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Anotace 
 

Energetická nezávislost, bezpečnost a spolehlivost s využitím obnovitelných zdrojů energie jsou 

jedny z hlavních témat výzkumu a vývoje v oblasti energetiky. Jedna z možností, jak dosáhnout 

energetické nezávislosti s využitím obnovitelných zdrojů elektrické energie, jako jsou fotovoltaické a 

větrné elektrárny, je jejich využití pro napájení energeticky soběstačných budov či objektů v tak 

zvaných Off-Grid ostrovních napájecích systémech. Jedná se o systémy, které nejsou propojeny s 

rozvodnou elektrickou sítí a které jsou schopny zajistit spolehlivou dodávku elektrické energie pro 

typizovaný objekt po celý rok. Tento systém v sobě spojuje ve většině případů paralelní spolupráci 

větrné a fotovoltaické elektrárny, přičemž elektrický výkon z jednotlivých zdrojů je využit pro hrazení 

spotřeby elektrické energie v samostatné izolované napěťové soustavě a přebytky výkonu jsou využity 

pro nabíjení akumulačních baterií. 

Úkolem disertační práce je technický popis vybudovaného Off-Grid systému v areálu VŠB-TUO 

společně s návrhem a dimenzováním jednotlivých zdrojů a výkonové elektroniky pro napájení 

typizovaného rodinného domu. Důležitou částí při návrhu Off-Grid systému pro napájení energeticky 

soběstačného domu je návrh a realizace konceptu chránění vztahující se na zkratové poměry a 

přetížení v izolované jednofázové energetické soustavě Off-Grid koncepce. 

 

Klíčové slova 
 

Fyzický model Off-Grid systému, obnovitelné zdroje elektrické energie, 1fázový zkrat, přetížení, 

adaptivní systém chránění 
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Annotation 
 

In the field of energy, there are themes such as achieving energy independence, safety and 

reliability of renewable energy sources, among the main themes of research and development. The use 

of renewable electricity sources, such as photovoltaic and wind power plants for self-sufficient energy 

supply of buildings or objects in the so-called Off-Grid insular autonomous systems is one of the ways 

to achieve energy independence. These systems are not connected to the electricity grid and they are 

capable to ensure a stable supply of electric power for a standardized object throughout the year. This 

system combines in most cases parallel co-operation of wind and photovoltaic power plants, the 

electrical output from individual sources is utilized for covering of electric power consumption in a 

separate insulated power grid and power excess is used to charge the storage batteries. 

The task of the PhD thesis is a technical description of the Off-Grid system which is built in the 

area of VSB-TUO, together with the design and dimensioning of the different sources of power 

electronics for the power supply of a standard family house. An important part of the design of  

Off-Grid system for the power supply energy self-sufficient house is the concept of short-circuit 

protection and overload protection, its design and implementation into the isolated single-phase 

electrical power system of the Off-Grid. 

Keywords 
 

Physical model Off-Grid system, renewable energy sources, single-phase short circuit, overload, 

adaptive protection system 
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Seznam použitých symbolů a zkratek 
 

C (A·h) kapacita akumulačních baterií 
C5 (A·h) zaručená kapacita akumulačních baterií 
cos φ (-) účiník - poměr činného výkonu střídavého elektrického proudu ke 

zdánlivému výkonu 
c (F) kapacita kondenzátoru 
D.O.D (%) hloubka vybití akumulačních baterií  
D.O.DMAX (%) maximální hloubka vybití akumulačních baterií  
Ez (W·h) spotřeba elektrické energie 
f (Hz) frekvence střídavého napětí 
Fakt. (m2) aktivní celková plocha FV panelů 
FF (-) činitel naplnění, reprezentující elektrickou účinnost FV panelu 
G (W·m-2) intenzita globálního záření dopadající na m2 dané lokality 
ISC (A) proud nakrátko FV panelů 
I (A) efektivní hodnota proudu 
i (A) okamžitá hodnota proudu 
Ik´´ (A) počáteční rázový zkratový proud, efektivní hodnota 
Ik´ (A) přechodný zkratový proud, efektivní hodnota 
Ik (A) ustálený zkratový proud, efektivní hodnota 
Ikx (kA) stejnosměrný ustálený zkratový proud 
IkOs´´ (A) dílčí zkratový proud, příspěvek ostrovního měniče Os 

IkFVE´´ (A) dílčí zkratový proud, příspěvek střídače FVE 

IkVTE´´ (A) dílčí zkratový proud, příspěvek střídače VTE 
ip (A) nárazový zkratový proud, okamžitá hodnota 
ipx (kA) nárazový stejnosměrný zkratový proud 
Ia (A) poruchový zkratový proud, efektivní hodnota 
Ith (A) ekvivalentní oteplovací proud, efektivní hodnota 
I3k (A) proud nakrátko 
Imax.sys (A) maximální jmenovitá hodnota napájecího proudu v ostrovní síti 
I2·t (A2·s) míra energie propuštěná jistícím přístrojem při vypínání zkratových proudů  
>>I (IVYP) (A) popudová hodnota zkratového stupně jistícího prvku 
In 

(A) jmenovitá hodnota proudu jistícího prvku 

KD (-) součinitel pro výpočet nárazového zkratového proudu 

NNET (Kč) celkové náklady pro daný časový horizont 
NPRI  (Kč) náklady na vybudování elektrické přípojky k domu, náklady na 

vybudování Off-Grid systému 
NGAS (Kč) náklady za spotřebu paliva pro elektrocentrálu (GAS) 
NEL (Kč) náklady na spotřebu elektrické energie typizovaného rodinného domu 
L (H) indukčnost 
p (%) tempo růst cen elektrické energie za rok 
px (-) poměr mezi nárazovým a ustáleným zkratovým proudem 
PFV (Wp) špičkový výkon FV panelu  
P/Pn (%) poměrný výkon (aktuální / jmenovitý) 
PVTE (W) činný výkon VTE 
RUS (Kč) roční úspory nákladů typizovaného rodinného domu za spotřebu elektrické 

energie 
Ri (Ω) vnitřní odpor akumulačních baterií 
Rsq (%) měřítko určující jak velký podíl celkové variability výsledků bylo 

vysvětleno danou funkcí 
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RPM (ot.min-1) otáčky větrného motoru 
S (m2) velikost plochy rotoru 
s (mm2) průřez vodiče 
T (°C) teplota akumulačních baterií 
TCF (-) teplotní korelační faktor 
tc (s) doba působení ochrany při vypínání poruchy 
Tx (s) časová konstanta 
τ (s) časová konstanta 
U (V) efektivní hodnota napětí 
u (V) okamžitá hodnota napětí 
Ub (V) stejnosměrné napětí akumulačních baterií 
<< U (V) hodnota dolní napěťové úrovně, podpěťové kontrolní relé 
Uoc (V) napětí naprázdno FV panelů 
∆U (%) úbytek napětí v ostrovní síti 
U0 (V) napětí naprázdno 
ULV (V) strana transformátoru, nižší napětí 
UHV (V) strana transformátoru, výší napětí 
v (m·s-1) rychlost větru 
x (Ω) reaktance, imaginární část impedance 
xd´´ (Ω) rázová (subtransientní) reaktance 
xd´ (Ω) přechodná (transientní) reaktance 
xd (Ω) synchronní reaktance 
Zsm (Ω) impedance smyčky poruchového proudu  
η (%) účinnost 
ρ (kg.m-3) hustota vzduchu 
λ (-) součinitel pro výpočet ustáleného stejnosměrného zkratového proudu 
 
AC 

 
střídavý proud a napětí 

ARP  active relay protection – aktivní systém chránění 
AC/DC usměrňovač, přeměna střídavého proudu na proud stejnosměrný 

BAT akumulační baterie 
Back to Back  způsob zapojení výkonové elektroniky VTE 
B xy vypínací charakteristika a jmenovitý proud jističe 
DC stejnosměrný proud a napětí 
DC/AC střídač, přeměna stejnosměrného elektrického proudu na proud střídavý 
DS distribuční síť 
DDZ denní diagram zatížení 
FVE fotovoltaická elektrárna 
FV fotovoltaický panel 
FSPC frekvenční řízení výkonu 
gG xy vypínací charakteristika a jmenovitý proud pojistky 
G elektrocentrála 
IUoU charakteristika nabíjení akumulačních baterií ostrovním měničem  
KM stykač 
kS/s vzorkovací frekvence, definuje počet vzorků za jednotku času  
Lxy proudový okruh 
Li-ion Li-ion polymer akumulační baterie 
MPP bod na VA charakteristice FV panelů 
MRBF Marine Rated Battery Fuses, DC pojistky pro velké bateriové sady 
MG MicroGrid, inteligentní distribuční soustava  
NRC 86 multifunkční spínací relé 
Ni-Cd nikl-kadmiové akumulační baterie 
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OPzS olověné akumulační baterie 
Off-Grid energetická napájecí jednotka, určená pro napájení energeticky 

soběstačného domu 
On - Grid připojení k rozvodu elektrické energie prostřednictvím distribuční sítě  
Os ostrovní měnič 
PMG permanentní magnety 
RN regulátor nabíjení 
RMS 

skutečná efektivní hodnota napětí a proudu 

p.j (per – unit) poměrná jednotka, hodnota dané veličiny je vyjádřena jako 
poměr k předem zvolené referenční (jmenovité) hodnotě  

SMC 144 sítový multifunkční měřicí přístroj  
SET sada akumulačních baterií 
TN síť TN je síť, ve které je jeden bod – zpravidla nulový – bezprostředně 

uzemněn a neživé části chráněných zařízení jsou vodičem spojeny s tímto 
bodem 

TN-S síť TN-S je síť TN, ve které jsou ochranný vodič PE a střední pracovní 
vodič N vedeny samostatně  

< U podpětová spoušť jističů 
VTE větrná elektrárna 
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Úvod 
 

Energetika je jedním z klíčových oborů ekonomiky každé země. Bezpečné a stabilní dodávání 

elektrické energie je cílem každé vlády a jedním z ostře sledovaných cílů zemí Evropské unie. Lidstvo 

stále hledá cesty, jak omezit svou závislost na vyčerpatelných fosilních palivech [1]. Alternativou 

k vyčerpatelným zdrojům jsou obnovitelné zdroje elektrické energie. V současné době dochází  

ke směrování světové energetiky k částečně decentralizované výrobě s využitím obnovitelných zdrojů 

elektrické energie na úkor velkých tradičních zdrojů. Podpora využití obnovitelných zdrojů energie má 

dva hlavní důvody. Prvním z důvodů je, že v blízké budoucnosti může dojít k vyčerpání fosilních 

paliv. Druhým důvodem je skutečnost, že v současné době jsou překračovány emise znečišťujících 

látek a skleníkových plynů vypouštěné do ovzduší z důvodů spalování fosilních paliv. Negativní vlivy 

jsou však spojeny i s obnovitelnými zdroji energie. [2, 3, 4, 5, P. 2]  

Cestou, jak zmírnit tyto problémy a současně navýšit využití obnovitelných zdrojů, je jejich využití 

pro napájení energeticky soběstačných budov a domů v tak zvaných Off-Grid napájecích 

energetických systémech. Z tohoto důvodu byla v areálu VŠB-TU Ostrava sestavena energetická 

napájecí koncepce respektující požadavky ostrovního systémy pro napájení energeticky soběstačného 

rodinného domu v ostrovním provozu - Off-Grid.  Energetické zdroje a akumulační systém byl volen 

jak na základě energetické spotřeby klasického rodinného domu, tak i s ohledem na velikost prvotní 

investice. Aby bylo možné provést analýzu provozu celého systému, byl vybudován monitorovací a 

řídicí systém, který poskytuje dostatek informací k výslednému zhodnocení všech prvků Off-Grid  

systému, kvality elektrické energie a využití jednotlivých zdrojů elektrické energie v dlouhodobém 

časovém horizontu. [6, 7, 8, 9, P. 4, P. 6]  

Off-Grid systém je v tomto případě definován jako energetická jednotka nezávislá na dodávce 

elektrické energie z nadřazené rozvodné elektrické sítě. Tento systém v sobě spojuje ve většině 

případů paralelní spolupráci větrné a fotovoltaické elektrárny, přičemž výkon z jednotlivých zdrojů  

je využit pro hrazení spotřeby elektrické energie v samostatné izolované napěťové soustavě a přebytky 

výkonu jsou využity pro nabíjení akumulačního systému. Ve většině případů se obecně zmiňují pouze 

výhody a pro-aktivní vývojový směr těchto koncepcí. Ale jako u většiny produktů se již nezmiňuje 

problematika provozování těchto energetických celků v dlouhodobém časovém horizontu a specifické 

vlastnosti, zejména s ohledem na způsob chránění v případě vzniku poruchových a abnormálních 

provozních stavů.[10, 12, 13, P. 8, P. 11]  

Důležitou částí při návrhu Off-Grid systému pro napájení energeticky soběstačné budovy je návrh a 

realizace konceptu chránění vztahující se na zkratové poměry a přetížení v izolované energetické 

soustavě Off-Grid systému. Zkratový výkon v Off-Grid systému je dán ostrovním měničem, větrnou  

a fotovoltaickou elektrárnou společně s výkonovou elektronikou. Výroba elektrické energie 
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z obnovitelných  zdrojů je výrazně stochasticky proměnlivá. Tento problém se projevuje negativně na 

změně zkratového výkonu v Off-Grid systému oproti klasickému rozvodu nízkého napětí - On-Grid. 

Hodnoty zkratového proudu v Off-Grid systému dosahují mnohonásobně nižších hodnot oproti 

klasickému rozvodu nízkého napětí. S ohledem na měnící se hodnotu zkratového proudu (potažmo 

zkratového výkonu) je zapotřebí měnící se hodnota zkratového popudového článku jistícího prvku. 

Měnící se hodnotu zkratového výkonu lze respektovat podle předem definovaných sad parametrů. Aby 

byla zajištěna selektivní a stoprocentní ochrana proti zkratu a přetížení v Off-Grid systému, je 

zapotřebí modifikovat standardní koncept chránění využívaného v sítích nízkého napětí s výrazně 

vyšším zkratovým výkonem než v Off-Grid systému. [13, 14, 15, 16, P. 8, P. 14]  

V současné době existuje na trhu několik univerzálně označovaných multi-agentních ochranných 

systémů [16,17,18], nadproudových ochran a jističů třetí generace [19, 20, 21], které by byly schopné 

svou funkcí zajistit selektivní ochranu proti zkratu a přetížení v Off-Grid systému. Tyto nejnovější 

inteligentní ochranné systémy jsou však určeny pro vyšší napěťové a výkonové  

hladiny, než je elektrický rozvod nízkého napětí v testovací platformě Off-Grid systému určeného pro 

napájení rodinných domů či budov. [15, 19, 22]  

Z tohoto důvodu byl na VŠB-TU Ostrava navržen adaptivní systém chránění, který využívá 

informace o aktuálních provozních stavech v Off-Grid systému. Dle navrženého algoritmu 

vyhodnocuje aktuální hodnoty proudu v jednotlivých proudových okruzích a dle naměřených hodnot 

činí i další rozhodnutí. Tento koncept ochrany využívá klasických jistících prvků, jako je jistič 

s podpěťovou spouští. Po úpravě nastavitelných, předem definovaných prahových hodnot zkratového 

popudového článku s využitím  adaptivního systému chránění, bude možné systém aplikovat pro různé 

výkonové hladiny od rodinných domů až po administrativní budovy [13, 14, P. 8, P. 10]. Adaptivní 

koncept chránění vychází z nařízení a norem určených pro základní požadavky na ochranná opatření, 

která je nutno provést v elektrických instalacích s napěťovou hladinou do 1 000 V. [23, 24]  
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1. Cíle dizertační práce 
 

Hlavním cílem disertační práce je návrh a realizace konceptu chránění vztahující se na abnormální 

a poruchové stavy v izolované energetické 1fázové soustavě Off-Grid systému. Koncept chránění  

je součástí aktivního systému řízení pro hospodaření a řízení toku elektrické energie v Off-Grid 

systému. Na VŠB-TU Ostrava byla v roce 2012 vybudována testovací energetická platforma 

napájecího Off-Grid systému respektující výkonové požadavky pro napájení energeticky soběstačného 

rodinného domu či budovy v ostrovním provozu. Existence testovací platformy Off-Grid systému 

umožnila provést analýzu poruchových stavů v Off-Grid systému. Z hlediska četnosti 1polových 

poruch, které mohou nastat v napájecí platformě Off-Grid systému, je to přetížení a 1fázový zkrat.  

Z výsledků analýzy poruchových stavů byla navržena koncepce chránění, vyvinutá pro poruchové a 

abnormální provozní stavy, jako je zkrat a přetížení v izolované energetické 1fázové soustavě  

Off-Grid systému. Tento adaptivní systém ochrany určený pro Off-Grid systém, který obsahuje 

několik nezávislých zdrojů zkratového výkonu, je schopen se dynamicky měnit a konfigurovat se pro 

různé provozní stavy v Off-Grid systému. Adaptivní systém ochrany je založen na centrálním řízení a 

analýze údajů získaných v reálném čase z elektronických měřících zařízení. 

1.1 Etapy zpracování 
 

I. Etapa – Návrh a realizace testovací platformy Off-Grid systému  

 

 Popis energetické jednotky  

 Popis akumulace elektrické energie 

 Popis monitorovacího systému a aktivního systému řízení spotřeby 

První etapa dizertační práce je zaměřena na technický popis Off-Grid systému vybudovaného 

v areálu VŠB-TUO. Technický popis je zaměřený na jednotlivé zdroje a výkonovou elektroniku 

použitou v Off-Grid systému společně s možnostmi zapojení a dimenzováním jednotlivých zdrojů 

Off-Grid systému pro hrazení spotřeby elektrické energie typizovaného rodinného domu. Společně 

s Off-Grid systémem je v první etapě popsán vybudovaný kontrolní a monitorovací systém ostrovní 

sítě. Pomocí monitorovacího systému a databáze dlouhodobých naměřených hodnot je provedena 

základní analýza a vyhodnocení provozu ostrovního systému. Na závěr první etapy je provedena 

ekonomická analýza a návratnost investic pro Off-Grid systém určený pro napájení typizovaného 

rodinného domu v dlouhodobém časovém horizontu. 
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II. Etapa – Analýza poruchových stavů v Off-Grid systému pro jednotlivé provozní stavy 

 

 Analýza poruchových stavů v Off-Grid systému (přetížení, 1fázový zkrat) 

 Analýza současného technického stavu pro koncept chránění v Off-Grid systému 

 Vývoj adaptivního systému chránění pro Off-Grid systém 

Druhá etapa je zaměřena na vyhodnocení 1pólových poruch, které mohou nastat v rozvodu 

elektrické energie ostrovního systému. Tato analýza je zaměřena na abnormální a poruchové  

stavy, jako je 1fázový zkrat a přetížení. Z důvodu existence napájecí testovací platformy Off-Grid 

systému je provedena série experimentálních měření při 1fázovém zkratu a přetížení s cílem určit a 

vyhodnotit poměry při 1fázovém zkratu a přetížení při různých provozních stavech v Off-Grid 

systému. Z výsledků analýzy poruchových stavů v ostrovní síti je následně navrhnuta koncepce 

chránění pro Off-Grid systém. Na závěr druhé etapy je popsán adaptivní systém chránění vyvinutý pro 

jištění izolované energetické soustavy Off-Grid systému proti 1fázovému zkratu a přetížení využívající 

klasických jisticích prvků pro automatické odpojení od zdroje při poruše v rozvodu nízkého napětí.  

 

III. Etapa – Ověření funkčnosti konceptu chránění pro Off-Grid systém 

 

 Vyhodnocení, testování, ověřování adaptivního systému chránění při různých provozních 

stavech v Off-Grid systému 

Třetí etapa dizertační práce je zaměřena na testování a ověření likvidace poruchy typu 1fázový 

zkrat a přetížení ostrovního měniče pomocí adaptivního systému chránění využívající klasických 

jistících prvků při různých provozních stavech, které mohou nastat v Off-Grid systému. Na závěr třetí 

etapy je uvedeno vyhodnocení jednotlivých variant použitých pro jištění proti 1fázovému zkratu. 
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2. Specifikace hybridního zdroje pro napájení ostrovních systémů 
 

Jednou z možností jak maximálně využít potenciál a minimalizovat negativní vlivy obnovitelných 

zdrojů elektrické energie na distribuční soustavu je jejich využití pro lokální spotřebu elektrické 

energie v místě produkce [12]. Spojením obnovitelných zdrojů s odlišným principem konverze 

elektrické energie, jako je fotovoltaická elektrárna – ( dále jen FVE) a větrná elektrárna – ( dále jen 

VTE), vzniká jednotný hybridní zdroj s možností napájení izolovaných napěťových soustav – (rozvod 

elektrické energie v ostrovním systému, který může být úplně izolovaný od distribuční sítě), přičemž 

uvedenou kombinací provozu jednotlivých zdrojů je zvýšen a stabilizován interval dodávky elektrické 

energie. [P. 13, P. 14] Takto vytvořený hybridní zdroj společně s akumulací elektrické energie je 

možné využít pro napájení odlehlých chatových osad, rodinných domů či budov, nebo v případě, kdy 

připojení k distribuční síti není ekonomicky únosné z důvodu vysoké ceny za zřízení elektrické 

přípojky (geografická poloha).[P. 4]  

V současné době existuje několik dostupných topologií pro Off-Grid systémy. Tuto topologii  

Off-Grid systému lze rozdělit na AC a DC systémy. Topologie AC Off-Grid systému lze rozdělit na 

1fázové a 3fázové energetické napájecí systémy. Napájecí 1fázový energetický systém lze využít pro 

napájení rodinných domů s instalovaným výkonem od 2 do 8 kW. V případě nutnosti je možná 

paralelní instalace až tří ostrovních měničů disponujícím celkovým výkonem až 24 kW pro 1fázové 

energetické systémy. V současné době existují dva možné způsoby zapojení Off-Grid systému. 

