 

jak slovní hodnocení na zobrazovači „Výsledek výpočtu“ i výsledná křivka bodů jednotlivých variant 

zapojení v grafu „Bodové hodnocení priorit“ na obr. 9-5. 

 

obr. 9-5 Nalezení nejvhodnější varianty s ohledem na zvolená kritéria výběru – kombinace 1 

 



Optimalizace provozu sítí s obnovitelnými zdroji s využitím Dynamického modelu                            Marián Uher 

 

Autoreferát disertační práce - 24 - VŠB - TUO 

Aby byl demonstrován smysl tří hladin priorit, nechť je zvolena kombinace výběrových 

kritérií v tomto pořadí: 

1. Počet podpěťových stavů 0,4kV prvků 

2. Odchylka od nulové bilance v PB (předávacím bodě soustavy) 

3. Počet přetížení VN kabelů 

Změnu vhodné varianty s ohledem na výše uvedenou kombinaci výběrových kritérií 

prezentuje obr. 9-6. 

 

obr. 9-6 Nalezení nejvhodnější varianty s ohledem na zvolená kritéria výběru – kombinace 2 

Z tohoto obrázku je možné pozorovat, že pouhá záměna hladiny priority stejného výběrového 

kritéria vede k nabídce jiné vhodné varianty – varianty č. 3 s 19 body. Funkce hladin priorit byla tedy 

funkčně ověřena.  

9.14 Interpretace výsledků vybraných výběrových kritérií 

9.14.1 Podpětí nn prvků 

V případě např. napětí na nn straně transformátorů 22/0,4 kV je možné pozorovat, že počet 

podpěťových stavů je nejmenší v případě varianty zapojení č. 11. Grafické znázornění ukazuje obr. 

9-7. 

 

obr. 9-7Napěťové poměry na straně 0,4 kV transformátorů 22/0,4 kV varianty 5 – grafická interpretace 
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V záložce „Napěťové poměry 0,4 kV“ uživatelského prostředí je možné pozorovat, na kterém 

transformátoru a v případě které hodiny nastalo podpětí stejně tak, jako i skutečné hodnoty napětí na 

jednotlivých transformátorech. Situaci ukazuje obr. 9-8. 

 

obr. 9-8 Napěťové poměry na straně 0,4 kV transformátorů 22/0,4 kV varianty 5 – numerické výsledky 

Jak je z obrázku patrné, k podpětí dochází v případě transformátoru č. 10 v hodinách 8 – 17. 

Případ, který systém Platformy řešiče vyhodnotil jako nejméně příznivý, ukazuje obr. 9-9. Jak 

je patrné z grafu i z tabulky, podpětí nastalo v případě transformátorů 5 a 10 a to ve 20 případech. 

 

obr. 9-9 Napěťové poměry na straně 0,4 kV transformátorů 22/0,4 kV varianty 5 – grafická interpretace – 

nejvíce příznivá varianta zapojení 

V záložce „Napěťové poměry 0,4 kV“ uživatelského prostředí je možné pozorovat, na kterém 

transformátoru a v případě které hodiny nastalo podpětí.  
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obr. 9-10 Napěťové poměry na straně 0,4 kV transformátorů 22/0,4 kV varianty 5 – numerické výsledky – 

nejméně příznivá varianta zapojení 

9.14.2 Přetížení VN kabelů 

V případě kritéria přetížení kabelů byla stanovena limitní hodnota protékajícího proudu pro 

všechny typy kabelů stejná, konkrétně 35A, aby bylo možno vizuálně lépe posoudit rozdíl mezi 

vhodností zvolených variant.  

Grafické znázornění proudových poměrů všech 22kV kabelových vedení pro nejméně 

příznivou variantu zapojení č. 8 ukazuje obr. 9-11. Z grafu je patrné, že přetížením je postiženo 26 ks 

kabelového vedení z celkového počtu 34. Je patrné, že přetížení je způsobeno tokem výkonu elektrické 

energie vyrobené z FVE, neboť průběhy přetížení jsou obrazem křivky dodávaného výkonu. 