První možnost zapojení je založená na By-Pass koncepci [12, 25]. Výhodou tohoto typu  

napájení je, že VTE a FVE se svými DC/AC měniči jsou připojeny přímo do 1fázové energetické 

soustavy (hlavní přípojnici ostrovního měniče  - 230 V, 50 Hz) vytvářené ostrovním měničem. FVE a 

VTE tak může svým výkonem hradit elektrickou spotřebu v elektrickém rozvodu bez nutnosti zatížení 

ostrovního měniče a vybíjení akumulačních baterií. Přebytky výkonu jsou využity pro nabíjení 

akumulačních baterií. Možnost připojení FVE a VTE přímo do 1fázové energetické 

soustavy umožňuje systému hradit vyšší spotřebu elektrické energie, než je schopný uhradit svým 

maximálním výkonem 1fázový ostrovní měnič. S využitím aktivního systému řízení spotřeby  

v Off-Grid systému tak stoupá využití elektrické energie z hybridního zdroje. Nevýhodou této 

koncepce napájení jsou výkyvy frekvence a dynamicky se měnící zkratový výkon v Off-Grid 

energetické soustavě. Je to dáno především měnící se hodnotou zkratového výkonu jednotlivých 

zdrojů elektrické energie a omezovací schopností výkonové elektroniky jednotlivých konverzních 

prvků. Ostrovní měniče často využívají frekvenční řízení výkonu (dále jen FSPC) [26]. Pokud měniče 

FVE a VTE jsou připojeny do 1fázové ostrovní sítě, ostrovní měnič musí být schopen omezit jejich 

výstupní výkon při situaci, kdy jsou akumulační baterie plně nabité a elektrická energie z FVE a VTE 

překračuje požadovaný příkon spotřebičů. Ostrovní měnič při této situaci změní frekvenci střídavého 
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napětí v ostrovní síti (50 Hz ± max 4,5 Hz). Měniče VTE a FVE dle změny frekvence omezují svůj 

výstupní výkon, což má za následek krátké výkyvy frekvence v energetické soustavě. Tímto způsobem 

ostrovní měnič zabraňuje přebíjení akumulačních baterií.  

Na obr. 2.1 je znázorněno zjednodušené blokové schéma By-Pass koncepce. Výkon VTE je nejprve 

usměrněn, výstupní napětí je přizpůsobeno na optimální hodnotu napětí na vstupu měniče. Následně je 

výkon VTE a FVE prostřednictvím střídače vyveden do střídavé 1fázové energetické soustavy 

vytvářené 1fázovým ostrovním měničem. Ostrovní měnič při přebytku elektrické energie v Off-Grid 

systému nabíjí akumulační baterie a opačně při nedostatku elektrické energie hradí deficit potřebný 

k vyrovnané bilanci výroby elektrické energie versus ztráty a spotřeba elektrické energie. Ostrovní 

měnič při špatných meteorologických podmínkách a nedostatku elektrické energie z jednotlivých 

instalovaných zdrojů elektrické energie umožňuje použití záložního generátoru na fosilní palivo 

(elektrocentrála) nebo připojení ke klasické distribuční soustavě. 

 

Obr. 2.1 Zjednodušené blokové schéma Off-Grid systému, By-Pass koncepce. ( G- elektrocentrála, DS- 
distribuční síť, Os- ostrovní měnič, L1- hlavní proudový okruh, L 1A,B – vedlejší proudové okruhy) [12] 

 

Druhá možnost zapojení Off-Grid systému využívá koncepci s regulátorem nabíjení [12, 25]. 

Podobně jako u By-Pass koncepce ostrovní měnič vytváří podmínky definované pro standardní AC 

1fázovou síť střídavého napětí, do níž lze integrovat jednotlivé elektrické spotřebiče. Zodpovídá za 

chod ostrovní sítě a udržuje napětí a frekvenci AC sítě neustále v přípustných mezích. V této koncepci 
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se o nabíjení akumulačních baterií stará regulátor nabíjení. Výkon FVE a VTE je vyveden do 

regulátoru nabíjení, který nabíjí akumulační baterie a napájí DC stranu ostrovního měniče. Výhodou 

tohoto systému jsou nižší pořizovací náklady a díky regulátoru nabíjení rychlejší nabíjení 

akumulačních baterií. Další výhoda, která je daná odlišnou konfigurací zapojení jednotlivých 

konverzních prvků je, že na AC stranu ostrovní 1fázové sítě se nepřipojují žádné elektrické zdroje 

(FVE a VTE). Nedochází k dynamické změně zkratového výkonu na AC straně ostrovní sítě 

připojováním a odpojováním jiných elektrických zdrojů. Nevýhodou této koncepce zapojení Off-Grid 

systému je, že výkon FVE a VTE je vyveden na DC stranu výkonové části systému. Tato koncepce 

zapojení nedokáže pokrýt větší spotřebu elektrické energie, než je maximální výkon ostrovního 

měniče. V současné době jsou na trhu dostupné ostrovní měniče, schopné provozu v obou možnostech 

zapojení. Provoz takovýchto ostrovních měničů s sebou přináší výhodu využití několika zdrojů, jako 

je VTE a FVE připojených jak na AC, tak i na DC stranu Off-Grid systému, viz obr. 2.2.  

Off-Grid systém lze provozovat v poloostrovním režimu s provozní funkcí - Grid shave [27]. Tato 

funkce umožňuje ostrovnímu měniči být neustále připojený ke klasické distribuční síti a odebírat  

z ní elektrickou energii v případě, kdy výkon FVE a VTE je nedostačující a hladina nabití 

akumulačních baterií je nízká. Naopak při nadbytku elektrické energie v Off-Grid systému nedochází 

k napájení a přetoků elektrické energie do distribuční sítě. [28, 29, 30]  

 

Obr. 2.2 Zjednodušené blokové schéma Off-Grid systému, By-Pass koncepce s regulátorem nabíjení. 
(G- elektrocentrála, DS- distribuční síť, Os- ostrovní měnič, RN – regulátor nabíjení, L1- hlavní proudový okruh, 

L1A,B – vedlejší proudové okruhy) [12] 
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2.1 Testovací platforma Off-Grid systému vybudovaného v areálu VŠB-TU Ostrava 
 

Fyzický model testovací platformy Off-Grid systému vybudovaného v areálu VŠB-TU Otrava je 

založena na By-Pass koncepci. Tento fyzický model testovací platformy energetické jednotky 

posloužil jako základní element pro vytvoření konceptu chránění a aktivního systému řízení spotřeby 

pro Off-Grid systém. Vybudovaný systém v areálu VŠB-TUO je dimenzovaný pro experimentální 

provoz, měření a testování různých provozních a poruchových stavů. [6, P. 4]  

Zdrojem s největším instalovaným výkonem je VTE o výkonu 8 kW [31]. Jedná se o větrnou 

elektrárnu s 20pólovým synchronním generátorem s permanentními magnety, jejíž výstupní napětí je 

nejprve usměrněno 3fázovým usměrňovačem a přizpůsobeno na optimální hodnotu napětí. Výstupní 

výkon je následně prostřednictvím 1fázového střídače o maximálním výkonu 5,2 kW vyveden do 

střídavé 1fázové ostrovní sítě. Hybridní zdroj Off-Grid systému je dále doplněn o dvě fotovoltaické 

elektrárny (FVE1,2) [33]. Špičkový výkon každé z FVE dosahuje cca 2 kWp. FVE1 využívá 

polykrystalické panely, které jsou pevně instalovány na střešní konstrukci budovy. Výhodou 

polykrystalického křemíku je, že dokáže lépe využít rozptýlené světlo (částečné zastínění či zatažená 

obloha). FVE2 využívá monokrystalické panely, které mají větší účinnost a tedy větší výtěžnost 

výkonu ze stejné zastavěné plochy. FVE2 je umístěna na 2osé natáčecí konstrukci. Díky použití 

polohovací jednotky dochází ke zvýšení výkonu oproti klasické pevné střešní instalaci. Řídící jednotka 

umožňuje maximální využití slunečního záření i při oblačném počasí.[P. 3] Výkon FVE 1,2 je vyveden 

do 1fázového střídače s maximálním výkonem 4,6 kW. Ostrovní měnič použitý pro testovací 

platformu Off-Grid systému vytváří podmínky definované pro standardní 1fázovou síť střídavého 

napětí, do níž lze integrovat jednotlivé elektrické spotřebiče, ale i zdroje. Ostrovní měnič dokáže 

pokrýt spotřebu až 4 kW. Díky svému vyspělému řízení akumulačních baterií zná vždy ostrovní měnič 

stav nabití akumulačních baterií a na základě své řídicí funkce v systému činí i další rozhodnutí. 

Rovněž určuje optimální strategii nabíjení akumulačních baterií. K nabíjení akumulačních baterií 

využívá charakteristiku IUoU Active Inverter Technology [32]. Pro akumulaci elektrické energie 

v testovací platformě Off-Grid systému byly do roku 2013 požity olověné akumulační baterie OPzS 

s celkovou instalovanou kapacitou 850 A·h a jmenovitým napětím 24 V. Tyto akumulační baterie byly 

na hranici své životnosti. Z tohoto důvodu, byly nahrazeny novými akumulačními bateriemi Ferak 

KPL 375P LM. Zvolené Ni-Cd akumulační baterie jsou v sérioparalelním zapojení, se jmenovitým 

napětím 24 V. Vzhledem k testovacímu provozu celého systému byla zvolena kapacita akumulátorů 

750 A·h. Parametry ostrovního měniče, výkonové elektroniky a jednotlivých zdrojů použitých 

v testovací platformě Off-Grid systému společně s řídícím a kontrolním systémem jsou popsány 

v kapitole 2.1.1 až 2.1.4. [7, P. 4] 
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2.1.1 Ostrovní měnič 
 

Ostrovní měnič napájený akumulačními bateriemi tvoří soběstačnou síť střídavého napětí, která 

splňuje veškeré standardy kvality pro provoz všech spotřebičů s napětím 230 V. S důrazem na využití 

obnovitelných zdrojů elektrické energie jako je FVE a VTE, ostrovní měnič umožňuje optimalizovat 

rozdíly mezi nestabilní dodávkou elektrické energie z FVE a VTE, a její spotřebou. Nejpodstatnější a 

nejvyužívanější funkce ostrovního měniče je regulace toku elektrické energie v ostrovní síti. Hlavním 

úkolem ostrovního měniče je hradit aktuální spotřebu elektrické energie a v případě přebytku 

regulovat její tok a nabíjet akumulační baterie. V případě nedostatku regulovat množství odebírané 

elektrické energie z akumulačních baterií, nebo jiných zdrojů, jako je elektrocentrála nebo  

distribuční síť. Základní technické parametry a blokové schéma ostrovního měniče použitého v 

testovací platformě Off-Grid systému jsou znázorněny na obr. 2.3 a tab. 2.1.  

 

Obr. 2.3 Zjednodušené blokové schéma ostrovního měniče použitého v testovací platformě Off-Grid systému. 

Na obr. 2.3
 
je znázorněno zjednodušené schéma ostrovního měniče použitého v testovací platformě 

Off-Grid systému. Stejnosměrný výkon z akumulačních baterií se převádí na střídavý na bázi 

vysokofrekvenční, pulzní šířkové modulace (PWM) pomocí jednostupňového MOSFET modulu  

v plném můstkovém zapojení. Transformátor zajišťuje galvanické oddělení, což zajišťuje maximální 

ochranu měniče před poškozením (oddělení stejnosměrné a střídavé strany, stejnosměrná strana 

měniče je chráněna před vlivy střídavého proudu z AC sítě). Ostrovní měniče jsou speciálně navrženy 

pro nízké vstupní DC napětí a poměrně vysoké DC proudy (až 300 A). Účinnost ostrovních měničů se 

standartě pohybuje přes 90 %. Ostrovní měnič obsahuje vnitřní systém ochrany, detekce podpětí a 

nadproudu. V případě dočasného přetížení, například v důsledku rozběhového proudu motoru, 

ostrovní měnič omezuje výstupní proud, dokud nedojde k poklesu rozběhového proudu na jmenovitou 

hodnotu. Pokud však proud neklesne pod maximální hodnotu během několika vteřin, ostrovní měnič 

vyhodnotí tuto situaci jako zkrat nebo trvalé přetížení a dochází k automatickému vypnutí ostrovního 

měniče. Pokud existuje možnost připojení k elektrocentrále (LG) nebo ke klasické distribuční síti 

nízkého napětí (On-Grid - LDS), například v případě hlubokého vybití akumulačních baterií, ostrovní 

měnič monitoruje napětí na přípojnici k distribuční síti, synchronizuje své výstupní napětí s napětím 

distribuční sítě a připojuje se k distribuční síti bez přerušení napájení ostrovní sítě. [29, 30] 
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Tab. 2.1 Parametry ostrovního měniče použitého v testovací platfomě Off-Grid systému. 

Parametry Hodnota 
AC strana 1fázového ostrovního měniče 

Jmenovitý výkon 3,3 kW 
Maximální výkon 4,8 kW* 
Jmenovité napětí 230 V 

Frekvence 50 (± max. 4,5) Hz 
Maximální účinnost 94 % 

Max. vstupní výkon pro nabíjení akumulačních baterií 12,8 kW 
Vlastní spotřeba bez zatížení / pohotovostní režim < 26W  

DC strana 1fázového ostrovního měniče 
Jmenovité napětí - akumulační baterie 24 V  

Kontinuální / Maximální nabíjecí proud 100 A / 140 A 
Maximální nabíjecí napětí 32 V 

Kapacita akumulačních baterií 100-6000 A·h 
*Ostrovní měnič je schopen po dobu jedné minuty pokrýt spotřebu 4,8 kW, po dobu 5 minut 4,6 kW a po dobu 30 

minut 4,2 kW, dojde-li k překročení stanovené doby nebo zatížení, dochází k přetížení ostrovního měniče 
s následným vypnutí napájení celé ostrovní sítě. [30] 

 

Výstup ostrovního měniče je přifázován k lokální 1fázové AC ostrovní síti (230 V / 50 Hz) 

vytvářené ostrovním měničem. Ostrovní měnič může regulovat napětí a frekvenci v ostrovní síti, ale 

také má systém na řízení zátěže. Tento systém reguluje rovnováhu mezi dodávanou a odebíranou 

elektrickou energií. Systém řízení a ovládání zátěže umožňuje regulaci výkonu jednotlivých zdrojů 

(FVE, VTE) připojených do ostrovní sítě a konkrétní odpojení zátěže.   

Pokud měniče FVE a VTE jsou připojeny na AC stranu ostrovní sítě, ostrovní měnič musí být 

schopen omezit jejich dodávaný výkon při situaci, kdy jsou akumulační baterie plně nabité a výstupní 

výkon z FVE a VTE překračuje požadovaný výkon připojených spotřebičů. Ostrovní měnič testovací 

platformy využívá frekvenční řízení výkonu (FSPC) a zabraňuje tím přebíjení akumulačních baterií. V 

případě nadměrné elektrické energie v Off-Grid systému řízení zátěže zvyšuje frekvenci ostrovní sítě. 

Tato změna frekvence je monitorována měniči FVE a VTE. Jakmile dojde ke změně frekvence, 

měniče FVE a VTE připojené na AC stranu ostrovní sítě omezují svůj výstupní výkon dle obr. 2.4. 

[26, 29, 30]  

Na obr. 2.4 je znázorněna regulace výkonu měniče FVE dle aktuální frekvence ostrovní sítě.  

Maximální rychlost změny frekvence je 4 Hz za sekundu. Rozsah, ve kterém může být měnič FVE 

aktivní na 100 % se nachází mezi 45,5 až 51 Hz. Zvýšením frekvence nad 51 Hz se zahajuje regulace 

výkonu. Navýší-li ostrovní měnič frekvenci ostrovní sítě na 53 až 54,5 Hz, výstupní výkon měniče FVE 

je nulový. Nachází-li se frekvence ostrovní sítě mimo rozsah (45,5 až 54,5 Hz), dochází k 

automatickému odpojení měniče FVE z ostrovní sítě. 
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Obr. 2.4 Frekvenční řízení výkonu FSPC, ostrovního měniče použitého v testovací platformě Off-grid 

systému.[30]  

Na obr. 2.5 je znázorněn průběh frekvence za jeden den v ostrovní síti společně s výkonem měniče 

FVE. Bod jedna znázorňuje stav, kdy dochází ke značnému poklesu zatížení ostrovní sítě a akumulační 

baterie se blíží maximální hladině nabití. Ostrovní měnič aktivuje FSPC a měnič FVE začíná regulovat 

svůj výkon dle aktuální frekvence v ostrovní síti. Na obdobném principu regulace výstupního výkonu 

funguje i 1fázový měnič VTE. 

 

Obr. 2.5 Průběh frekvence v 1fázové ostrovní síti společně s výkonem měniče FVE.  

Systém na řízení zatížení funguje také jako ochrana před silným vybitím akumulačních baterií. 

Ostrovní měnič monitoruje napětí na akumulačních bateriích společně s vybíjecím proudem a časem 

vybíjení. Tyto měřené parametry umožňují ostrovnímu měniči rozpoznat hloubku vybití akumulačních 

baterií – (D.O.D) viz obr. 2.6. 
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Stav akumulačních baterií se dá rozdělit do čtyř hladin nabití: 

 První hladina 95 až 100 % nabití akumulačních baterií. Na této hladině nabití akumulačních 

baterií se aktivuje frekvenční řízení výkonu (FSPC) k zabránění přebíjení akumulačních 

baterií, pokud elektrická energie z FVE a VTE dodávaná do ostrovní sítě převyšuje spotřebu 

elektrické energie.  

 Druhá hladina vybití, normální provozní stav. Dosahuje-li hloubka vybití akumulačních 

baterií k třetí hranici, aktivuje se systém řízení zatížení a odpojuje pomocí stykače napájení 

pro předem definovanou zátěž (zátěž připojená do ostrovní sítě nízké priority napájení). 

 Třetí hladina vybití, hladina nabití baterií se blíží k hlubokému vybití akumulačních baterií. 

Tato mez je nastavitelná a je určena typem použitích akumulačních baterií. (olověné 

akumulační baterie OPzS - 30 %, Nikl-kadmiové – 40 %, Li-ion polymer – 10 %) [34, 35, 36]  

 Čtvrtá hladina vybití akumulačních baterií, kritická hladina vybití. Pokud není možnost 

spuštění elektrocentrály, ostrovní měnič se přepne do pohotovostního režimu (nenapájí 

ostrovní síť). Ostrovní měnič se spustí každou hodinu a snaží se nabít akumulační baterie 

prostřednictvím dodávaného výkonu z FVE a VTE. Pokud akumulační baterie nelze  

dobít, přepíná se ostrovní měnič zpět do pohotovostního režimu. [29, 30]  

 

Obr. 2.6 Hloubka vybití akumulačních baterií – D.O.D.
 
[29, 30] 
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napájení zatížení připojeného do ostrovní sítě. Off-Grid systém tak přechází do stavu On-Grid, 

dosáhne-li hladina nabití akumulačních baterií nastavitelné hodnoty, dochází k automatickému 

odpojení od distribuční sítě. Funkce systému řízení zatížení, který prostřednictvím dvou stykačů 

rychlého odpojení odpojuje zatížení dle aktuálního stavu nabití akumulačních baterií a tím chrání 

akumulační baterie před hlubokým vybitím a vypnutím ostrovního měniče s následným výpadkem 

napájení celé ostrovní sítě, je zobrazena na obr. 2.7. Odlehčení zatíženi brání hlubokému vybití baterií 

a kontroluje výkon do zátěže. Aby nedošlo k nechtěnému odepnutí stykače ani v případě 1fázového 

zkratu v AC rozvodné ostrovní síti, používají se stykače napájené přímo DC napětím z akumulačních 

baterií, v případě Off-Grid systému vybudovaného v areálu VŠB je to 24 VDC, nebo stykače napájené 

přes externí napáječ (UPS – krátkodobý záložní zdroj elektrické energie). Pro správnou funkci 

odlehčení zatížení je zapotřebí určit spotřebiče pro jednotlivou úroveň odlehčení zatížení viz tab. 2.2. 

Ostrovní měnič pomocí dvou stykačů odpojuje zatížení pro dvě předem nastavitelné úrovně odlehčení 

zatížení.  

 První úroveň, hladina vybití akumulačních baterií dosáhla první nastavitelné úrovně vybití.  

V závislosti na konfiguraci (hladina vybití a zvolená zátěž – spotřebiče nejnižší priority nebo  

s velkou spotřebou elektrické energie), ostrovní měnič pomocí stykače odlehčuje zatížení 

ostrovní sítě. 

 Druhá úroveň, hladina vybití akumulačních baterií dosáhla druhé nastavitelné úrovně vybití.  

Po dosažení druhé prahové hodnoty vybití akumulačních baterií, ostrovní měnič pomocí 

druhého stykače opojuje zbývající zatížení. Ostrovní měnič spíná stykače, až když jsou 

akumulační baterie dostatečně nabité, nebo v případě, že došlo k připojení k DS nebo startu 

elektrocentrály. [29, 30]  

Tab. 2.2 Modelová ukázka zvolených elektrických spotřebičů pro obě úrovně odlehčení zatížení. 

Úroveň pro odlehčení zatížení Zvolené zatížení 
Úroveň 1 – spotřebiče priority 1 myčka, sušička, mikrovlnná trouba, klimatizace 
Úroveň 2 – spotřebiče priority 2 sporák, pračka, ohřev TUV 

 spotřebiče priority 3* osvětlení, lednička, mrazák 
*Spotřebiče priority 3, spotřebiče nejvyšší priority napájení, které nejsou určeny pro odlehčení zatížení ostrovní 
sítě. 
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Obr. 2.7 Odlehčování zatížení ostrovní sítě před hlubokým vybitím akumulačních baterií.
 
[29, 30] 

 

Obr. 2.8 Křivka hladiny nabití Ni-CD akumulačních baterií použitých v testovací platformě Off-Grid systému. 
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napájení pro předem definovanou zátěž, aby nedošlo k hloubkovému vybití akumulačních baterií. Bod 

3 znázorňuje 100 % nabití akumulačních baterií, napětí na akumulačních bateriích je 24,5 VDC. Aby 

nedocházelo k přebíjení akumulačních baterií, ostrovní měnič aktivuje frekvenční řízení výkonu v  

Off-Grid systému.  

K zajištění trvalého napájení ostrovní sítě, bez možnosti připojení ke klasické distribuční  

síti, existuje možnost připojení záložního generátoru - elektrocentrály. Ostrovní měnič obsahuje 

multifunkční relé (START/STOP signál), ke kterému se připojuje ovládací kabel generátoru s funkcí 

automatického startu (elektrické startovací zařízení). Při hlubokém vybití akumulačních baterií dává 

ostrovní měnič povel ke startu záložního generátoru. Jakmile je napětí a frekvence na vstupních 

svorkách připojeného generátoru k ostrovnímu měniči v mezních parametrech, ostrovní měnič se 

synchronizuje a připojuje se ke generátoru.  

Možné důvody ke spuštění záložního generátoru, je jak ochrana před hloubkovým vybitím 

akumulačních baterií, tak i ochrana ostrovního měniče před přetížením. Spuštění generátoru z důvodu 

ochrany ostrovního měniče a ostrovní sítě před přetížením může být časově plánované. Vyskytuje-li se 

v denním diagramu zatížení ostrovní síti stav, kdy ostrovní měnič není schopen uhradit celkový výkon 

všech spotřebičů připojených do ostrovní sítě svým maximálním výkonem, existuje možnost časového 

nastavení připojení generátoru v průběhu této zátěžové špičky. Toto opatření eliminuje přetížení 

ostrovního měniče s možností výpadku napájení celé ostrovní sítě.  

Důležitým parametrem pro ostrovní měnič je maximální proud generátoru – elektrocentrály. Tento 

parametr pomáhá předcházet přetížení generátoru. Ostrovní měnič se bude připojovat ke generátoru 

pouze při zatížení ležící mimo maximální výkon ostrovního měniče a generátoru. Z tohoto důvodu, 

může ostrovní měnič snížit nabíjecí proud akumulačních baterií tak, aby celkový výkon ostrovního 

měniče a generátoru pokryl požadavky celkového zatížení ostrovní sítě. Dle pokynů a technických 

parametrů generátorů různých výrobců by měla být hodnota maximálního proudu generátoru 

zadávaného do ostrovního měniče cca 85 % jmenovitého proudu generátoru. Toto opatření navyšuje 

životnost záložního generátoru.  

Ostrovní měnič obsahuje interní nabíječku akumulačních baterií, která může nabíjet akumulační 

baterie v režimu nabíjení až 140 A a stejnosměrným napětím 32 VDC pro akumulační baterie 

se jmenovitým napětím 24 VDC. Pro akumulační baterie se jmenovitým napětím 48 VDC je nabíjecí 

proud kolem 100 A a stejnosměrným napětím až 63 VDC. Ostrovní měnič dokáže přejít z režimu 

nabíjení akumulačních baterií do režimu vybíjení za 0,02 s. Tento přechod nezpůsobí probliknutí 

monitorů nebo restart PC připojeného do ostrovní sítě, viz obr. 2.9. Data pro sestrojení oscilogramu 

znázorněné na obr. 2.9 byly získány měřením prostřednictvím osciloskopu YOKOGAWA DL 750, 

časový průběh byl zaznamenán se vzorkovací frekvencí 50 kS/s. [29, 30]  
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Obr. 2.9 Průběh okamžitých hodnot napětí a proudu při přechodu ostrovního měniče z režimu nabíjení do 
režimu vybíjení akumulačních baterií.  

Ostrovní měnič díky regulaci nabíjení zajišťuje optimální nabíjecí strategie odpovídající dané 

situaci v ostrovní síti, a typu použitých akumulačních baterií. Přesné určení stavu nabití je základním 

předpokladem pro správnou funkci a životnost akumulačních baterií. Akumulační baterie jsou 

klíčovou součástí systému akumulace v Off-Grid systému a jejich správné dimenzování a optimalizace 

dle zadaných požadavků je klíčové pro jejich správnou funkci a životnost. V níže uvedeném přehledu 

je uvedeno několik faktorů, které významným způsobem ovlivňují životnost akumulačních baterií a 

které je nutno respektovat: 

 Hluboké vybití – (Hloubka vybití během pracovního cyklu, D.O.D → nastavitelná hodnota 

v ostrovním měniči, systém řízení zatížení chrání akumulační baterie před hloubkovým 

vybíjením. Nastavitelná hodnota dle typu použitých akumulačních baterií: olověné 

akumulační baterie OPzS - 30 %, nikl-kadmiové – 40 %, Li-ion polymer – 10 %) [34, 35, 36]  
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 Přebíjení – Při déle trvajícím přebíjení nebo z důsledku přílišného zvýšení nabíjecího napětí 

způsobí hlavně u bez-gelových olověných akumulačních baterií rozklad vody na vodík a 

kyslík s následným snížením podílu vody v elektrolytu baterie (akumulační baterie plynují). 

Pokud jsou již akumulační baterie plně nabité a dodává se do nich další energie, zvyšuje se 

plynování, což vede také k vyšší spotřebě vody. Akumulační baterie plynují tak dlouho, dokud 

se nabíjecí proces nevypne nebo dokud je k dispozici voda. Tím vzniká nebezpečí koroze 

mřížky a velmi rychlého stárnutí akumulačních baterií. Při silnějším plynování se značně 

zvyšuje také riziko výbuchu. 

 Teplota – (Teplota akumulačních baterií může být z různých příčin proměnlivá. Životnost 

baterií je zpravidla uváděna při teplotě 20°C. Trvalé zvýšení této teploty více  

jak o 10°C, například velkou intenzitou nastavitelného nabíjecího proudu ostrovního měniče, 

chybně vybraný prostor pro umístění baterií, vede ke zkrácení doby života na polovinu. 

Obecně se uvádí, že pokles teploty o jeden stupeň pod 0 °C se rovná poklesu kapacity 

akumulační baterie až o 1 %.) [34, 35, 36] 

K nabíjení akumulačních baterií využívá ostrovní měnič tak i regulátor nabíjení charakteristiku 

IUoU Active Inverter Technology [32]. Toto nabíjení se skládá ze tří úseků. V prvém úseku se nabíjí 

vysokým, ovšem omezeným proudem konstantní hodnoty, řádově přes 100 A  

(dle parametrů a jmenovité hladiny napětí použitých akumulačních baterií). Hlavním úkolem 

ostrovního měniče v této fázi nabíjení je omezit nabíjecí proud na maximální hodnotu určenou typem 

a výrobcem akumulačních baterií. Ve druhém úseku se nabíjí konstantním napětím. Nabíjecí napětí je 

udržováno na konstantní hodnotě a nabíjecí proud se plynule zmenšuje, viz obr. 2.10. V této fázi 

nabíjení může ostrovní měnič zvolit jeden ze tří procesů nabíjení dle stavu nabití akumulačních baterií: 

 Rychlé nabíjení – Při tomto procesu nabíjení je aplikována nejvyšší hladina nabíjecího napětí 

a proudu, při tomto procesu nabíjení se akumulační baterie nabíjejí na úroveň 90 % až 95 % 

využitelné kapacity ve velmi krátkém čase. Tento způsob nabíjení umožňuje v co nejkratším 

čase dobít akumulační baterie. 

 Plné nabíjení – Ostrovní měnič provádí úplné nabití akumulačních baterií vždy, když je 

splněna následující podmínka → (součet všech vybíjení od posledního plného nabití 

akumulačních baterií odpovídá osminásobku jmenovité kapacity akumulačních baterií) 

 Vyrovnávací nabíjení - Pomocí vyrovnaného nabíjení (režim oživování) ostrovní měnič ruší 

rozdíly ve stavu nabití jednotlivých bateriových článků, které vznikly z důsledku rychlého a 

přerušovaného nabíjení a vybíjení. Tímto způsobem ostrovní měnič zabraňuje předčasnému 

selhání jednotlivých bateriových článků a hlavně prodlužuje životnost akumulačních baterií. 

Tato fáze nabíjení má nejdelší úsek a je aktivována, pokud součet všech vybití od posledního 

vyrovnávacího nabíjení odpovídá 30násobku jmenovité kapacity baterie. 
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Ve třetím úseku se po dostatečném stupni nabití akumulačních baterií sníží nabíjecí napětí a proud 

na udržovací hodnotu. Hodnota je zpravidla ovlivněna teplotou a to jak nabíjených akumulačních 

baterií, tak i teplotou okolního prostředí viz obr. 2.11. [30, 32]  

 

 Obr. 2.10  Charakteristika nabíjení akumulačních baterií ostrovním měničem-  IUoU Active Inverter 
Technology.

 
[29, 30]  

Pro každý z těchto tří procesů nabíjení je možné nastavit úroveň nabíjecího napětí dle specifikace 

použitých akumulačních baterií. Dobíjení akumulačních baterií je také závislé na teplotě. Ostrovní 

měnič je vybaven automatickou teplotní kompenzací. Při teplotách pohybujících se nad  

20 °C, ostrovní měnič snižuje nabíjecí napětí. Při teplotách pod 20 °C, ostrovní měnič zvyšuje nabíjecí 

napětí. Na obr. 2.11 je znázorněna měnící se teplota akumulačních baterií při nabíjení a vybíjení.  

Obr. 2.11 je sestrojen z tříminutových naměřených hodnot teploty akumulačních baterií získaných 

prostřednictvím ostrovního měniče použitého v testovací platformě Off-Grid systému.  

 

Obr. 2.11 Měnící se teplota akumulačních baterií při vybíjení a nabíjení akumulačních baterií. 

І.
První úsek nabíjení

(konstantní nabíjecí proud)

ІІ.
Druhý úsek nabíjení (konstantní 

nabíjecí napětí- tři procesy nabíjení)

ІІI.
Třetí úsek nabíjení

(udržovací nabíjení)

t (h)

IDC(A)

UDC (V)

І U Uo

Rychlé nabíjení

Plné nabíjení
Vyrovnávací nabíjení

140 A

32 V

0

5

10

15

20

25

30

-3000

-2000

-1000

0

1000

2000

3000

0:00 4:00 8:00 12:00 16:00 20:00 0:00

PDC (W)
T ( °C)

t ( s)PDC T 



Ing. Jakub Vramba 
Disertační práce: Vývoj koncepce chránění pro Off-Grid systém 

 
    

Fakulta elektrotechniky a informatiky                                                   

   28 

 

 

 

Obr. 2.12 Průběh napětí a proudu při nabíjení a vybíjeni akumulačních baterií v průběhu jednoho dne.  

Na obr. 2.12 je znázorněn vybíjecí a nabíjecí DC proud akumulačních baterií společně s DC 

napětím v průběhu jedno dne. Bod 1 znázorňuje vybíjení akumulačních baterií. Ostrovní měnič čerpá 

energii z akumulačních baterií pro pokrytí spotřeby v ostrovní síti od 9:00 do 16:00. Zatížení na AC 

straně ostrovní sítě se pohybuje na hodnotě 500 W. Před zahájením nabíjení od 16:00, je hladina nabití 

akumulační baterie na 65 % jejich kapacity. Bod 2 znázorňuje první úsek nabíjení, nabíjecí proud se 

pohybuje na hodnotě 90 A a nabíjecí napětí na 32 VDC. Odebíraný střídavý výkon z ostrovní sítě se 

pohybuje na hodnotě 3 kW. Energii pro nabíjení akumulačních baterií ostrovní měnič čerpá v tomto 

případě z distribuční sítě. Po půl hodině dochází k ukončení první fáze nabíjení konstantním proudem 

a dochází k zahájení druhého úseku nabíjení. Bod 3 znázorňuje hodnoty nabíjecího napětí a proudu 

pro proces vyrovnávacího nabíjení akumulačních baterií. Po osmi hodinách je proces vyrovnávacího 

nabíjení ukončen a přechází do třetího úseku udržovacího nabíjení. Na obr. 2.13 jsou znázorněny doby 

nabíjení pro olověné akumulační baterie 840 A·h a Ni-Cd 740 A·h při procesu plného nabíjení. Oba 

typy akumulačních baterií jsou před nabíjením vybité na 30 % své kapacity.  

 

Obr. 2.13 Doba nabíjení olověných a Ni-Cd akumulačních baterií prostřednictvím ostrovního měniče.  
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2.1.2 Akumulace elektrické energie 

Charakter dodávky elektrické energie z hybridního zdroje s využitím VTE a FVE vyžaduje pro 

zajištění ostrovního provozu doplnění celého napájecího systému o akumulaci elektrické energie. 

Správný výběr systému akumulace elektrické energie pro ostrovní systém zajistí dostatečný výkon pro 

pokrytí spotřeby rodinného domu a zároveň nedojde ke ztrátě elektrické energie získané v době 

převýšení dodávky z hybridního zdroje nad spotřebou elektrické energie. Velikost spotřeby elektrické 

energie z ostrovního systému může být v protikladu s velikostí dodávky elektrické energie z FVE a 

VTE. Doba nejvyššího výkonového zatížení rodinného domu se ne vždy shoduje s disponibilitou 

obnovitelných zdrojů elektrické energie, jejichž využití je v tomto případě prioritní. Vzhledem ke 

kolísavému výkonu hybridních zdrojů elektrické energie je nutno přizpůsobit spotřebu elektrické 

energie nebo část elektrické energie akumulovat. [P. 9] Výkon z FVE a VTE je vždy dán aktuálními 

klimatickými podmínkami, které se nedají ovládat. Technologií pro ukládání energie existuje celá 

řada, avšak každá má svoje hranice či nedostatky, díky nimž jsou jednotlivé technologie použitelné jen 

v určitých aplikacích, popřípadě dochází ke kombinaci více typů. Doposud žádná technologie schopná 

uchovat energii nemá dostatečný měrný výkon (W·kg-1) a zároveň hustotu energie (W·h·kg-1). 

Podle principu uchování energie můžeme rozlišovat dvě základní skupiny. V první skupině je energie 

uchovávána v chemických vazbách elektrodového materiálu (chemický princip akumulace energie – 

akumulační baterie a superkapacitory), kdy dochází k vratným reakcím elektrodového materiálu s 

ionty z elektrolytu. Druhá skupina využívá fyzikální princip akumulace elektrické energie 

(setrvačníky, akumulace založená na stlačeném vzduchu). Nejmodernější ostrovní měniče dostupné na 

trhu jsou nejčastěji navrhované pro provoz tří druhů akumulačních baterií – (Olověné Pb, Nikl-

kadmium Ni-Cd a moderní akumulační baterie Li-ion polymer) [37, 38, 39]. Na obr. 2.14 a tab. 2.3 je 

znázorněna účinnost se životností jednotlivých typů akumulačních baterií a jejich výhody. [P. 7, P. 12]  

 

Obr. 2.14 Životnost a účinnost jednotlivých typů akumulačních baterií. [39]  
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Tab. 2.3 Výhody a nevýhody různých druhů akumulačních baterií.
 
[37, 38, P.1] 

Akumulační baterie Výhody Nevýhody 

Pb cena, hustota energie a výkon ekologie, účinnost 

Ni-Cd hustota energie, výkon ekologie, účinnost 

Li-ion hustota energie, výkon, 
účinnost 

cena, bezpečnost 

Průtokové baterie velká kapacita, nízké náklady nízká hustota energie 

Superkapacitory výkon, účinnost, životnost nízká hustota energie 
samovybíjení, cena 

 

Na základě výsledků z analýzy spotřeby elektrické energie pro daný dům či budovu je možné 

provést výpočet velikosti kapacity akumulačních baterií tak, aby byl zajištěn dostatečný objem 

akumulované elektrické energie. Volba velikosti kapacity by měla být dostatečná, aby akumulační 

systém byl schopen napájet spotřebiče bez dobíjení, tedy v případech, kdy jsou meteorologické 

podmínky v lokalitě instalace Off-Grid systému nepříznivé. V současné době lze využít několik metod 

pro stanovení kapacity akumulačních baterií. Mezi nejběžněji využívané patří metody podrobně 

popsané v [7, 12, 40, P. 4, ]. Často používaný postup návrhu velikosti kapacity akumulačních baterií je 

prezentován vztahem (1). 

( )
( )

( )hA
..

⋅
⋅⋅⋅

⋅
=

BηCFTMAXDODBU

nZE
BC             (1)

                                
kde, CB je kapacita baterií (A·h), EZ je denní energie spotřebovaná zátěží (W·h), n je počet dní bez dobíjení, 

UB je napětí baterie (V), DODMAX je hloubka vybití baterií (%), TCF je teplotní korekční faktor a ηB je účinnost 
baterií (%). 
 
Pro navrhovaný systém je potřeba volit správné hodnoty veličin uvedených ve vztahu (1).  

 Ez- volí se průměrná spotřeba elektrické energie (včetně ztrát v systému) 

 n – počet dnů, po jakou dobu musí být akumulační systém schopen napájet spotřebiče bez dobíjení 

prostřednictvím ostrovního měniče, tedy v případech, kdy jsou meteorologické podmínky 

v lokalitě instalace nepříznivé. Délka období s nízkou rychlostí větrů a se zataženou oblohou a 

s tím související nízkou intenzitou slunečního záření se liší dle lokalit instalace a ročním obdobím. 

 UB – napětí akumulačních baterií, tato hodnota se volí podle vstupního DC napětí ostrovního 

měniče. Nejčastější hodnoty pomocí sérioparalelního zapojení akumulačních baterií je 24 a 48 V.  

 DODMAX -  hloubka vybití akumulačních baterií, tato hodnota se pohybuje od 10 % hladiny nabití 

baterií a je dána typem použitých akumulačních baterií. 

 TCF - teplotní korekční faktor, hodnota dána umístěním akumulačních baterií. Teplotní korekční 

faktor pro umístění akumulačních baterií v sklepních prostorách bez výrazných teplotních změn je 

roven 1. 
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 ηB - účinnost baterií, tato hodnota dána typem akumulačních baterií a pohybuje od 50 % do 90 % 

viz obr. 2.14.   

 

V tab. 2.4 je uveden propočet kapacity systému akumulačních baterií dle vztahu (1) pro různé 

varianty délky napájení rodinného domu bez dobíjení akumulačních baterií. Propočet velikosti 

kapacity baterií je proveden pro průměrnou roční spotřebu elektrické energie 22,1 kW·h·den-1, viz 

kapitola 3, strana 53. Napětí akumulačních baterií bylo zvoleno na hladině 48 VDC a maximální 

hloubka vybití baterií bez vlivu na životnost baterií je udávána výrobcem na 10 % (Li-ion). Pro tento 

modelový výpočet byla zvolena průměrná hodnota účinnosti baterií 85 %, viz obr. 2.15.  

 
Tab. 2.4 Kapacita akumulačních baterií. 