 

obr. 9-11 Proudové poměry kabelového vedení VN varianty 8 – nejméně příznivá varianta zapojení 

Číselné hodnoty proudu jednotlivých kabelových vedení i slovní hodnocení jen potvrzuje 

hodnocení nejméně příznivé varianty zapojení sítě z hlediska přetížení kabelů, viz obr. 9-13. Na 
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stejném obrázku je možné sledovat, že některé hodnoty proudu ve vybraných kabelových vedeních 

jsou záporné. Je to z důvodu obrácení směru toku výkonu např. při najíždění FVE, nebo při změně 

konfigurace sítě teče stejným vedením proud opačným směrem. 

 

obr. 9-12 Proudové poměry kabelového vedení VN varianty 8 – numerické výsledky nejméně příznivá varianta 

zapojení 

 

obr. 9-13 Proudové poměry kabelového vedení VN varianty 8 – slovní hodnocení nejméně příznivé varianty 

zapojení 
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Proudové poměry v rámci nejvíce příznivé varianty podle kritéria „Přetížení kabelů“ ukazuje 

obr. 9-14. Je zde patrná značná redukce stavů proudového přetížení kabelových vedení oproti nejméně 

příznivé variantě 8. Celkový počet stavů přetížení kabelů je 36, což je patrné i ze slovního hodnocení 

varianty zapojení, viz obr. 9-16. 

 

obr. 9-14 Proudové poměry kabelového vedení VN varianty 11 – nejvíce příznivá varianta zapojení 

 

obr. 9-15 Proudové poměry kabelového vedení VN varianty 11 – numerické výsledky nejvíce příznivá varianta 

zapojení 
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obr. 9-16 Proudové poměry kabelového vedení VN varianty 11 – slovní hodnocení nejvíce příznivé varianty 

zapojení 

Z rozdílu toku výkonu v jednotlivých vedeních při nejméně příznivé a nejvíce příznivé 

variantě zapojení byla vypočtena uspořená energie při uvedené změně topologie, viz graf 9-1. 

 
graf 9-1 Energetická bilance jednotlivých kabelových vedení při změně topologie analyzované sítě. 

Jak je z grafu patrné, největší úspory přenášené energie je dosaženo v případě kabelových 

vedení č. 3 – č. 8. Největší ztráta je naopak v případě kabelového vedení č. 2. Celková úspora 

přenesené energie je 85,9 GW∙h. 

9.14.3 Odchylka od nulové bilance v předávacím bodě 

Jako třetí byla zvolena priorita nesoucí název Odchylka od nulové bilance v předávacím bodě. 

Číselná hodnota tohoto kritéria udává sumu absolutní hodnoty výkonové odchylky od nulové bilance 

výkonu v předávacím bodě soustavy vztažené na jednotku výpočtového času (hodinu). Tedy: 
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∆𝑷 =
  𝑷𝒊 
𝒊=𝟐𝟑
𝒊=𝟎

𝟐𝟒
   (W)  (r. 9-1) 

Nejméně příznivá je z pohledu tohoto kritéria varianta 11 s 860547W a naopak nejvíce 

příznivá se jeví varianta zapojení č.6 s 852387 W.  

Předpokládá se, že bilance výroby a spotřeby elektrické energie je pro všechny varianty stejná, 

tedy výsledek výkonové bilance v předávacím bodě bude úměrný činným ztrátám vedení, které průběh 

výkonu v předávacím bodě změní nepoměrně přenášenému výkonu, viz obr. 9-17. Nejvyšší odchylky 

pro různé varianty zapojení sítě dosahuje výkonová bilance v poledních hodinách, kdy FVE dodává 

největší podíl elektrické energie. Kabelová vedení musí přenášet největší výkon (dochází dokonce 

k otočení toku výkonu v hodinách 10 – 17). 

 

obr. 9-17 Výkonová bilance v předávacím bodě – varianta 11, varianta 6 
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Závěr 

Výše uvedený text disertační práce se zabývá vznikem a vývojem nástroje pro optimalizaci 

elektrizační soustavy.  