Počet dní bez dobíjení akumulačních baterií n (-) Kapacita akumulačních baterií (A·h) 
10 6000 
6 3600 
3 1800 
2 1200 
1 600 

 

Z výpočtu velikosti kapacity dle vztahu (1) je zřejmé, že velikost kapacity akumulačních baterií tak 

i investičních nákladů bude značná se stoupajícím počtem dnů, kdy musí být schopen ostrovní měnič 

hradit spotřebu prostřednictvím akumulačních baterií. Jedna z možností jak snížit kapacitu 

akumulačních baterií a tím i investiční náklady je využití záložního generátoru - elektrocentrály 

společně s využitím aktivního systému řízení pro hospodaření a řízení toků elektrické energie 

v Off-Grid systému, viz kapitola 2.2.1, strana 48. Tímto způsobem bude možné snížit objem potřebné 

elektrické energie v Off-Grid systému a tím i velikost kapacity akumulačního zařízení. Z důvodů 

testovacího provozu Off-Grid systému a velkých investičních nákladů je kapacita akumulačních baterií 

použitých v testovací platformě Off-Grid systému stanovena na 750 A·h, jmenovité napětí 24 V. 

Parametry použitých akumulačních baterií, viz tab. 2.5.   

Tab. 2.5 Parametry Ni-Cd akumulačních baterií – (Ferak KPL 375P LM)[35]. 

Parametry Hodnoty 
Jmenovité napětí baterie 1,2 V 

Jmenovitá kapacita baterie 375 A·h 
Energetická účinnost 85 – 90 % 

Celková instalovaná kapacita  750 A·h 
C5 jedné akumulační baterie 375 A·h 

Jmenovité napětí  24 VDC 
DODMAX 40 %* 

*minimální hloubka vybití je stanovena na 40 %, ostrovní měnič prostřednictvím akumulačních baterií je 
schopen pokrýt spotřebu 10.2 kW·h elektrické energie 
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Zvolené akumulační baterie se jmenovitou nebo také zaručenou kapacitou označovaná  

jako C5, je hodnota udaná výrobcem a odpovídá kapacitě, kterou může akumulační baterie dodat při 

pětihodinovém vybíjení do daného konečného vybíjecího napětí (u Ni-Cd je to 1,0 V) při 20 °C. 

U akumulačních baterií použitých v testovací platformě Off-Grid systému je to C5 = 375 A·h.  

To znamená, že při odběru 75 A (375/5 = 75 A) bude plně nabitá akumulační baterie krýt tuto 

spotřebu po dobu 5 hodin. 

Pro akumulaci elektrické energie v Off-Grid systému byly zvoleny Ni-Cd akumulační baterie Ferak 

KPL 375P LM. Baterie Ferak KPL jsou provedeny pro několik výstupních rozsahů, tak je zajištěno 

optimální řešení pro širokou škálu využití akumulačních baterií. Akumulační baterie Ferak KPL jsou 

určeny pro aplikace, kde je vyžadován spolehlivý zdroj elektrické energie po dlouhou dobu vybíjení 

s častým cyklováním (nabíjení / vybíjení akumulačních baterií). Ferak KPL se obvykle používají v 

energetice pro zálohování a hromadné aplikace pro skladování elektrické energie, jsou tedy vhodné 

pro Off-Grid systém. Označení LM je určení akumulační baterie, která je vhodná pro aplikace, kde 

baterie obvykle pokrývají elektrické zatížení po dobu mezi 30 minutami, až 50 hodin  

viz obr. 2.15, vybíjí se nízkým i vysokým vybíjecím proudem. K vybíjení akumulační baterie může 

docházet často i zřídka, a jsou vhodné pro ukládání velkého množství elektrické energie. [39, 35]
 
 

 

 Obr. 2.15 Obecný rozsah akumulačních baterií KPL LMH. ( L- aplikace pro skladování elektrické  

energie, M - nouzové zdroje, H- velké vybíjecí proudy po krátkou dobu) [35] 

Vnitřní odpor akumulačních baterií je dán samotnou konstrukcí a stavem vnitřních desek. Vnitřní 

odpor akumulační baterie se mění i v závislosti na úrovni vybití baterie a s její teplotou. Vnitřní odpor 

vzrůstá s hladinou vybití akumulační baterie. U akumulačních baterií dojde vždy k určitému poklesu 

napětí, což je dáno jeho vnitřním odporem. Čím větší odběr proudu, tím větší pokles napětí, čím menší 

vnitřní odpor, tím je tento pokles nižší. Malý vnitřní odpor akumulátoru zajišťuje schopnost 

poskytnout při velkém zatížení vysoký vybíjecí proud, aniž by došlo k velkému poklesu napětí na jeho 

svorkách. Vnitřní odpor baterie vypovídá i o stavu akumulační baterie, zda není za svou životností, 

s narůstajícím časem a počtem nabíjecích cyklů se postupně zvyšuje. Dle výrobce akumulačních 
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baterií použitých v testovací platformě Off-Grid systému se vnitřní odpor plně nabité baterie pohybuje 

na hodnotě cca 0,6·10-3 Ω. Teoreticky, pokud bychom výstupní svorky jedné Ni-Cd plně nabité 

akumulační baterie spojili nakrátko, proud nakrátko dosáhne velikosti 2000 A dle vztahu (2). Na  

obr. F. 1, příloha F, strana 132 je znázorněn průběh proudu nakrátko (spojení kladného a záporného 

pólu) jedné nabité olověné akumulační baterie 6 OPzS 420 A·h (tato akumulační baterie je za svou 

životností, jednou repasovaná,
 
6000 cyklů nabití /vybití). Hodnota nárazového zkratového proudu 

dosahuje na hodnotu 352 A, hodnota ustáleného zkratového proudu klesá na hodnotu 321 A (velikost 

zkratového proudu je ovlivněna odporem zkratovací soupravy - vypínač FLA 15/60 – 4 mΩ). Data pro 

sestrojení obr. F. 1 jsou získána pomocí osciloskopu YOKOGAWA DL750.  

(A).
iR
bU

batI =                               (2) 

kde, Ub je svorkové napětí akumulačních baterií (V) a Ri je vnitřní odpor akumulační baterie (Ω). 

Celkový vnitřní odpor nových Ni-Cd akumulačních baterií o celkové kapacitě 750 A·h a jmenovité 

hodnotě napětí 24 V se pohybuje v sérioparalelním zapojení cca 0,02 Ω, viz kapitola 4.2.4, strana 91. 

V případě dokonalého zkratu by hodnota nárazového zkratového proudu dosáhla na 1200 A. Pro 

ochranu akumulační baterií proti zkratu na DC straně jsou aplikovány MRBF terminálové pojistky, 

jmenovitá hodnota 300A – 58 V určené pro jištění proti zkratu na velkých bateriových setech. 

Vypínací charakteristika terminálových pojistek MRBF viz obr. 2.16 [42].
 
Na obr. 2.17 je ukázka 

závislosti poklesu napětí na výstupních svorkách akumulačních baterií, použitých v Off-grid systému, 

na velikosti odebíraného proudu. Data pro sestrojení obr. 2.17 byly získány pomocí vybudovaného 

monitorovacího systému. Oba dva akumulační sety (olověné 850 A·h, Ni-Cd 750 A·h) byly 

zatěžovány po dobu 10 s vybíjecím proudem (odběr ostrovního měniče) od 42 do 120 ADC. Oba dva 

akumulační sety byly před zatěžováním nabity na 100 % své kapacity. [35, 41] 

 

Obr. 2.16 Vpínací charakteristika terminálových pojistek MRBF 300 A.[42]
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Obr. 2.17 Závislost poklesu svorkového napětí akumulačních baterií na velikosti odebíraného proudu. Olověné 
akumulační baterie OPzS o celkové850 A·h (jednou repasované, na hranici své životnosti 6000 cyklů nabití 

/vybití) Ni-Cd – nové akumulační baterie o celkové kapacitě 750 A·h. 

2.1.3 Hybridní zdroj elektrické energie pro Off-Grid systém 
 

Jedním ze zdrojů elektrické energie, které se mohou využít v hybridním zdroji pro napájení  

Off-Grid systému elektrickou energií, je fotovoltaická elektrárna. Přímá přeměna energie slunečního 

záření na elektrickou energii je zajištěna pomocí fotovoltaických článků - (dále jen FV články), 

pracující na principu fotoelektrického jevu. V současné době jsou komerčně nejdostupnější FV články 

vyrobené z krystalického křemíku ve formě monokrystalu (účinnost 14 až 20 %) nebo polykrystalu 

(účinnost 12 až 16 %). Výhoda monokrystalického FV článku je větší účinnost při přímém globálním 

záření. Výhody polykrystalického FV článku je širší úhel absorpce rozptýleného světla, nevýhodou 

jsou nižší účinnosti. Výkon FV panelů je udáván v jednotkách Watt peak (Wp – špičkový výkon), což 

je výkon FV panelu při optimální energetické hustotě záření 1000 W·m2, a teplotě 25°C a světelném 

spektru odpovídajícím slunečnímu záření pro bezoblačný letní den.  

V současné době jsou na dnešním trhu k dispozici desítky střídačů od různých výrobců určených 

pro FVE. Střídače FVE slouží k přeměně stejnosměrného napětí dodávaného FV panely na střídavé 

napětí distribuční nebo ostrovní sítě. Střídače pro FVE můžeme rozdělit na transformátorové a 

beztransformátorové. Střídače s nejvyššími hodnotami absolutní účinnosti jsou obvykle střídače 

beztransformátorové. Jejich nevýhodou oproti jejich vysoké účinnosti je absence galvanického 

oddělení, což znamená ochranu střídače před poškozením (oddělení stejnosměrné a střídavé strany, 

stejnosměrná strana střídače je chráněna před vlivy střídavého proudu z AC sítě). Pro dosažení 

maximálního výkonu z FV panelů za všech okolností, i přes různé úrovně hodnot globálního záření, 

střídače FVE používají MPP tracker. Jedná se o systém sledování bodu maximálního výkonu (MPP – 

bod na VA charakteristice s maximálně dosažitelným výkonem, nastavení pracovního bodu střídače 

FVE tak, aby odpovídal aktuálnímu bodu maximálního výkonu použitých FV panelů), který změnou 

výstupního odporu zajišťuje účinnější chod střídače. Účinnost přizpůsobení MPP je důležitým 

faktorem jak rychle dokáže střídač FVE reagovat na měnící se klimatické podmínky a adekvátně na ně 
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zareagovat. V současné době jsou na trhu dostupné střídače se dvěma nezávislými vstupy a dvěma 

MPP trackers. To umožňuje připojení dvou samostatných řetězců FV panelů a tím snížit ztráty, které 

jsou způsobeny částečným zastíněním (sloup, komín, postupující mraky) a rozdílným výstupním 

výkonem panelů v řetězci. Střídač FVE použitý v testovací platformě Off-Grid systému dle výrobce 

dosahuje maximálně 0,2 % ztrát při vyhledávání adekvátního maximálního bodu výkonu. Na obr. 2.18 

je znázorněno nastavení pracovního bodu střídače FVE použitého v Off-Grid systému při různých 

hodnotách globálního záření. Data pro sestavení výkonových křivek na obr. 2.18 jsou získány pomocí 

monitorovacího systému a databáze dlouhodobých naměřených hodnot. Parametry FV panelů 

použitých v testovací platformě Off-Grid systému jsou znázorněny v tab. 2.6. FVE1 – střešní instalace, 

použity polykrystalické FV panely. FVE2 – použité monokrystalické FV panely, které jsou instalovány 

na polohovacím natáčecím zařízení (tracker). Obě FVE jsou znázorněny na obr. 2.25. [12, 25, 33, 43]  

Tab. 2.6 Parametry použitých FV  panelů.[33] 

Parametry FVE1 FVE2 
Počet panelů 11 12 

Špičkový výkon panelu 190 Wp 170 Wp 
Špičkový výkon FVE 2090 2040 Wp 

Účinnost  15 % 16 % 
Jmenovité napětí  38,23 V 36,57 V 
Jmenovitý proud  4,97 A 4,64 A 

Proud nakrátko (Isc) 5,32 A 4,97 A 
Napětí naprázdno (Uoc) 44,96 44,13 

FF – činitel naplnění (-)* 0,67 0,77 
*činitel naplnění, reprezentuje elektrickou účinnost FV panelu – udává poměr mezi maximálním výkonem a 
výkonem daným napětím naprázdno a proudem nakrátko. 

 

Obr. 2.18 Nastavení pracovního bodu střídačem FVE použitého v Off-Grid systému při různých hodnotách 
globálního záření (FVE1 – polykrystalické panely). 
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Důležité pro správnou volbu střídače FVE pro Off-Grid systém je jeho funkce pro ostrovní provoz. 

Ostrovní měnič použitý v testovací platformě Off-Grid systému má systém na řízení zátěže (FSPC) 

[26]. Střídač FVE musí být schopný regulovat výstupní výkon dle aktuální frekvence ostrovní sítě. Na 

dnešním trhu je k dispozici několik druhů ostrovních měničů různých výrobců, kteří doporučují 

střídače FVE určené pro provoz v ostrovním režimu. Na obr. 2.19 je zachycen průběh připojování 

střídače FVE  k ostrovní síti. Proces fázování střídače k síti může být rozdělen do několika částí. 

V čase od 0 do 17 s se střídač FVE nachází v pohotovostním režimu – (Standby mód).  V čase od 17 

do 28 s probíhá synchronizace střídače FVE s parametry ostrovní sítě (frekvence a velikost napětí 

v ostrovní síti). V čase od 28 s začíná střídač FVE dodávat elektrickou energii do ostrovní sítě. V čase 

od 50 s je viditelný nárůst proudu (dodávaného výkonu). Toto navýšení výkonu je zapříčiněno 

nalezením MPP bodu, který vyjadřuje ideální poměr mezi napětím a proudem na DC straně FVE. Data 

pro sestrojení obr. 2.19
 
jsou získána pomocí osciloskopu YOKOGAWA DL750, časový průběh byl 

zaznamenán se vzorkovací frekvencí 50 kS/s. Parametry střídače FVE použitého v ostrovní síti, viz 

tab. 2.7. 

 

Obr. 2.19 Průběh okamžitých hodnot proudu 1fázového střídače FVE, přifázováni k ostrovní síti. 

Tab. 2.7 Parametry FVE střídače použitého v testovací platformě Off-Grid systému.
 
[44] 

Parametry FVE 
                  AC strana 1fázového střídače FVE 

Maximální výkon 4,6 kW 
Jmenovitý výkon 4,2 kW 

Účinnost 96 % 
Napětí 231 V 

Frekvence 45 – 55 (Hz) 
vlastní spotřeba bez zatížení / pohotovostní režim < 4 W 

                 DC strana 1fázového střídače FVE 

Maximální napětí 600 V 
Maximální vstupní DC proud 32 A 

Jmenovitý DC výkon 4,4 kW 
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Další ze zdrojů elektrické energie, které mohou být využity v hybridním zdroji pro napájení  

Off-Grid systému elektrickou energií je větrná elektrárna. Větrná elektrárna přeměňuje kinetickou 

energii větru na energii elektrickou. Pohybovou energií větru a působením aerodynamických sil na 

listy rotoru VTE převádí větrná turbína instalovaná na stožáru energii větru na rotační energii 

mechanickou. Ta je poté prostřednictvím generátoru VTE zdrojem elektrické energie. VTE použitá 

pro napájení testovací platformy Off-Grid systému je připojena na AC stranu ostrovní sítě (By-Pass 

systém). Generátor VTE je připojen do ostrovní sítě přes plně řízenou elektroniku, tzv. „Back to Back“ 

režimu, viz obr. 2.20 [45]. Výkon VTE je nejprve usměrněn prostřednictvím 3fázového usměrňovače, 

výstupní napětí je přizpůsobeno na optimální hodnotu napětí. Následně je výkon VTE prostřednictvím 

1fázového střídače vyveden do 1fázové ostrovní sítě. [12, 13, P. 8]  

 

Obr. 2.20 Schéma zapojení VTE do ostrovní sítě, Back to Back režim.
 
 

3fázový usměrňovač VTE přeměňuje střídavé frekvenčně variabilní výstupní napětí VTE na 

stejnosměrné napětí a zároveň chrání 1fázový střídač VTE proti přepětí na vstupní DC straně střídače. 

Události jako jsou náhle poryvy větru, odlehčení střídače z důvodu výpadku sítě, doba přifázování 

měniče VTE k ostrovní síti a nízká spotřeba elektrické energie v ostrovní síti mohou vést 

k rezonančnímu napětí či přepění na DC straně střídače VTE. Z tohoto důvodu má usměrňovač VTE 

integrovanou přepěťovou ochranu s externí zátěží (zatěžovací odpor), viz obr. 2.21. Zatěžovací odpor 

musí být navržen tak, aby zvládnul trvalé zatížení VTE, v případě testovací platformy Off-Grid 

systému 8 kW. Bez externí zátěže nemá střídač VTE připojený na AC stranu ostrovní sítě žádnou 

ochranu proti přepětí na vstupní DC straně střídače.  

V případě, že je překonána maximální prahová hodnota DC napětí, přepěťová ochrana je okamžitě 

aktivována a napětí je omezeno na přípustnou hodnotu. Ochrana je deaktivována, když je opět 

dosaženo nižší hodnoty přednastavitelné kritické hranice napětí. Prahové hodnoty napětí jsou závislé 

na příslušném typu střídače. Na obr. 2.21 je znázorněn průběh DC napětí na vstupu střídače VTE. 

Prahová hodnota DC napětí je nastavena na 600 V. Dojde-li k překročení této prahové  

hodnoty, aktivuje se přepěťová ochrana a dochází k připojení zatěžovacího odporu. [46, 47]  
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Obr. 2.21 Průběh usměrněného DC napětí 3fázový usměrňovačem VTE během větrného dne. 

Na obr. 2.22 je znázorněn výstupní výkon 1fázového střídače VTE v závislosti na vstupním DC 

napětí z 3fázového usměrňovače VTE. Většina střídačů určených pro provoz s VTE disponuje 

speciálním provozním režimem pro generátory větrných elektráren, který umožňuje individuální 

přizpůsobení charakteristikám generátorů od nejrůznějších výrobců. To znamená možnost použití 

libovolné větrné turbíny díky programovatelné výkonové charakteristice. Na obr. 2.22
 
je znázorněna 

naprogramovatelná křivka (výkon/napětí) střídače VTE použitého v testovací platformě  

Off-Grid systému. Výkonová křivka použitého střídače v testovací platformě Off-Grid systému je 

znázorněna na obr. 2.23. 

 

Obr. 2.22 Výstupní výkon 1fázového střídače VTE v závislosti na vstupním DC napětí z 3fázového usměrňovače 
VTE. 
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Obr. 2.23 Výkonová křivka 1fázového střídače VTE v závislosti na otáčkách větrného motoru respektive rychlosti 
větru. 

 

Obr. 2.24. Průběh okamžitých hodnot proudu 1fázového střídače VTE, přifázováni k ostrovní síti. 

Na obr. 2.24 je zachycen průběh připojování střídače VTE k ostrovní síti. Pohotovostní režim 

v čase od 0 do 5 s je charakterizován vyšším odběrem, než v případě střídače FVE, což je způsobeno 

větším množstvím polovodičové techniky uvnitř samotného střídače. Druhá část fázování střídače 

VTE s ostrovní sítí je časově náročnější. Střídač VTE spouští fázování až od určité hodnoty napětí 

v DC meziobvodu VTE, toto napětí se dynamicky mění, viz obr. 2.22 a obr. 2.23. Po dokončení 

synchronizace se sítí v čase od 5 do 33 s následuje průběh dodávaného výkonu v závislosti na 

metrologických podmínkách (rychlost a směr větru) v lokalitě umístění VTE. Výkonová křivka VTE 

požitá v testovací platformě Off-Grid systému je znázorněna na obr. A. 2 příloha A, strana 125. 

Parametry výkonové elektroniky a VTE jsou uvedeny v tab. 2.8 a tab. 2.9. 
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Tab. 2.8 Parametry VTE použité v testovací platformě Off-Grid systému.
 
[31] 

Parametry Hodnoty 
Instalovaný výkon 8 kW 

Jmenovitá rychlost větru 10 m·s-1 
Rozběhová rychlost větru 2,8 m·s-1 

Typ synchronního generátoru 3fázový 20ti pólový s PMG 
Systém ochrany vytočení* 

Otáčky rotoru pro jmenovitou rychlost větru 180 ot.min-1 
Max otáčky rotoru 210 ot.min-1 

Maximální AC napětí 425 V 
Frekvence 0-35 Hz 

Maximální AC proud 21 A 
* VTE je vybavena řídicím systémem, který působí automaticky při překročení nastavitelné mezní rychlosti větru. 
Natáčecí systém vytáčí gondolu VTE z větru (relativní úhel natočení 300, 600, 900), aby nebyly překročeny mezní 

parametry VTE 

 

Tab. 2.9 Parametry výkonové elektroniky  VTE použité v testovací platformě Off-Grid systému. [46, 47]  

Parametry 3fázový usměrňovač VTE 1fázový střídač VTE 
Instalovaný výkon (input) 7 kWAC 6 kWDC 
Instalovaný výkon (output) 7 kWDC *5 kWAC 

Max. napětí 3 x 500 VAC 600 VDC 

Max. proud 3 x 11,5 A 26 A 

Účinnost  99 % 95 % 
Frekvence 0-400 Hz 45-55 Hz 

vlastní spotřeba bez zatížení / 
pohotovostní režim 

< 7 W < 4 W 

*špičkové zatížení 1fázového střídače VTE je 5,5 kW 

 

VTE vybudovaná v areálu VŠB-TU Ostrava pro napájení Off-Grid systému je schopna pracovat ve 

dvou provozních režimech. Prvním provozním režimem je napájení Off-Grid systému. VTE využívá 

pro napájení ostrovní sítě jeden 1fázový střídač, protože nejčastěji pracuje do 50 % svého 

instalovaného výkonu. Pokud jsou meteorologické podmínky příznivé, přechází VTE pomocí 

kontrolního systému do druhého provozního režimu, a tím je napájení DS. V tomto režimu VTE 

využívá v DC meziobvodu dva 3fázové usměrňovače. Následně je usměrněné napětí vyvedeno do tří 

1fázových střídačů, které napájí 3fázovou DS. Druhý provozní režim VTE umožňuje plné využití 

instalovaného výkonu VTE. Technické parametry výkonové elektroniky využívané v druhém 

provozním režimu jsou stejné jako v Off-Grid režimu. [7]  
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Obr. 2.25 Jednotlivé zdroje a výkonová elektronika použitá v testovací platformě Off-Grid systému. 

2.2 Kontrolní a monitorovací systém  
 

Aby bylo možné definovat základní provozní parametry jednotlivých komponentu (výkonová 

elektronika, zdroje) energetické koncepce i parametry energetické koncepce jako celku, byl vybudován 

komplexní monitorovací a kontrolní systém. S monitorovacím a ovládacím systémem je možné 

s velkou přesností určit celkovou účinnost systému, definovat podíl jednotlivých zdrojů hybridního 

zdroje v rámci dlouhodobého časového intervalu a specifikovat tak využitelnost navržené energetické 

koncepce pro libovolné meteorologické a energetické podmínky nejen v místě umístění vybudované 

testovací platformy Off-Grid systému. Monitorovací systém sleduje základní parametry jednotlivých 

komponentu použitých v testovací platformě Off-Grid systému, aby tak mohla být definována v 

požadovaných cyklech v rámci dlouhodobého měření celková účinnost  

systému i účinnost jednotlivých individuálních komponentu celého systému společně s kvalitou 

elektrické energie v Off-Grid systému. Na obr. 2.26 jsou znázorněny měřicí body pro jednotlivé 

komponenty využívané v testovací platformě Off-Grid systému společně s měřicím řetězcem. Pro část 

měření elektrických veličin jsou použity převodníky k měření napětí, proudů a následně výkonových 

parametrů jednotlivých komponentu. Celkově je použito 28 převodníků a 2 měřicí karty. Napěťové 

převodníky mají 2rozsahový převodník na napětí s frekvenčním rozsahem 0 až 100 kHz  

s galvanickým oddělením vstupu, výstupu a napájení. Napěťový převodník umožňuje měřit napětí do 



Ing. Jakub Vramba 
Disertační práce: Vývoj koncepce chránění pro Off-Grid systém 

 
    

Fakulta elektrotechniky a informatiky                                                   

   42 

 

 

hodnoty 600 VDC a 300VAC.  Pro měření proudu jsou použity 2rozsahové převodníky proudu na napětí 

s rozsahem 12 ADC a 25 AAC. Pro měření proudu akumulačních baterií je použit speciální převodník 

proudu s průvlekovým proudovým snímačem s rozsahem až do 300 ADC. [8]  

 

Obr. 2.26 Blokové schéma zapojení testovací platformy Off-Grid systému s jednotlivými  měřicími body. 

 

Součástí monitorovacího systému je i hodnocení meteorologických poměrů. Meteorologická 

stanice je umístěna na stožáru větrné elektrárny ve výšce 10 m nad zemským povrchem. Komunikace 

s PC je zajištěna pomocí ethernetového TCP/IP protokolu. Meteorologická stanice měří od rychlosti a 

směru větru, přes teplotu a globální záření až po vlhkost vzduchu a atmosférický tlak. 

Veškeré naměřené hodnoty jsou následně zpracovávány a vyhodnocovány pomocí G jazyku 

(prostředí LabView- Laboratory Virtual Instrument Engineering Workbench ) a následně pomocí 

tohoto jazyku i vizualizovaný, viz obr. 2.33. Veškeré výsledky z monitorovacího systému jsou 

ukládány pro následné zpracování do databáze dlouhodobých naměřených hodnot v minutových 

intervalech a jsou publikovány formou webových stránek na internetové doméně, která je pro testovací 

platformu Off-Grid systému vytvořena [6]. Do databáze dlouhodobých naměřených hodnot se ukládá 

82 hodnot, od napětí a proudu, přes činný výkon až po mechanické veličiny, jako je moment na hřídeli 
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VTE a otáčky větrného motoru. S takto vytvořenou databází je možné optimalizovat a vyhodnotit 

řetězec jednotlivých konverzí elektrické energie, toků elektrické energie a provozních stavů v Off-Grid 

systému. Databáze dlouhodobých naměřených hodnot také poskytuje dostatek informací pro vhodné 

dimenzování hybridního zdroje pro napájení energeticky soběstačného domu. [49][49] 

 

Obr. 2.27 Schéma monitorovacího o a vyhodnocovacího řetězce. 

 

Na obr. 2.27 je znázorněn měřicí řetězec monitorovacího systému. Dle fyzikálních modelů, které 

demonstrují chování reálných spotřebičů v domácnosti, je pomocí software LabView programována 

speciálně navržená zátěž simulující provoz a spotřebu rodinného domu. Velikost zátěže se automaticky 

nastavuje dle naprogramovaného denního digramu zatížení s  induktivním a kapacitním účiníkem 

v rozsahu tří hodnot 0,5 – 0,95 – 1. Programovatelná zátěž je tvořena RLC prvky, pomocí kterých je 

možné na hladině 230 V nastavovat zátěž od 100 W do 4 kW s minimálním krokem 100 W. 

Programovatelná zátěž je zobrazena na obr. 2.32.   

Na obr. 2.28 je znázorněn algoritmus přepnutí VTE z prvního provozního režimu ( VTE napájí  

Off-Grid systém) do druhého provozního režimu (výkon VTE vyveden do distribuční soustavy). 

Kontrolní systém pomocí naměřených hodnot napětí v DC meziobvodu VTE a aktuální frekvence 

ostrovní sítě (frekvenční řízení výkonu - FSPC) přepíná VTE do prvního nebo druhého provozního 

režimu. 
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Obr. 2.28 Algoritmus přepínaní VTE z prvního provozního režimu do druhého provozního režimu. 

 

Aby bylo možné znát aktuální hladinu nabití akumulačních baterií, musela být vytvořena vybíjecí 

křivka použitých baterií v testovací platformě Off-Grid sytému viz obr. 2.29. Ta byla vytvořena pomocí 

programovatelné zátěže. Akumulační baterie byly několikrát plně nabity a potom vybíjeny konstantní 

zátěží 1 kW pomocí programovatelné zátěže. Výsledky z tohoto měření umožnily vytvořit rovnici pro 

výpočet aktuální hladiny nabití podle velikosti napětí akumulačních baterií. Výsledná rovnice sestavena 

pomocí statistického software STATGRAPHICS 5 plus znázorněna vztahem (3). Věrohodnost použité 

výpočtové funkce reprezentované vztahem (3) je 98 %.  

( )%)0018,09710,2exp( DCUBC ∗+=                           (3)    

         
Cb – kapacita akumulačních baterií v (%), UDC – naměřená velikost napětí na akumulačních bateriích (V)  
 

 
  Obr. 2.29  Hladiny nabití Ni-CD akumulačních baterií použitých v testovací platformě Off-Grid systému. 
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Obr. 2.30  Histogram četnosti kmitočtu napájecího napětí v ostrovní síti za 14 dní provozu. 

Databáze dlouhodobých naměřených hodnot poskytuje dostatek informací pro analýzu kvality 

elektrické energie v ostrovní síti. Dle normy ČSN EN 50 160 ed.3 a ČSN EN 60038 (330120) musí být 

kmitočet napájecího napětí měřený v intervalu 10 s v ostrovním napájecím systému za normálních 

provozních podmínek v následujících mezích: 50 ± 2% (49 – 51 Hz) během 95 % týdne a 50 ± 15 % 

(42,5 – 57,5 Hz) po 100 % času. Na obr. 2.30 je znázorněn histogram četnosti kmitočtu napájecího 

napětí v ostrovní síti během 14 denního provozu – ( ostrovní síť zatěžovaná DDZ s využitím 

programovatelné zátěže). Měřený kmitočet napájecího napětí odpovídá intervalu 60 s. Z histogramu je 

viditelné, že obě dvě podmínky byly splněny (42,5 – 57,5 Hz) po 100 % času a (49 – 51 Hz) po  

95,6 % času během týdne – (ovlivněno FSPC).  

 

Obr. 2.31 Histogram četnosti hodnoty fázového napětí v ostrovní síti za 14 dní provozu. 

Dle normy ČSN 50 160 ed.3 a ČSN EN 60038 (330120) nesmí odchylka průměrné desetiminutové 

efektivní hodnoty napájecího napětí přesáhnout ± 10 % ( 207 - 253 V) od jmenovitého napětí za 

normálních provozních podmínek po 95 % týdne (měřící interval průměrné efektivní hodnoty napětí 

10 minut). Na obr. 2.31 je znázorněn histogram četnosti velikosti napětí v ostrovní síti ve zvoleném 
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měřícím intervalu během 14 denního provozu. Z histogramu je viditelné, že nedošlo k porušení 

podmínky odchylky průměrné efektivní hodnoty napájecího napětí. 

 

Obr. 2.32 Programovatelná zátěž použitá v testovací platformě Off-Grid systému. 

 

Obr. 2.33 Vizualizace naměřených a vyhodnocených dat v Off-Grid systému.
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Monitorovací systém a databáze dlouhodobých naměřených hodnot poskytuje dostatek informací 

k vyhodnocení využití hybridního zdroje Off-Grid systému vybudovaného v areálu VŠB. Na obr. 2.34 

a obr. 2.35 je znázorněno využití VTE a FVE1,2 při pokrytí čtrnáctidenní simulované spotřeby 

elektrické energie v ostrovní síti. Toto měření bylo provedeno po dobu čtrnácti dnů ve čtyřech 

vybraných měsících v roce. Pro všechna čtyři měření se hodnota nabití akumulačních baterií, před 

zahájením měření, pohybovala na hodnotě 95 %. Minimální hodnota vybití akumulačních baterií byla 

stanovena na 40 % (ochrana proti hlubokému vybití baterií). Pomocí programovatelné zátěže a 

elektrických spotřebičů (lednička, klimatizace, PC) byl vytvořen denní diagram zatížení pro ostrovní 

síť.  

 

Obr. 2.34 Výsledné využití pro pokrytí čtrnáctidenní spotřeby elektrické energie hybridním zdrojem Off-Grid 

systému pro měsíc únor a duben. 

 

Pro všechny čtyři měsíce činila celková spotřeba elektrické energie z čtrnáctidenního provozu  

211 kW·h. Průměrná denní spotřeba se pohybovala kolem 15,1 kW·h·den-1. Z výsledku vyhodnocení 

využití hybridního zdroje za měsíc únor, elektrická energie z FVE1,2 a VTE společně s akumulačními 

bateriemi nepokryla celkové čtrnáctidenní zatížení ostrovní sítě. Z celkové spotřeby 211 kW·h muselo 

být hrazeno 22 kW·h z elektrocentrály nebo v případě Off-Grid systému vybudovaného v areálu VŠB 

z DS. [6, 8, 48, P. 14]  

 

Obr. 2.35 Výsledné využití pro pokrytí čtrnáctidenní spotřeby elektrické energie hybridním zdrojem Off-Grid 

systému pro měsíc červen a srpen. 
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2.2.1 Aktivní systém řízení spotřeby v Off-Grid systému 
 

V roce 2013 byl dokončen aktivní systém řízení spotřeby elektrické energie pro vybudovaný  

Off-Grid systém a byl zahájen jeho testovací provoz. Tento automatizovaný systém je určený pro 

hospodaření a řízení toků elektrické energie v ostrovní síti rodinného domu, nebo objektu spadající do 

výkonové hladiny rodinného domu. Aktivní systém řízení spotřeby elektrické energie s adaptivním 

systémem ochrany tvoří inteligentní energetický systém určený pro energeticky soběstačný dům či 

budovu. Hlavním cílem inteligentního energického systému je zajistit základní specifické požadavky 

určené pro Off-Grid systém. Mezi tyto základní požadavky patří: autonomní provoz ostrovní sítě bez 

závislosti na elektrické energii z vnější rozvodné elektrické sítě, účinné a maximální využití 

obnovitelných zdrojů elektrické energie při napájení ostrovní sítě s možností akumulace elektrické 

energie, zajištění bezpečnosti a spolehlivosti provozu Off-Grid systému. Aktivní systém řízení 

spotřeby není cílem této dizertační práce, a proto zde nebude popsán detailněji. 

Aktivní systém řízení spotřeby využívá informace z predikčního modelu výroby elektrické energie 

z obnovitelných zdrojů použitých v Off-Grid systému a optimalizuje připojení jednotlivých 

elektrických spotřebičů, které tvoří svou spotřebou DDZ. Na základě informací o predikované hodnotě 

elektrické energie z fotovoltaické a větrné elektrárny, předem definovaných priorit připojení 

jednotlivých spotřebičů a aktuální hodnoty kapacity akumulačních baterií, systém reguluje toky 

energií uvnitř systému pomocí akčních silových členů (stykače) implementovaných do elektrického 

rozvodu ostrovní sítě. Použitím aktivního systému řízení spotřeby dojde k navýšení výhody Off-Grid 

systému, který je provozován v By-Pass režimu (schopnost pokrýt větší spotřebu elektrické  

energie, než jakou je schopný pokrýt ostrovní měnič). Vývojové schéma inteligentního energetického 

systému je zobrazeno na obr. 2.37. [9, P. 6] 

Zjednodušený popis funkcí aktivního systému řízení spotřeby elektrické energie lze definovat 

v následujících bodech: 

 Využití a predikce meteorologických veličin, predikce hodnot globálního záření a rychlosti 

větru pro určenou lokalitu pomocí agentury na předpověď počasí – ( data jsou pomocí 

ethernetu zasílány na 3 dny dopředu), pomocí takto získaných dat je predikována produkce 

elektrické energie pro FVE a VTE. [50] 

 Predikce spotřeby elektrické energie rodinného domu. Denní diagram zatížení rodinného 

domu se může lišit pro pracovní den, víkend, roční období. Proto byla vytvořena databáze 

spotřeby elektrické energie typické domácnosti, založena na dlouhodobém měření spotřeby 

elektrické energie několika rodinných domů. Tato databáze umožňuje predikovat očekávaný 

scénář denního diagramu zatížení v závislosti na daném dnu, ročním období a chování 

spotřebitelů.  
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 Aktivní systém řízení spotřeby přijímá oba dva předchozí informační vstupy. Dle algoritmu a 

měření elektrických veličin vyhodnocuje využitelnou elektrickou energii z hybridního zdroje 

(FVE a VTE) a akumulačního systému. Stanovuje, zda množství elektrické energie je 

dostačující pro pokrytí očekávané spotřeby elektrické energie. V případě deficitu elektrické 

energie v systému, upravuje spotřebu (DDZ) s respektováním priority napájení jednotlivých 

spotřebičů (spotřebiče nejnižší priority – pračka, sušička, klimatizace, myčka). Za pomocí 

aktivního systému řízení a dle předem stanovených priorit spínaní jednotlivých spotřebičů 

dojde k přednastavení denního diagramu zatížení. Aktivní systém řízení spotřeby přesune a 

rozloží spotřebu elektrické energie na méně zatížený časový úsek v denním digramu  

zatížení, anebo přesune provoz některých spotřebičů (myčka, pračka, sušička) na časový úsek 

v denním diagramu zatížení s očekávanou vyšší produkcí elektrické energie z hybridního 

zdroje, viz obr. 2.38 a obr. 2.39. Podrobnější popis aktivního systému řízení spotřeby je 

prezentován v následujících publikacích [7, 51, 52]. 

 

Obr. 2.37 Schéma inteligentního energetického systému pro Off-Grid systém. 

Na obr. 2.38 je znázorněn průběh DDZ typizovaného rodinného domu, společně s výkonem 

hybridního zdroje a kapacitou akumulačních baterií. Od 11:00 do 14:00 je výkon hybridního zdroje 

dostatečný na pokrytí aktuálního zatížení, ostrovní měnič nabíjí akumulační baterie. Od 14:00 dochází 

k navýšení spotřeby elektrické energie a k poklesu aktuálního výkonu hybridního zdroje. Ostrovní 

měnič musí čerpat elektrickou energii z akumulačních baterií, aby částečně pokryl spotřebu elektrické 
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energie typizovaného rodinného domu. Na konci dne se kapacita akumulačních baterií pohybuje 

 na hodnotě 48 %. Na obr. 2.39 je znázorněna modelová úprava DDZ pomocí aktivního systému řízení 

spotřeby. Aktivní systém řízení spotřeby přesouvá spotřebu elektrické energie na méně zatížený 

časový úsek v denním digramu zatížení s vyšší produkcí elektrické energie z hybridního zdroje. Na 

konci dne se kapacita akumulačních baterií pohybuje na hodnotě 64 %. 

 

Obr. 2.38  DDZ společně s aktuálním výkonem FVE a VTE společně s kapacitou akumulačních baterií v průběhu 

jednoho dne. Na konci dne se kapacita akumulačních baterií pohybuje na hodnotě 48 %. 

 

Obr. 2.39 Modelová ukázka upravení DDZ pomocí aktivního systému řízení spotřeby. Na konci dne se kapacita 

akumulačních baterií pohybuje na hodnotě 64 %. 
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3. Dimenzování hybridního zdroje pro Off-Grid systém 
 

Prvotní částí při návrhu hybridního zdroje Off-Grid systému pro napájení energeticky soběstačného 

rodinného domu či budovy v ostrovním režimu je analýza spotřeby elektrické energie. Důležitým 

rozhodnutím je také určení, jaké spotřebiče má energetický systém napájet. Variant je mnoho, ale 

základní je stanovení, zda budou napájeny pouze běžné spotřebiče, či je počítáno 

 i s napájením elektrického vytápění. Tato odlišnost má přímý dopad na velikost následného 

instalovaného výkonu jednotlivých zdrojů elektrické energie a následně i velikosti kapacity 

akumulačního zařízení [12]. Pro ukázku analýzy spotřeby byl zvolen rodinný dům o prostorové 

dispozici 5+1. U rodinného domu se nepředpokládá hrazení energie pro vytápění, kterou zajišťuje jiné 

energetické médium. V rodinném domě jsou používány spotřebiče běžné domácnosti. Na základě měření 

a sledování provozu jednotlivých spotřebičů a běžných denních zvyklostí členů domácnosti je možné 

stanovit diagram zatížení spotřeby rodinného domu pro jednotlivé dny v týdnu. Měření spotřeby 

elektrické energie v typizovaném rodinném domě probíhalo po dobu tří týdnů v průbězích čtyř ročních  

období tak, aby byly minimalizovány eventuální anomálie v běžném provozu rodinného domu. K měření 

spotřeby rodinného domu byl použit analyzátor sítě BK-ELCOM ENA 500. Přesné určení elektrické 

spotřeby domu či budovy bude mít vliv jak na dimenzování výkonové části systému, tak na zaručení 

energetické soběstačnosti v dlouhodobém časovém horizontu, ale i na celkové finanční náklady celého 

systému. V tab. 3.1 je uvedena průměrná spotřeba typizovaného rodinného domu pro pracovní  

dny, víkend a jednotlivá roční období. Celková roční spotřeba rodinného domu je stanovena na  

cca 7,9 MW·h·rok-1.  

 
Tab.3.1 Spotřeba elektrické energie typizovaného rodinného domu v průběhu jednoho roku. 

 
Roční období 

měsíce 

Průměrná spotřeba 
za pracovní den pro 
dané roční období 

(kW·h·den-1) 

Průměrná spotřeba za 
víkendový den pro dané 

roční období 
(kW·h·den-1) 

Průměrná spotřeba pro 
dané roční období 

(kW·h) 

Jaro 
březen, duben, květen 

20,91 22,48 1936,28 

Léto 
červen, červenec, srpen 

19,15 21,82 1783,16 

Podzim 
září, říjen, listopad 

21,36 22,61 1953,76 

Zima 
prosinec, leden, únor 

23,72 24,82 2175,32 

 

3.1.1 Dimenzování ostrovního měniče 
 

Velikost spotřeby elektrické energie v ostrovní síti může být v protikladu s velikostí dodávky 

elektrické energie z FVE a VTE. Doba nejvyššího výkonového zatížení rodinného domu se ne vždy 
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shoduje s disponibilitou hybridního zdroje elektrické energie. Z tohoto důvodu musí být ostrovní 

měnič schopný pokrýt samostatně celkové zatížení bez využití FVE a VTE a aktivního systému řízení 

spotřeby.  Na obr. 3.1 je znázorněn denní diagram zatížení analyzovaného rodinného domu v průběhu 

jednoho dne s největší naměřenou výkonovou špičkou. Ostrovní měnič napájený akumulačními 

bateriemi musí být dimenzovaný na pokrytí výkonové špičky, v našem případě 8 kW. Pokud by došlo 

k překročení tohoto odebíraného výkonu, ostrovní měnič je schopný pro určitý čas pokrýt tuto 

spotřebu svým špičkovým výkonem [29]. Ostrovní měnič použitý v testovací platformě Off-Grid 

systému je dimenzovaný pro experimentální provoz, měření a testování různých provozních a 

poruchových stavů. Pro další postup pro dimenzování hybridního zdroje a akumulace elektrické 

energie pro Off-Grid systém, určený pro napájení typizovaného rodinného domu, bude stanoven 

jmenovitý výkon ostrovního měniče na 8 kW. Parametry zvoleného ostrovního měniče viz tab. 3.2. 