V úvodu je popsána idea vzniku a zhruba je popsán princip funkce Platformy řešiče jako 

reakci na nutnost analyzovat poměry elektrizačních soustav s integrovanými zdroji elektrické energie. 

První kapitola seznamuje s výběrem softwaru nutného k naplnění funkční podstaty platformy 

optimalizačního nástroje Platformy řešiče. Ukazuje rovněž postup vývoje matematického modelu 

analyzované části elektrizační soustavy coby datového podkladu pro prováděné matematické analýzy 

poměrů v síti. Pozornost je věnována každému prvku elektrizační soustavy zvlášť včetně 

obnovitelných zdrojů (FVE). Kapitola se zabývá i výběrem vhodných prediktorů výroby a spotřeby 

elektrické energie ve vybraných uzlech analyzované elektrizační soustavy i popisem využití jejich 

informační hodnoty. 

V dalších kapitolách lze nalézt popis uživatelského prostředí Platformy řešiče coby nástavby 

na výše popsaného matematického modelu analyzované elektrizační soustavy. Jsou zde popsány 

všechny podprogramy i spolupráce s prediktory, jejich vzájemná interakce zajišťující naplnění 

podstaty funkce platformy řešiče. 

Verifikací systému se zabývá kapitola devátá. Zde je stanovena typová situace poměrů 

v elektrizační soustavě a po výpočtu vybraných veličin je předveden postup pro výběr optimálního 

zapojení elektrizační soustavy.  

Poslední kapitola je věnována druhotnému využití Platformy řešiče jako tzv. dynamického 

modelu pro možnost sledování poměrů v distribuční síti s ohledem na predikované informace o 

spotřebě a výrobě elektrické energie.  

Předmětem disertační práce byl vznik a vývoj optimalizačního nástroje vybrané části 

elektrizační soustavy. Tohoto cíle bylo dosaženo vznikem systému Platformy řešiče. Jak je uvedeno 

v případě kapitoly deváté, je s jeho pomocí možné vybrat optimální zapojení elektrizační soustavy 

jako dynamické odezvy na proměnlivost výroby a spotřeby elektrické energie indikované informací 

z prediktorů těchto veličin. Konkrétně ukazuje volbu vhodné topologie soustavy podle vybraných 

výběrových kritérií. Jak z výsledků i grafické prezentace jasně vyplývá, lze tímto nástrojem eliminovat 

dopady provozu co do dodávky výkonu majoritního zdroje na provozovanou elektrizační soustavu.  

Konkrétní výsledky jsou dosaženy v eliminaci podpěťových stavů nn prvků při respektování 

stejné limitní hodnoty napětí z 20 stavů při případě nejméně příznivé varianty zapojení na 10 stavů při 

variantě nejvíce příznivé z celkového možného počtu 288 výpočtových stavů (12 zájmových bodů x 

24 výpočtových hodin). 

Obdobná je situace v případě popsaného kritéria Přetížení VN kabelů. Při stejné prahové 

hodnotě proudu protékaného kabely (34 ks = 816 možných stavů) proběhla eliminace z hodnoty 235 

na hodnotu 36 nadproudových stavů. V řeči uspořené přenesené energie je to 85,9 GW∙h. 

Pozornost je věnována i kritériu Odchylky od nulové bilance v předávacím bodě soustavy. I 

s předpokladem že odběr i dodávka elektrické energie v uzlových bodech je stejná, je i zde patrná 

změna energetické bilance v případě příznivé varianty provozu. 

Z předchozích odstavců je zřejmé naplnění ideové podstaty funkce platformy řešiče jako 

optimalizačního nástroje zapojení vybrané elektrizační soustavy. Kromě optimalizace vybraných 

veličin má tento nástroj i příznivý dopad na ekonomickou stránku analyzované soustavy. Je tedy 

možné říci, že byl vynalezen nástroj vhodný pro energetické pracovníky, který může sloužit jako 
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přístroj pro optimalizaci provozu sítě, popř. může být použit jako dynamický model analyzované 

soustavy s nespornou výhodou aplikace na jakoukoliv část elektrizační soustavy.  
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