 

Obr. 3.1 Denní diagram zatížení analyzovaného rodinného domu. 

  

Tab. 3.2 Parametry ostrovního měniče. [29] 

Parametry Hodnota 
AC strana 1fázového ostrovního měniče 

Jmenovitý výkon 8 kW 
Maximální výkon 9,6 kW* 
Jmenovité napětí 230 V 

Frekvence (FSPC) 50 (± max. 4,5) Hz 
Maximální účinnost 94 % 

Max. vstupní AC výkon pro nabíjení bat. 12 kW 
Vlastní spotřeba bez zatížení / pohotovostní režim < 26W  

DC strana 1fázového ostrovního měniče 
Jmenovité napětí - akumulační baterie 48 V (41 až 64 V) 

Maximální nabíjecí proud 140 A 
Maximální nabíjecí napětí 64 V 

Kapacita akumulačních baterií 100-10 000 A·h 
*ostrovní měnič je schopen po dobu jedné minuty pokrýt spotřebu 9,6 kW  
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3.1.2 Dimenzování hybridního zdroje 
 

V současné době jsou komerčně nejdostupnější fotovoltaické články vyrobené z krystalického 

křemíku ve formě monokrystalu nebo polykrystalu. Výhoda monokrystalického fotovoltaického 

článku je větší účinnost při přímém globálním záření a nižší pořizovací náklady. Z důvodu jako je 

vyšší účinnost a nižší pořizovací cena je vhodné zvolit pro dimenzování FVE pro hybridní zdroj 

Off-Grid systému monokrystalické FV panely se špičkovým výkonem 265 Wp s účinností 18,5 %. FV 

panely je vhodné optimálním způsobem nasměrovat tak, aby mohly pojmout co největší množství 

slunečního svitu. Ideální je směrovat panely přímo na jih. Sklon panelů závisí na typu systému, při 

celoročním provozu ostrovních systémů je vhodné umístit panely pod úhlem 49°, protože slunce je v 

zimních měsících níže než v letních. V zimním období tak získáme o několik procent energie více než 

při klasickém sklonu 35° [25, 12]. FVE je schopna zajistit vysokou dodávku elektrické energie pro  

Off-Grid systém v období od dubna do září, viz obr. 3.3. Míra dodávky elektrické energie od října do 

března je nižší a nelze ji značně navýšit vyšším instalovaným výkonem FVE.  Pro toto období je nutné 

doplnit pokrytí spotřeby elektrické energie v Off-Grid systému z jiných alternativních zdrojů, jako je 

VTE, nebo elektrocentrála na zkapalněný ropný plyn (dále jen LPG) nebo zkapalněný zemní 

plyn (dále jen LNG).  

 

Pro odhad, jak velké množství elektrické energie je schopný vyprodukovat FV panel, lze použit 

geografický informační systém PVGIS [53]. Přesnost systému je dána statistickým sběrem dat, který 

probíhal v letech 1985-1995 po celé Evropě. Pomocí interaktivních map a počítačových simulací 

můžeme odhadnout potenciální množství elektrické energie z FVE během jednotlivých měsíců. Ve 

výpočtu je zahrnuto několik druhů ztrát FV panelu (odhadované ztráty vlivem teploty, úhlové 

odrazivosti). Na obr. 3.2 je znázorněna průměrná denní produkce elektrické energie  jednoho FVE 

panelu o výkonu 265 Wp. Pro správné dimenzování výkonu FVE budeme vycházet z průměrné roční 

spotřeby znázorněné v tab. 3.1.  

 
Postup výpočtu pro dimenzování výkonu FVE lze shrnou do několika bodů [25, 12]: 

 

 Stanovení průměrné roční spotřeby typizovaného rodinného domu.  

 

                                                                                                        

 
 Navýšení průměrné spotřeby o ztráty vzniklé ve všech částech fotovoltaického systému 

použitého v Off-Grid systému (mimo fotovoltaické panely): 15 %. 

                                                                        

     (4)
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 Stanovení průměrné denní produkce elektrické energie z jednoho FV panelu o špičkovém 

výkonu 265 Wp pro měsíce od dubna do září, viz obr. 3.2. 

 

 

      

 Stanovení elektrické energie za jeden den pro 1 Wp výkonu FV panelu. 

 

     (5)                                                                       

 

 Určení velikosti instalovaného výkonu FVE. Potřebnou dodávku elektrické energie pro  

Off-Grid systém nyní podělíme průměrnou denní výrobou z 1Wp výkonu FV panelu a 

získáme celkovou potřebnou hodnotu výkonu FVE.  

 

                                                                                       (6)                   

 

 

 
 

Obr .3.2 Průměrná denní produkce elektrické energie z jednoho FVE panelu o špičkovém výkonu 265 Wp, 
umístění ( 49° 50' severní šířky, 18° 9' východní šířky). 

 
Z výše uvedeného výpočtu, reprezentovaného vztahem (6), vychází optimální výkon FVE pro 

pokrytí spotřeby rodinného domu. Hodnota výkonu 6 kWp odpovídá 23 kusům monokrystalických 

panelů se špičkovým výkonem 265 Wp. Pro dimenzování dalších zdrojů pro Off-Grid systém, jako je 

VTE, elektrocentrála a velikost akumulačních baterií, může být použit výpočetní software HOMER. 
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V dnešní době existuje několik modelovacích software pro analýzu a návrh hybridního napájecího 

systému. Hybridním napájecí systém, jak už bylo zmíněno, je spolupráce více zdrojů elektrické energie. 

V našem případě spolupráce FVE a VTE společně s akumulací a elektrocentrály. Tyto software 

dostupné na webu, jako je HOMER ENERGY, PVSYST, SMA Off-Grid umožňují nakonfigurovat 

celou energetickou napájecí jednotku. Softwary umožňují sestavit výkonovou část Off-Grid systému od 

zdrojů, měničů, až po definovanou zátěž. Předností těchto software je, že pracují s meteorologickými 

daty pro upřesnění celkové energetické bilance a účinnosti systému pro určení velikosti akumulačního 

zařízení a základního ekonomického vyhodnocení. Pro další postup dimenzování hybridního zdroje 

bude použít software HOMER. [54]  

 

3.1.3 Dimenzování zdrojů Off-Grid sytému pomocí softwaru HOMER a LabVieW 

 

HOMER (Hybrid Optimalization Model Electric Renewable Energy Source), který byl vypracován 

státní energetickou laboratoří pro obnovitelné zdroje NREL (National Energy Laboratory sídlící v 

USA), se opakovaně objevuje v literatuře jako nejsilnější optimalizační nástroj, který se používá k 

rozhodování o konfiguraci systému pro decentralizované napájecí systémy, jako jsou Off-Grid 

systémy či mikronapájecí systémy [84].  Homer je počítačový software, který umožňuje se značným 

zjednodušením dimenzovat hybridní napájecí zdroje pro Off-Grid systémy. Pomocí výpočetních 

algoritmů, optimalizace a citlivé analýzy umožní zhodnotit ekonomickou a technickou proveditelnost 

navrhovaného napájecího systému. Prostřednictvím tohoto software je provedena simulace provozu 

Off-Grid sytému při napájení typizovaného rodinného domu za jeden rok. Software Homer nabízí 

mnoho možností nastavení jednotlivých komponentů, jako je výkon a účinnost měničů, kapacita 

akumulační baterie, DDZ a celoroční spotřební plán elektrické energie typizovaného objektu, až po 

povětrnostní podmínky a úhrn globálního záření. Tyto možnosti nastavení simulace, optimalizace a 

analýzy umožňují, aby se simulovaný provoz Off-Grid systému co nejvíce podobal skutečným 

podmínkám. Velkou výhodou softwaru HOMER je simulace budoucího vývoje situace, jako je 

zvýšení nebo snížení poptávky elektrické energie pro zatížení, stejně jako změny, pokud jde o zdroje, 

jako je FVE a VTE, například výkyvy rychlosti větru a úhrnu slunečního záření v průběhu dne a 

jednotlivá roční období, stárnutí akumulačních baterií s následným snížením jejich kapacity. [54] 

 Simulace provozu bude provedena pro čtyři navržené Off-Grid systémy. Každý z těchto 

navržených systému bude mít odlišně dimenzované zdroje jako je VTE a FVE společně s velikostí 

kapacity akumulačních baterií. Varianta 4 bude dimenzována bez VTE. Ostrovní měnič bude mít pro 

všechny 4 varianty jmenovitý výkon 8 kW, viz tab. 3.2. Maximální odebíraný výkon ostrovním 

měničem při nabíjení akumulačních baterií z AC strany ostrovní sítě bude až 12 kW. 
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 Pro porovnání přesnosti simulace provozu všech čtyř variant Off-Grid systému při napájení 

typizovaného rodinného domu v ostrovním režimu je proveden výpočet prostřednictvím software 

LabView [8, 49]. Tento výpočet bude vycházet z naměřených minutových průměrných hodnot 

globálního záření a rychlosti větru za rok 2013 získaných pomocí databáze dlouhodobých naměřených 

hodnot, viz kapitola 2.2, strana 41. Z průměrných minutových hodnot globálního záření a rychlosti 

větru je výpočtem určeno aktuální množství dodané elektrické energie do Off-Grid systému na pokrytí 

aktuálního zatížení. Přebytkem elektrické energie se nabíjí akumulační baterie, naopak při nedostatku 

elektrické energie z VTE a FVE je deficit hrazen z akumulačních baterií. Výkon jednotlivých zdrojů, 

kapacita akumulačních baterií, spotřeba elektrické energie a účinnost výkonové elektroniky je 

stanovena stejně, jako při simulaci provozu prostřednictvím softwaru HOMER. Specifikace a 

dimenzování jednotlivých zdrojů, pro jednotlivé varianty simulace provozu Off-Grid systému pro 

hrazení spotřeby elektrické energie typizovaného rodinného domu, jsou znázorněny v tab. 3.3. Postup 

výpočtu při simulaci provozu Off-Grid systému prostřednictvím softwaru HOMER jsou znázorněny v 

příloze A. Postup výpočtu při simulaci provozu Off-Grid systému prostřednictvím softwaru LabView 

jsou znázorněny v příloze B. 

Tab.3.3 Specifikace a dimenzování jednotlivých zdrojů pro jednotlivé varianty použité při simulace provozu  
Off-Grid systému pro hrazení elektrické spotřeby typizovaného rodinného domu. 

Zdroje 
VARIANTY 

1 2 3 4 
Ostrovní měnič 8 kW 8 kW 8 kW 8 kW 

FVE 6 kWp 6 kWp 6 kWp 8 kWp 
VTE 5 kW 5 kW 3 kW - 

Akumulační baterie 2000 A·h 1000 A·h 1000 A·h 1000 A·h 
Elektrocentrála 4 kW 4 kW 4 kW 4 kW 
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3.2 Vyhodnocení simulace provozu Off-Grid systému 
 

 

Obr.3.3 Pokrytí roční spotřeby elektrické energie typizovaného rodinného domu, Off-Grid systémem varianta 
dimenzování 1- výsledky simulace softwaru HOMER (FVE,VTE, ELEKTROCENTRÁLA) 

 

Obr. 3.4 Pokrytí roční spotřeby elektrické energie typizovaného rodinného domu Off-Grid systémem,  varianta 
dimenzování 1- výsledky simulace softwaru LabView (FVE+VTE, ELEKTROCENTRÁLA) 

 Na obr. 3.3 je znázorněno výsledné pokrytí spotřeby elektrické energie rodinného domu Off-Grid 

systémem varianta 1 za jeden rok provozu pro jednolité měsíce v roce, výsledky získány 

prostřednictví softwaru HOMER. FVE pokryla svou produkcí 79 % roční spotřeby. VTE pokryla  

18,7 %. Celkově tedy FVE+VTE společně s akumulačními baterie pokryly 97,8 % roční spotřeby.  Pro 

měsíce leden, únor, listopad a prosinec by musela být využita elektrocentrála. Elektrocentrála by 

musela pokrýt 2,2 % roční spotřeby. Na obr. 3.4 je znázorněno výsledné pokrytí spotřeby elektrické 
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energie rodinného domu Off-Grid systémem varianta 1, výsledky získány prostřednictvím software 

LabView. FVE a VTE společně s akumulačními bateriemi pokryly 97,6 % roční spotřeby. 

Elektrocentrála by musela pokrýt 2,4 % roční spotřeby. Ve variantě 1 je použita kapacita 

akumulačních baterií 2000 A·h. Tato kapacita akumulačních baterií značně navýší investiční náklady 

celého systému. Na obr. 3.5 a obr. 3.6 jsou znázorněny výsledky ze simulace provozu pro variantu 2 

s kapacitou akumulačních baterií 1000 A·h.  

 

Obr.3.5 Pokrytí roční spotřeby elektrické energie typizovaného rodinného domu Off-Grid systémem varianta 
dimenzování 2 - výsledky simulace softwaru HOMER (FVE,VTE, ELEKTROCENTRÁLA) 

 

Obr.3.6 Pokrytí spotřeby elektrické energie typizovaného rodinného domu Off-Grid systémem varianta 
dimenzování 2- výsledky simulace softwaru LabView (FVE+VTE, ELEKTROCENTRÁLA) 

0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%

100%

elekrocentrála VTE FVE

E
m

ěs
íč

ní
 s

po
tř

eb
a 
(%

)

41

40

19

32

12

56

76

22

392 1 1 3

20 21
6

93

6

94

5

95

5

95

6

94

6

93
14

83
33

40

3947

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

elektrocentrála FVE+VTE

E
m

ěs
íč

n
í s

p
ot

ře
ba

 (%
)

79

21

95

5

98

2 100 100 100 100 100 100100 8

92
21

79



Ing. Jakub Vramba 
Disertační práce: Vývoj koncepce chránění pro Off-Grid systém 

 
    

Fakulta elektrotechniky a informatiky                                                   

   59 

 

 

Tab. 3.4 Pokrytí roční spotřeby elektrické energie typizovaného rodinného domu pro jednotlivé varianty 
dimenzování Off-Grid systému, výsledky ze simulace provozu softwaru HOMER. 

Zdroje 
VARIANTY 

1 2 3 4 
FVE 79,1 % 74,9 % 78,9 % 87,5 % 
VTE 18,7 % 18,2 % 10,2 % - 

Elektrocentrála 2,2 % 6,9 % 10,9 % 12,5 % 

 

Tab. 3.5 Pokrytí roční spotřeby elektrické energie typizovaného rodinného domu pro jednotlivé varianty 
dimenzování Off-Grid systému, výsledky ze simulace provozu software LabView. 

Zdroje 
VARIANTY 

1  2 3 4  

FVE + VTE 97,6 % 95,1 % 93,6 % 91,5 % 
Elektrocentrála 2,4 % 4,9 % 6,4 % 8,5 % 

 

 V tab. 3.4 a tab. 3.5 jsou shrnuty výsledky jednotlivých variant zapojení při simulaci jednoročního 

provozu Off-Grid systému při napájení rodinného domu. Výsledky získané prostřednictvím softwaru 

LabView se částečně liší s výsledky získanými pomocí softwaru HOMER. Tato odlišnost je dána 

jinými hodnotami globálního záření (hodnoty globálního záření získány prostřednictví PVGIS pro 

HOMER, hodnoty globálního záření pro LabView získány prostřednictvím dlouhodobých naměřených 

hodnot). Pro simulaci a výpočet v softwaru LabView jsou použity hodnoty globálního záření 

naměřené monitorovacím systémem za rok 2013. Tento rok můžeme považovat za slunečně  

nadprůměrný [55].  

3.2.1 Návratnost investic Off-Grid systému 
 
 Ekonomická analýza je zaměřena na návratnost investic výstavby a provozu Off-Grid systému 

určeného pro napájení energeticky soběstačného domu v ostrovním režimu. Ekonomická analýza je 

zaměřena na Off-Grid systém, dimenzovaný dle jednotlivých variant uvedených v tab. 3.4 společně s 

vybudováním elektrické přípojky k rodinnému domu, síťové připojení On-Grid. Pro výpočet investičních 

a provozních nákladů rodinného domu napájeného z DS jsou stanoveny následující předpoklady.  

[56, 12] 

 Stanovení nákladů na vybudování elektrické přípojky.  

Zavedení elektrické energie do domu (na pozemek) se realizuje pomocí elektrické přípojky 

nízkého napětí, která je definována od rozvodného vedení do přípojkové skříně (hlavní domovní 

skříň, hlavní kabelová skříň). Zřízení přípojky do délky 50 metrů od roku 2005 hradí sám 

poskytovatel služeb. Nad 50 metrů celou výstavbu hradí žadatel. Vzdálenost elektrické přípojky 

je stanovena na 230 m a vychází ze skutečného projektu na zřízení elektrické přípojky. Výstavba 
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elektrické přípojky byla oceněna firmou (Elektro Heinich), viz příloha C. Náklady na výstavbu 

elektrické přípojky, byly stanoveny na 300 167 Kč s DPH. 

 

 Stanovení spotřeby elektrické energie typizovaného rodinného domu.  

Stanovení spotřeby elektrické energie vychází z analýzy provedené v kapitole 3, viz tab. 3.1, 

strana 51. Celková roční spotřeba elektrické energie cca 7,9 MW·h. Cena elektrické energie 

(kalkulováno z cen distribučních regionů, sazba  D25d – klasický tarif pro rodinný dům, bez 

vytápění elektrikou energií. Cena za kW·h stanovena na 4,63 Kč, celková cena za jeden MW·h 

elektrické energie plus služby stanovena na 4 636 Kč (rok 2014) [57]. 

 

 Stanovení nákladů za spotřebu elektrické energie rodinného domu napájeného z DS. 

Pro stanovení nákladů za spotřebu elektrické energie napájeného z DS pro 24 let provozu se 

předpokládá 4 % roční nárůst cen za elektrickou energii a služby [57]. Pro zjednodušení výpočtu 

se přepokládá spotřeba elektrické energie rodinného domu pro každý rok po dobu  

24 let 7,9 MW·h.  

 

Stanovené náklady na vybudování Off-Grid systému pro jednotlivé varianty dimenzování dle 

tab. 3.4 jsou znázorněny v příloze  D. Pro zjednodušení výpočtu nejsou v ekonomické analýze zahrnuty 

náklady na údržbu. Celková cena na vybudování Off-Grid systému varianta 1 stanovena na 1 128 000 

Kč a varianta 2 na 895 000 Kč varianta 3 na 968 000 Kč varianta 4 na  845 000 Kč s DPH. Jednotlivé 

komponenty a výkonová elektronika oceněna firmou  SMA Solar Technology AG a FitCraft  

Production a.s. Pro výpočet návratnosti investic Off-Grid systému je potřeba přijmout následující 

předpoklady. 

 

 Pokrytí spotřeby elektrické energie typizovaného rodinného domu pro jednotlivé varianty 

dimenzování Off-Grid systému viz tab. 3.5, výsledky ze simulace provozu Off-Grid systému 

software HOMER. 

 Použitá cena paliva a spotřeba pro elektrocentrálu - palivo (LNG – zemní plyn) pro 

elektrocentrálu stanovena na 17,50 Kč za m3. Spotřeba elektrocentrály je 0,315 m3 za kW·h, pro 

stanovení nákladů za provoz elektrocentrály se předpokládá roční nárůst ceny zemního plynu za 

m3 - 1,5%. [58, 59].  

 Životnost použité výkonové elektroniky, společné s hybridním zdrojem stanovena na cca. 20 let. 

Životnost použitých akumulačních baterií (Li-ion polymer akumulátory LA3016) stanovena dle 

technických specifikací až 7000 cyklů při jednom cyklu nabití/ vybití za den (průměrná 

životnost akumulační baterií stanovena na 18 let při jednom cyklu nabití / vybití za den). [36] 
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Celkové náklady na vybudování elektrické přípojky a náklady za spotřebu elektrické energie rodinného 

domu (On-Grid) jsou znázorněny vztahem (10). [12]     
                             

                                                (10) 

kde NNET jsou celkové náklady v horizontu 24 let, NPRI jsou náklady na vybudování elektrické přípojky 
k typizovanému rodinnému domu, NEL jsou náklady na spotřebu elektrické energie typizovaného rodinného domu 
 

Celkové náklady na vybudování Off-Grid systému a náklady za spotřebu paliva pro elektrocentrálu jsou 

znázorněny následujícím vztahem (11). [12]  

           

                                           (11) 

kde NNET jsou celkové náklady v horizontu 20 let, NPRI jsou prvotní náklady na vybudování Off-Grid systému, 
NGAS náklady za spotřebu paliva pro elektrocentrálu 

 

Pro výpočet návratnosti investic je použita reálná doba návratnosti, která je definována jako doba 

(konkrétní rok), kdy skutečný výnos pokryje počáteční investici dle vztahu (12). [12] 

 

                                                                                                                             (12)     

kde NNET jsou celkové investiční náklady na vybudování Off-Grid systému, pro jednotlivé varianty 
dimenzování (V1 až V4), RUS jsou roční úspory nákladů typizovaného rodinného domu za spotřebu elektrické 
energie, p je tempo růst cen elektrické energie a r je diskontní (výnosná) míra, pro obecné hodnocení 
energetických úspor se používá míra 5 %. 

 

Obr. 3.7 Návratnost investic Off-Grid systému pro jednotlivé varianty dimenzováni. DS- náklady na vybudování 

elektrické přípojky k domu, společně s náklady za spotřebovanou elektrickou energii pro daný časový úsek. 
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 Na obr. 3.7 a obr. 3.8 je znázorněna návratnost investic Off-Grid systému pro Variantu 1 až 4. 

Návratnost investic pro Variantu 1 se pohybuje kolem 22 let, což je za hranicí předpokládané životnosti 

výkonové elektroniky a akumulačních baterií. Návratnost investic varianty 2 se pohybuje kolem 16,5 let 

s ročním pokrytím spotřeby elektrické energie kolem 93,1 %, zbylých 6,9 % musí být hrazeny 

prostřednictvím elektrocentrály nebo distribuční sítě. Tato varianta dimenzování hybridního zdroje  

Off-Grid systému společně s akumulačními bateriemi se jeví dle výsledků velikosti pokrytí spotřeby 

elektrické energie a návratnosti investic jako nejvýhodnější. Varianta 3 pokryje 89,1 % spotřeby 

elektrické energie, návratnost investic se pohybuje okolo 15 let. Návratnost investic pro variantu 4 se 

pohybuje kolem 14 let s nejnižším pokrytím spotřeby 87,5 %. Varianta 2 má návratnost investic o 2,5 let 

delší než Varianta 1. Je to dáno především investičními náklady na vybudování VTE a výkonové 

elektroniky a menším pokrytí spotřeby VTE oproti FVE. Využití VTE je menší oproti FVE viz obr. 3.3 a 

obr. 3.5. Je to dáno především meteorologickými podmínkami v místě umístění uvažované VTE.  Pro 

výpočet výroby elektrické energie z VTE byly použity naměřené hodnoty pomocí monitorovacího 

systému v průběhu roku 2013. Tyto hodnoty jsou měřeny pomocí meteorologické stanice umístěné na 

stožáru VTE v areálu VŠB-TUO (proudění a rychlost větru ovlivněna okolní zástavbou).  

 

Obr. 3.8 Investice pro jednotlivé varianty dimenzování Off-Grid systému společně s výsledkem roční simulace 

pokrytí spotřeby elektrické energie typizovaného rodinného domu.
 
EES - pokrytí roční spotřeby elektrické energie 

typizovaného rodinného domu Off-Grid systémem, pro jednotlivé varianty dimenzování bez využití 

elektrocentrály. 
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 Celkové náklady na vybudování Off-Grid systému mohou být nižší o několik procent. Jednotlivé 

komponenty systému jsou oceněny od různých dodavatelů. V současné době existuje na trhu několik 

společností zabývající se budováním celého Off-Grid systému. Tyto společnosti poskytují množstevní 

slevu [83]. Na obr. 3.8 je znázorněno porovnání návratnosti investic a energetická soběstačnost pro 

jednotlivé varianty dimenzování Off-Grid systému. Varianta 5 zaručuje 100 % energetickou nezávislost 

bez využití elektrocentrály nebo DS  (výsledek ze simulace provozu software HOMER, rychlost větru a 

hodnoty globálního záření pro rok 2013), její zdroje jsou dimenzovány obdobně jako u varianty 1, ale 

kapacita akumulačních baterií je stanovena na 3000 A·h. Investiční náklady na variantu 5 se pohybují na 

hodnotě 1 978 000 Kč s DPH a návratnost investic je však daleko za životností akumulačních baterií a 

výkonové elektroniky viz obr. 3.8. 

Z analýzy provozu Off-Grid systému při hrazení spotřeby typizovaného rodinného domu 

v dlouhodobém časovém horizontu společně s ohledem na investiční náklady a návratností investic je 

zapotřebí doplnit hybridní napájecí zdroj o elektrocentrálu. Takto navrhnutý hybridní zdroj elektrické 

energie zajistí bezpečné napájení typizovaného rodinného domu a zajistí jeho energetickou 

soběstačnost. 

4. Analýza poruchových stavů v Off-Grid systému 
 

Analýza je specifikována na abnormální a poruchové stavy v 1fázové testovací energetické 

soustavě Off-Grid systému vybudovaného v areálu VŠB-TUO.  V rozvodu elektrické energie se 

mohou vyskytnout poruchy, jako je přepětí, podpětí, přetížení a zkrat. Mezi nejčastější 1pólové   

poruchy, které mohou nastat v rozvodu elektrické energie ostrovní sítě, se řadí 1fázový zkrat a 

přetížení.  Simulace náhlého 1fázového zkratu a přetížení bude znázorněna pro tři provozní stavy 

v Off-Grid systému, viz obr. 4.1. 

 První provozní stav: zdrojem elektrické energie pro ostrovní síť je pouze ostrovní měnič 

napájený akumulačními bateriemi. 

 

 Druhý provozní stav: zdrojem elektrické energie pro ostrovní síť je ostrovní měnič napájený 

akumulačními bateriemi a FVE s výkonovou elektronikou. 

 

 Třetí provozní stav: zdrojem elektrické energie pro ostrovní síť je ostrovní měnič napájený 

akumulačními bateriemi společně s hybridním zdrojem – FVE a VTE s výkonovou 

elektronikou. 

 Dle výrobce a dle normy EN 50178 a EN 610000-6-1 má ostrovní měnič vlastní ochranu proti 

přehřátí měniče a výstupní AC proud je monitorován proti zkratu a přetížení [29, 30]. V případě 
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krátkodobého přetížení (rozběhový proud motoru) je ostrovní měnič testovací energetické 

platformy schopen poskytnout až 50 A po dobu 100 ms. Po uplynutí doby stanovené pro krátkodobé 

přetížení a detekci překročení maximálního odebíraného proudu, což nastává při 1fázovém  

zkratu a přetížení, použitý ostrovní měnič testovací energetické platformy odpojuje napájení AC strany 

Off-Grid systému. Pomocí silového členu (vypínač), který je ovládán ostrovním měničem, odpojuje 

hlavní napájecí proudový okruh, který napájí vedlejší proudové okruhy a tím i jednotlivé spotřebiče 

[29, 30]. Ostrovní měnič odpojuje napájení střídavé strany Off-Grid systému po uplynutí více jak 6 s 

doby trvání poruchy. Tato doba vypnutí je určená pro ochranu ostrovního měniče, neodpovídá však 

stanovenému časovému limitu pro automatické odpojení od zdroje při poruše jako je 1fázový zkrat pro 

rozvod elektrické energie nízkého napětí. Tato doba je stanovena normou  

ČSN 33 200-4-41 ed.2 pro sítě TN-S / 230 V na 0,4 s od doby vzniku poruchy. (Rozvod elektrické 

energie v ostrovní síti, vybudované v areálu VŠB, je proveden formou sítě TN-S – 1fázová síť 

s uzemněným nulovým bodem, ochranným vodičem PE a středním vodičem N, oba dva vodiče jsou 

vyvedeny odděleně). V systému tak může nastat poruchový stav, který svými účinky ohrožuje zdraví 

osob, bezpečnost a spolehlivost systému. Z tohoto důvodů se aplikuje ochrana při poruše, pokud selže 

základní ochrana (porušení izolace, dotyk živé části s vodivým krytem). V takovém případě se v sítích 

TN uplatňují ochranná opatření automatickým odpojením od zdroje, pomocí nadproudových 

ochranných přístrojů. Pro standardní koncepci chránění jsou to pojistky a jističe [23, 24].  

K automatickému odpojení od zdroje při poruše (1fázový zkrat a přetížení) dochází v důsledku 

průchodu poruchového proudu, na který zareaguje ochranný přístroj obvodu, v němž došlo k poruše, a 

tento obvod je uvedeným přístrojem odpojen od napájení. [61] 

 

Obr. 4.1 Základní tři provozní stavy v Off-Grid systému. 
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4.1.1 Přetížení v testovací platformě Off-Grid systému 
 

 Náhodné přetížení ostrovní sítě (přetížení – zatížení ostrovní sítě většími proudy než jsou proudy 

jmenovitého zatížení, v případě 1fázové izolované ostrovní sítě - jmenovitým zatížením zdrojů) bude 

znázorněna pro první a druhý provozní stav v Off-Grid systému. Z naměřených hodnot proudu 

v obvodu a napětí lze sestrojit graf závislosti svorkového napětí na odebíraném proudu, tzv. zatěžovací 

charakteristiku zdroje.  Podle sklonu zatěžovací charakteristiky a velikosti vnitřní impedance zdroje je 

určena jeho tvrdost – (míra poklesu napětí na svorkách zdroje, rostoucí s velikostí odebíraného 

proudu). Dle zatěžovací charakteristiky rozlišujeme zdroje na tvrdé a měkké. U tvrdého zdroje je malá 

vnitřní impedance a jeho svorkové napětí s rostoucí zátěží klesá jen málo a proud nakrátko může 

dosahovat velkých hodnot.  Měkký zdroj má větší vnitřní impedanci a svorkové napětí klesá velmi 

rychle. U měkkých zdrojů se zvyšujícím se zatížení projevuje větším poklesem svorkového napětí, 

proud nakrátko dosahuje menších hodnot. Na obr. 4.2 je znázorněna zatěžovací charakteristika 

měkkého a tvrdého zdroje. V našem případě je tvrdost zdroje dána jmenovitým zatížením ostrovního 

měniče společně s hybridním zdrojem a výkonovou elektronikou. Na obr. 4.2 je znázorněna zatěžovací 

charakteristika ostrovního napájecího systému při prvním a druhém provozním stavu [60]. 

 

Obr. 4.2 Zatěžovací charakteristika ostrovního měniče (první provozní stav), zatěžovací charakteristika 
ostrovního měniče společně s FVE (druhý provozní stav). 

 

Na obr. 4.3 jsou znázorněné naměřené okamžité hodnoty proudu a napětí na hlavním proudovém 

okruhu pomocí osciloskopu YOKOGAWA DL 750 (vzorkovací frekvence 50 kS/s), při postupném 

zatěžování ostrovní sítě od 1 do 5 kW při prvním provozním stavu. Zatěžování ostrovní sítě je 

realizováno pomocí programovatelné zátěže, čistě odporová zátěž. Na obr. 4.4 jsou následně 

znázorněny vypočítané efektivní hodnoty napětí při postupném zatěžování ostrovní sítě (výpočet 
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proveden pomocí softwaru FlexPro). Okamžité přetížení ostrovního měniče použitého v testovací 

platformě Off-Grid systému při prvním provozním stavu nastává, pokud odebíraný výkon spotřebičů 

připojených do ostrovní sítě překročí 5 kW. Dle technických parametrů ostrovního měniče, je ostrovní 

měnič schopen pokrýt po dobu jedné minuty zatížení 4,8 kW [29, 30], dochází-li k překročení této 

doby nebo navýšení zatížení dochází k přetížení s následným vypnutím napájení ostrovní sítě. 

Ostrovní měnič se vypíná a tím odpojuje napájení všech proudových okruhů do 6 s. Tento čas 

odpojení se mění v závislosti na velikosti přetížení a hladině nabití akumulačních baterií. 

 

Obr. 4.3 Naměřené okamžité hodnoty napětí a proudu při postupném zatěžování ostrovní sítě při prvním 
provozním stavu. 

 

Obr. 4.4 Pokles efektivní hodnoty napětí při postupném zatěžování ostrovní sítě v prvním provozním stavu. 
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Dle ČSN EN 60038 (330120) je změna či pokles napětí rozvodů nízkého napětí 230/400 V  

s frekvencí 50 Hz definována + 10 % / – 10 % od jmenovitého napětí (≥ 207 V ; ≤ 253 V) u 95 % 

měřených intervalů. Při větších odchylkách napětí od jmenovitého napětí dochází k výraznému 

ovlivnění funkcí spotřebiče. Větší odchylka pak snadno způsobí nefunkčnost nebo poškození 

spotřebiče. Na obr. 4.4 je znázorněn pokles efektivní hodnoty napětí při postupném zatěžování 

ostrovního měniče. Překročí-li zatížení 4 kW, klesá efektivní hodnota napětí v ostrovní síti 

pod 207 V, což je stanovený limit poklesu napětí v síti. Při zatížení 5 kW se efektivní hodnota napětí 

pohybuje na hodnotě 198 V.     

Na obr. 4.5 jsou znázorněny naměřené okamžité hodny proudu a napětí v průběhu náhlého 

přetížení ostrovního měniče v testovací platformě Off-Grid systému. Před náhlým přetížením se 

ostrovní síť nachází v druhém provozním režimu, aktuální zatížení je na hodnotě 5,5 kW. Výkon FVE 

a ostrovního měniče je dostatečný pro pokrytí aktuálního zatížení, efektivní hodnota napětí se 

pohybuje na hodnotě 225 V. FVE svým výkonem pokrývá 70 % aktuální spotřeby, po uplynutí  

30 s dochází k odpojení FVE (zhoršení meteorologických podmínek, zastínění FV panely mrakem), 

ostrovní síť přechází z prvního do druhého provozního stavu a dochází k přetížení ostrovního měniče. 

VTE a FVE nedodávají žádný výkon do ostrovní sítě. Ostrovní měnič je napájen pouze 

z akumulačních baterií, které byly při tomto přetížení na hranici nabití 91 %. V průběhu přetížení 

efektivní hodnota napětí v ostrovní síti klesá na hodnotu 196 V, viz obr. 4.6. Po uplynutí 6 s doby 

trvání přetížení ostrovní měnič automaticky odpojuje napájení ostrovní sítě. Ostrovní měnič 

automaticky obnovuje napájení ostrovní sítě až po uplynutí 10 min.  

 

Obr. 4.5 Naměřené okamžité hodny proudu a napětí v průběhu náhlého přetížení ostrovního měniče, přechod 
z prvního do druhého stavu. 

─ u (V)     ─ i (A) 

   

  

 u (V) i (A) 

   t (s) 
 



Ing. Jakub Vramba 
Disertační práce: Vývoj koncepce chránění pro Off-Grid systém 

 
    

Fakulta elektrotechniky a informatiky                                                   

   68 

 

 

 

Obr. 4.6 Efektivní hodnoty napětí a proudu v průběhu náhlého přetížení ostrovního měniče, přechod 
z prvního do druhého stavu. 

 

Obr. 4.7  Naměřené okamžité hodnoty napětí a proudu při postupném zatěžování ostrovní sítě v druhém 
provozním režimu. 

Na obr. 4.7 jsou znázorněny naměřené okamžité hodnoty napětí a proudu na hlavním proudovém 

okruhu ostrovní sítě při druhém provozním stavu. Zdrojem elektrické energie pro Off-Grid systém je 

ostrovní měnič napájený akumulačními bateriemi společně s FVE. Na obr. 4.8 jsou znázorněny 

poklesy efektivní hodnoty napětí při postupném zatěžovaní ostrovní sítě. V čase od 8 do 9,2 s je 

ostrovní síť zatížena spotřebou 6,8 kW, FVE pokrývá 42 % aktuálního zatížení a ostrovní měnič 

pokrývá 58 %. Efektivní hodnota napětí klesá na 212 V. Po zvýšení zatížení na hodnotu 7,9 kW klesá 

efektivní hodnota napětí v ostrovní síti pod 207 V. FVE svým aktuálním výkonem stačí pokrýt 

zatížení 36 %. Zbytek zatížení musí pokrýt ostrovní měnič (zatížení větší než 5 kW) a dostává se do 

stavu přetížení. Po uplynutí 6 s dochází z důvodu přetížení k automatickému vypnutí napájení ostrovní 

sítě ostrovním měničem. 
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Obr. 4.8 Efektivní hodnoty napětí při postupném zatěžování ostrovní sítě v druhém provozním režimu. 

Ochrana proti přetížení spočívá v použití automatického odpojení od zdroje pomocí jisticích prvků, 

které přeruší nadproud protékající postiženou části obvodu v důsledku přetížení, v případě Off-Grid 

systému dříve, než dojde k vypnutí ostrovního měniče a tím k přerušení napájení celé ostrovní sítě. 

Použitím klasického jistícího prvku pro jištění hlavního napájecího proudového  

okruhu L1 viz obr. 4. 9. (aniž by došlo k omezení maximálního příkonu spotřebičů), jako je jistič 

charakteristika B 20, B16 nezajistí bezpečné vypnutí přetížení dřív, než dojde k vypnutí ostrovního 

měniče. Normalizovaná vypínací charakteristika jističů, viz příloha E, strana 131. 

Tab. 4.1 Efektivní hodnoty napětí při postupném zatěžování ostrovní sítě v prvním a druhém provozním režimu 

První provozní stav Druhý provozní stav 

P* (kW) U (V) P*(kW) U (V) 

2 224 3,8 226 
3,3 219 6 219 
4 208 6,8 212 
5 198 7,9 197 

*zatěžování ostrovní sítě pomocí programovatelné zátěže (obr. 2.33 strana 46), čistě odporová zátěž 

Z analýzy dat získaných z experimentálního měření při přetížení ostrovní sítě vyplývá, že při 

přetížení ostrovního měniče dochází k poklesu efektivní hodnoty fázového napětí pod 207 V  

viz tab. 4.1. Tento pokles napětí v ostrovní síti vyvolaný přetížením ostrovního měniče lze využít 

k zajištění jištění proti přetížení. Jedna z možností je použití podpěťového kontrolního  

relé, viz obr. 4.9. Podpěťové relé je určeno na kontrolu napájecího napětí (přepětí / podpětí) ve 

fázových vodičích elektrických zařízení a obvodů [62]. Relé monitoruje velikost fázového napětí. Při 

poklesu napětí pod nastavitelnou dolní napěťovou úroveň (140 až 200 V) dochází pomocí spouště k 

vybavení aplikovaného jistícího nebo silového prvku (jistič, stykač). Toto jisticí relé lze použít k 

jištění proti podpětí, které vzniká v ostrovní síti při přetížení. Aby nedocházelo k nechtěnému 
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vybavení jisticího nebo silového prvku při krátkodobém poklesu fázového napětí  v ostrovní síti 

(dynamickým odběrem proudu), je podpěťové kontrolní relé vybaveno možností nastavením časového 

zpoždění vybavovací spouště. Čas zpoždění je možné nastavit v rozmezí od 0,1 do 16 s. Toto časové 

zpoždění s možností nastavení napěťové úrovně lze využít pro zajištění selektivity – ( vypnutí napájení 

pouze pro postiženou oblast v elektrickém rozvodu ostrovní sítě, pomocí časového nebo proudového 

odstupňování ochran).   

Tento způsob ochrany ostrovní sítě před přetížením zajistí, že při přetížení nedojde k vypnutí 

hlavního proudového okruhu L1. Dochází však k současnému vybavení stykačů  

KM 1 a KM 2, určených pro vypnutí napájení vedlejších proudových okruhů (efektivní hodnota napětí 

ve vedlejších proudových okruzích, tak i v hlavním proudovém okruhu při prvním provozním  

stavu, klesá při přetížení na hodnotu 197 V). Použití podpěťového kontrolního relé při jištění ostrovní 

sítě proti přetížení nezajistí selektivitu jištění při přetížení v ostrovní síti [63].  

 

Obr. 4.9 Použití podpěťové kontrolního relé k zajištění ochrany před přetížením ostrovní sítě (ostrovního  

měniče). 

 

4.2  Zkrat v elektrickém rozvodu ostrovní sítě 
 

Zkrat je elektromagnetický přechodným jevem v elektrizační soustavě. Zkrat lze definovat  

jako ,,náhodné nebo úmyslné vodivé spojení fází nebo 1fáze se zemí u soustav s přímo uzemněným 

uzlem“. Během zkratu protéká obvodem zkratový proud, v blízkosti zkratu mnohdy několikanásobně 

větší než jsou provozní proudy. Velikost zkratového proudu a jeho časový průběh je určen napětím 

zdroje (zkratovým výkonem zdrojů), impedancí obvodu a okamžikem vzniku.  
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Mezi hlavní příčiny vzniku zkratů patří poruchy izolace zapříčiněné mechanickým poškozením 

vedení a kabelů, stárnutí izolace, nesprávné dimenzování vodičů, zhoršení kvality izolace 

dlouhodobým přetěžováním, různé vady na elektrickém zařízení, lidský faktor (jako je nesprávná 

manipulace).  

Účinky zkratových proudů jsou následující. Při zkratu tečou elektrickým obvodem zkratové proudy 

do místa zkratu, vzniká nebezpečí poškození elektrického zařízení a nebezpečí úrazu elektrickým 

proudem pro obsluhu. Při zkratu v elektrickém obvodu dochází k poklesu celkové impedance 

elektrického obvodu, dochází k poklesu napětí a v místě blízkém zkratu k mimořádnému poklesu 

napětí. Úbytky napětí rostou od místa zdrojů k místu zkratu, což se projevuje různou měrou v celém 

elektrickém obvodu. Pokles napětí při zkratu se projevuje nepříznivě na správnou funkci elektrických 

zařízení a spotřebičů. Zkratový proud svými elektrodynamickými (silovými) a tepelnými účinky 

ohrožuje všechny prvky instalace a elektrizační soustavy, kterými protéká. V neposlední řadě, 

působením elektrických ochran dojde během zkratu k přerušení napájecích cest a odpojení zdrojů 

zkratového proudu, dochází k přerušení dodávky elektrické energie. 

Dle základního rozdělení můžeme zkraty rozdělit na souměrné a nesouměrné. Mezi souměrné 

řadíme 3fázový zkrat (trojpólový), spojení všech tří fází. Hodnota zkratového proudu dosahuje často 

nejvyšších hodnot. Mezi nesouměrné řadíme 1fázové (jednopólové) spojení jedné fáze se zemí v síti 

s uzemněným uzlem a 2fázové (dvojpólové) spojení dvou fází. Průběh zkratového proudu je 

přechodný děj, který je ovlivněn mnoha parametry. Sleduje se u něho počátek, přechodná část a 

ustálená část. Mohou nastat dva charakteristické průběhy zkratového proudu, a to symetrický a 

nesymetrický.  Na okamžiku vzniku zkratu závisí, zda je časový průběh zkratového proudu symetrický 

nebo nesymetrický.  

Předpokládejme, že v  ideálním zkratovém obvodu se odpor poruchy rovná nule a zkratový proud 

je omezen pouze induktivní reaktancí obvodu. Dále uvažujme, že zkratový proud má induktivní 

charakter (fázový posuv mezi napětím a proudem 90°). Symetrický zkratový proud je charakterizován 

vznikem zkratu v okamžiku maximální okamžité hodnoty napětí a při nulové hodnotě proudu (energie 

akumulovaná v indukčnosti sítě je v okamžiku zkratu minimální). Z tohoto důvodu se nevyvine žádná 

stejnosměrná složka, která by průběh zkratového proudu posunula nad časovou osu (asymetricky od 

osy x). Symetrický zkratový proud nemá stejnosměrnou složku a je symetrický kolem nuly, viz obr. 

4.10. To znamená, že symetrický zkratový proud v prvních půlvlnách nedosahuje takových hodnot 

jako nesymetrický. 

Nesymetrický zkratový proud je superpozici symetrického zkratového proudu a obsahuje kromě 

střídavé složky zkratového proudu také časem zanikající stejnosměrnou složku (je to složka 

zkratového proudu, která posouvá průběh zkratového proudu asymetricky od osy x, vlivem 

stejnosměrné složky se může průběh zkratového proudu vychýlit nad osu x natolik, že v první periodě 

zkratový proud neprojde nulovou hodnotou), viz obr. 4.11.  Tato stejnosměrná složka zkratového 
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proudu exponenciálně klesá z počáteční hodnoty s časovou konstantou, která je daná induktivní 

reaktanci X a odporem R. Velikost této aperiodické složky závisí na počáteční velikosti střídavého 

zkratového proudu, na proudu procházejícím elektrickým obvodem před zkratem a na okamžiku 

vzniku zkratu vzhledem k průběhu napětí v místě zkratu. Tato stejnosměrná složka tedy vznikne díky 

energii akumulované v indukčnosti obvodu, je tedy přímo úměrná okamžitě hodnotě proudu v 

okamžiku vzniku zkratu. Protože zkratový proud má převážně induktivní charakter, bude hodnota 

stejnosměrné složky největší, vznikne-li zkrat v okamžiku nejmenší okamžité hodnoty napětí (při 

průchodu napětí nulou) a při maximální okamžité hodnotě proudu. V tomto případě dosáhne také 

nárazový zkratový proud své největší vrcholové hodnoty ip. [64, 65, 66] 

 

 

Obr. 4.10 Průběh zkratového proudu bez stejnosměrné složky (symetrický zkrat).[64] 

 

 

Obr. 4.11 Průběh zkratového proudu se stejnosměrnou složkou (nesymetrický zkrat).[64] 

 

Dále můžeme zkrat rozdělit na zkrat elektricky blízký a zkrat elektricky vzdálený. Pokud nejsou 

synchronní stroje dostatečně elektricky vzdáleny od místa zkratu, nebo pokud nelze příspěvek 

synchronních a asynchronních strojů zanedbat, potom hovoříme o zkratu blízkém. Průběh zkratového 

proudu je složitější, projevuje se změna elektrických parametrů synchronního stroje, reaktance se 
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postupně mění z hodnoty rázové (subtranzientní), přes přechodnou (tranzientní) na synchronní. 

Poměry při zkratu lze zajistit měřením na skutečném zařízení nebo na modelu, zkouškami, simulací 

nebo výpočtem.  

Při určování parametru zkratového proudu se zkratový proud určuje pro nejméně příznivý 

případ, avšak s provozně přípustným zapojením. Pro správné dimenzováni elektrického zařízení to 

jsou obvykle hodnoty odpovídající maximálnímu zkratovému proudu, pro správný návrh a činnost 

elektrických ochran a jistících prvku to jsou hodnoty odpovídající minimálnímu zkratovému proudu. 

Pokud jsou k ochraně elektrického zařízení před zkratem použity pojistky nebo jističe omezující 

zkratový proud, spočítá se nebo se změří nejdříve počáteční rázový zkratový proud bez jistících 

přístrojů. Z tohoto zkratového proudu a omezovacích charakteristik pojistek nebo jističů se stanoví 

parametry omezeného zkratového proudu, kterým je namáháno elektrické zařízení za jistícím 

přístrojem. Z hlediska nastavení ochran není zapotřebí znát podrobný časový úsek zkratového  

proudu, ale vystačíme si s charakteristickými hodnotami zkratového proudu - popsané vztahy (13, 14, 

15). [64, 65, 66] 

 Počáteční rázový zkratový proud Ik´´ (A) – je to efektivní hodnota střídavé složky zkratového 

proudu v okamžiku vzniku zkratu, při konstantní impedanci. Je to přechodný střídavý proud 

vznikající v prvním okamžiku zkratu, napětí má ještě svoji původní hodnotu. 

 

  (13)
                          

kde, k - je součinitel pro různé druhy zkratů, dáno normou [66], Un – napětí vztažné k místu zkratu (V), Zk – 
celková impedance (Ω), c – napěťový součinitel zahrnující odhad vnitřního napětí zdrojů, dáno normou [66] 

 

 Nárazový zkratový proud ip (A) – maximální možná okamžitá hodnota předpokládaného 

zkratového proudu. Maximální možné okamžité hodnoty nárazového zkratového proudu lze 

dosáhnou tehdy, jestliže zkrat nastane v takovém okamžiku, že se vyvine největší stejnosměrná 

složka zkratového proudu. Této hodnoty je dosaženo během první půlvlny zkratového proudu 

v čase 0,01 s. 

 
    (14) 

 

kde, k - je součinitel pro výpočet nárazového zkratového proudu, dáno normou [66]. Ik
´´

- počáteční rázový 
zkratový proud (A) 

 

 Ekvivalentní oteplovací proud Ith- efektivní hodnota proudu, který má stejné tepelné účinky a 

stejnou dobu trvání jako skutečný zkratový proud, který může obsahovat stejnosměrnou složku 
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a s časem se mění. Důležitý pro dimenzování elektrického zařízení z hlediska tepelných účinků 

zkratových proudů. 

( ) (A)´´

0
,21

kIekthI
t

dttkikt
thI

k
⋅=∫⋅=                                (15) 

                  
     kde, ke – koeficient uvedený v normě pro různá místa zkratu a různé doby působení [66]. Ik

´´
- počáteční 

rázový zkratový proud (A) 

 

Obr. 4.12 Zjednodušené blokové schéma zapojení testovací platformy Off-Grid systému vybudovaného v areálu 
VŠB, společně se zapojením jistících prvků před použitím aktivního systému chránění. 

 

Na obr. 4.12 je znázorněno zjednodušené schéma zapojení testovací platformy Off-Grid systému 

vybudovaného v areálu VŠB, před použitím aktivního systému chránění, společně se zapojením 

jistících prvků pro automatická odpojení od zdroje (jistič, pojistka), jako ochrana před 1fázovým 

zkratem v elektrickém rozvodu ostrovní sítě. Na obr. 4.12 je znázorněno místo náhlého 1fázového 

zkratu na svorkách spotřebiče připojeného do ostrovní sítě. Pomocí zkratovacího stykače (spojení 

fázového a středního vodiče) dojde k vyvolání náhlého 1fázového zkratu při různých provozních 

stavech v Off-grid systému. Pomocí osciloskopu YOKOGAWA DL750 (vzorkovací frekvence  

50 kS/s, klešťové proudové sondy AC fluke i1000s a napěťová sonda HP 9100)  je zaznamenán 

průběh proudu a napětí před a po 1fázovém zkratu při různých provozních stavech v Off-Grid 

systému. 
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4.2.1 1fázový zkrat v elektrickém rozvodu ostrovní sítě, první provozní stav 

 

Zkratový výkon v Off-Grid systému je dán zkratovým výkonem hybridního zdroje, výkonovou 

elektronikou společně s ostrovním měničem napájeného Ni-Cd akumulačními bateriemi. Pro správný 

návrh koncepce chránění pro testovací platformu Off-Grid systému je zapotřebí znát poměry při 

1fázovém zkratu. Poměry při náhlém 1fázovém zkratu budou znázorněny pro tři základní provozní 

stavy. Na obr. 4.13 je zobrazen časový průběh (oscilogram) proudu a napětí při náhlém 1fázovém 

zkratu na svorkách spotřebiče (spojení fázového a středního vodiče) napájeného Off-Grid systémem 

při prvním provozním stavu. Před náhlým zkratem je ostrovní měnič zatížen na 55 % ze svého 

jmenovitého zatížení a akumulační baterie jsou nabité na 96 %. Efektivní hodnota napětí je na 228 V a 

ostrovní měnič dodává do ostrovní sítě 8,2 A. Při zkratu a po ustálení přechodných dějů je ustálená 

efektivní hodnota zkratového proudu 34 A, efektivní hodnota napětí klesá pod 10 V. Efektivní hodnota 

počátečního rázového zkratového proudu Ik´´ se pohybuje na hodnotě 36 A. [P. 5] 

 

Obr. 4.13 Průběh AC napětí a proudu v místě 1fázového zkratu v elektrickém rozvodu Off-Grid systému. 

Ostrovní měnič má vlastní ochranu proti zkratu na AC výstupní straně měniče. Ostrovní měnič při 

1fázovém zkratu odpojuje napájení ostrovní sítě, ale až po uplynutí 6 s od doby vzniku zkratu. Tato 

doba vypnutí je určená pro ochranu ostrovního měniče, neodpovídá však stanovenému časovému 

limitu pro vypnutí poruchy, jako je 1fázový zkrat pro nn sítě (0,4 s pro sítě TN). [67, P. 16, P. 17] 

Jako klasické ochranné opatření proti 1fázovému zkratu se používá ochrana automatickým 

odpojením od zdroje (jistič, pojistka) během předepsané časové doby. Ochrana zajistí automatické 

vypnutí, pokud jsou splněny podmínky dle vztahu (16) a (17) [67, P. 15]. Pokud je tento předpoklad 

splněn, prochází poruchovou smyčkou zkratový proud (v závislosti na velikosti impedance poruchové 

smyčky), který je vyšší než vybavovací proud Ia u ochrany, která zajišťuje automatické odpojení od 

zdroje. Ochrana tak dokáže vypnout poruchu jako je 1fázový zkrat v požadovaném časovém limitu 

 i (A)  u (V) 

t (s) ─ u (V)     ─ i (A) 
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(předepsaný vypínací čas 0,4 s, tato hodnota je stanovena pro sítě TN). Bude-li použita klasická 

ochrana jako je jistič s charakteristikou B, In= 16 A, faktor 5 – ( nastavení reakce zkratové spouště je 

v násobku 5·In), bude vybavovací proud jističe Ia = 80 A.  
                                   

                                                                                                                                                                                              
(16) 

 
 
                                                                                                        (17) 

 

kde, Zsm – naměřená impedance smyčky poruchového proudu zahrnující zdroj, pracovní vodič k místu 

poruchy a ochranný vodič mezi místem poruchy a zdrojem, U0 – jmenovité střídavé napětí, Ia – proud zajištující 

samočinné působení odpojovacího ochranného prvku v předepsaném časovém limitu, k – koeficient který bere 

v úvahu zvýšení odporu vodiče v důsledku zvýšení jejich teploty v důsledku poruch k=2/3[67] 

V elektrickém rozvodu Off-Grid systému vybudovaného v areálu VŠB je impedance poruchové 

smyčky v místě náhlého zkratu 0,8 Ω. Nutnou podmínkou je nízká hodnota impedance Zsm , aby došlo 

v případě poruchy k bezpečnému vypnutí obvodu automatickým odpojením. Maximální hodnota 

povolené impedance poruchové smyčky je dána vztahem (16) a (17). Hodnoty impedance v místě 

zkratu byly stanoveny pomoci měření s využitím multifunkční přístroje EUROTEST 61557 pro 

provádění revizí dle požadavků ČSN 332000-6-61. Po dobu měření impedance vypínací smyčky byla 

ostrovní síť nezatížená. Připojená zátěž může být příčinou kolísání napětí v ostrovní síti, což by mohlo 

ovlivnit přesnost měření. Měřicí přístroj použitý pro měření impedance měří napětí na vestavěném 

měřicím odporu před a během průtoku měřicího proudu. Působením měřicího proudu Im vzniká v 

proudové smyčce napěťový pokles. Z rozdílu napětí před Uo a během působení měřicího proudu Um 

pak lze určit impedanci smyčky Zsm a zkratový proud Ia podle vztahu (18). [68] 

                                                                                                                             
(18) 

 

Bude-li použita klasická ochrana, jako je jistič charakteristika B16,  bude vybavovací proud jističe 

80 A. Při napětí 230 V může poruchovou smyčkou dle vztahu (18) procházet proud o velikosti 299 A. 

Tato hodnota je vyšší než potřebný vybavovací proud jističe, který činí 80 A. Jistič B16  by měl 

spolehlivě vypnout během stanoveného časového limitu, viz příloha E, strana 131 (vypínací 

charakteristiky jističů). Jelikož se však jedná o jištění elektrického rozvodu Off-Grid systému, který 

není připojen a napájen z klasické rozvodné elektrické sítě-(distribuční přípojka nízkého napětí 

230/400 V  50 Hz, připojuje odběrné místo (odběratele) k distribuční síti), nedochází při zkratu 

k vybavení jistícího prvku určeného pro automatické odpojení od zdroje při poruše. V místě zkratu 

protéká ostrovním měničem omezený zkratový proud, který je nižší než vybavovací proud zkratové 

(elektromagnetické) spouště jističe B 16.  
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Tradiční strategie ochrany rozvodu elektrické energie nízkého napětí proti zkratu je založena na 

vysokém poruchovém proudu při poruše, jako je zkrat, který aktivuje nadproudová ochranná zařízení. 

Typická úroveň příspěvku ostrovního měniče do celkového poruchového proudu je obvykle velmi 

malá [9, 86, 87, 89], maximální výstupní proud je omezena zpravidla na 1,2 až 3 násobek jmenovitého 

proudu ostrovního měniče. Jednou z nevýhod ostrovního měniče je jeho nízká schopnost tepelného 

přetížení (ochrana elektronických polovodičových součástek, tranzistorů IGBT a MOSFET uvnitř 

měniče), z tohoto důvodů nevytváří velký poruchový proud jako synchronní generátory. U ostrovního 

měniče bude maximální hodnota poruchového proudu záviset na nastavení regulátoru (omezovač, 

který ovládá buzení tranzistorů), který aktivně omezuje dostupný poruchový proud.  

Doba, po kterou bude měnič dodávat poruchový proud, je silně závislá na typu řízení a nastavení 

výrobcem. Obecně existují dva typy ochrany měniče při poruše, rychlé odpojení měniče během 

několika period trvání poruchy (odpojení/vypnutí měniče a přerušení dodávky proudu ihned při 

poruše, když proud dosáhne maximálního limitu, nebo dojde k poklesu napětí pod stanovenou mez) 

nebo krátkodobý trvalý provoz (doba, po kterou měnič dodává poruchový proud, může být 

nastavitelná) [25]. Z hlediska provozu ostrovní sítě okamžité automatické vypnutí měniče a odpojení 

napájení ostrovní sítě během poruchy v důsledku nadměrného proudu při zkratu je nežádoucí. 

Ostrovní měnič by měl být schopný po určitou dobu napájet spotřebiče během a bezprostředně po 

poruchovém stavu. Na druhou stranu je poruchový proud během poruchy omezen zpravidla na 1,2, až 

3 násobek jmenovitého proudu ostrovního měniče, viz obr. 4.13 a 4.14. Omezený zkratový proud tak 

může způsobit časové navýšení, nebo jeho velikost nemusí být absolutně dostatečná k aktivaci 

nadproudové ochrany (jistič, pojistka). [9, 44, 86] 

 

Z výše uvedeného provozního stavu vyplývá, že použití klasické koncepce elektrické ochrany (aniž 

by došlo k omezení maximálního příkonu spotřebičů) používané k jištění rozvodů nízkého napětí 

nezajistí bezpečné vypnutí poruchy jako je 1fázový zkrat na AC straně ostrovní sítě při prvním 

provozním stavu ve stanoveném časovém limitu. Hodnota zkratového proudu je nedostačující pro 

vybavení jistícího prvku jističe B16 a B10 (36 A < 80, 50 A) ve stanoveném časovém limitu, místem 

zkratu protéká ostrovním měničem omezený zkratový proud, který standardní koncepce chránění není 

schopna přerušit a v Off-Grid systému tak vzniká poruchový stav, který svými účinky ohrožuje zdraví 

osob, bezpečnost a spolehlivost systému. [68, 61] 

Před náhlým zkratem, který je zobrazený na obr. 4.13 se napětí na akumulačních bateriích 

pohybuje na hodnotě 24,1 VDC, což odpovídá hladině nabití 96 %. Při náhlém 1fázovém zkratu na AC 

straně ostrovní sítě odebírá ostrovní měnič DC proud z akumulačních baterií, který se pohybuje na 

hodnotě 300 ADC. Ostrovní měnič při 1fázovém zkratu odpojuje napájení ostrovní sítě, ale až po 

uplynutí 6 s od doby vzniku zkratu. Tato doba vypnutí je závislá na hladině nabití akumulačních 

bateriích viz tab.4.2. 
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Tab. 4.2 Doba vypnutí napájení ostrovní sítě ostrovním měničem při 1fázovém zkratu v elektrickém rozvodu 
ostrovní sítě při různých hladinách nabití akumulačních baterií 

Hladina nabití akumulačních baterií 
použitých v Off-Grid systému  D.O.D (%) 

Doba vypnutí napájení ostrovní sítě ostrovním 
měničem při 1fázovém zkratu t (s) 

96 6 
80 6 
61 5,2 
45 4,5 

 

Na obr. 4.14 je znázorněn časový průběh proudu a napětí při náhlém 1fázovém zkratu na svorkách 

spotřebiče (spojení fázového a středního vodiče) napájeného ostrovním měničem. Tento ostrovní 

měnič není použitý v testovací platformě Off-Grid systému vybudované v areálu VŠB, ale je použitý 

pro napájení osvětlení a výpočetní techny kancelářské budovy TEMPO TRAINING & 

CONSULTING a.s.
 
Ostrovní měnič pracuje v režimu s regulátorem nabíjení, viz kapitola 2 a obr. 2.2 

strana 16. Ostrovní měnič použitý v kancelářské budově používá k akumulaci elektrické energie 

olověné akumulační baterie, jmenovité napětí 48 VDC s celkovou kapacitou 1000 A·h.
 
Jmenovitý 

výkon ostrovního měniče je 8 kW a po dobu jedné minuty je schopný pokrýt spotřebu až 9,6 kW. 

 

Obr. 4.14 Průběh AC napětí a proudu v místě 1fázového zkratu v elektrickém rozvodu ostrovní sítě v kancelářské 
budově TEMPO TRAINING & CONSULTING. 

 

Před náhlým zkratem je ostrovní měnič v prvním provozním režimu a je zatížen na 35 % ze svého 

jmenovitého zatížení. Efektivní hodnota napětí je 228 V a ostrovní měnič dodává do ostrovní  

sítě 10 A. Při náhlém zkratu se efektivní hodnota počátečního rázového zkratového proudu Ik´´ 

pohybuje na hodnotě 51 A, efektivní hodnota napětí klesá pod 10 V. Ostrovní měnič odpojuje napájení 

ostrovní sítě v čase 5,8 s. Z výše uvedeného provozního stavu vyplývá, že s použitím nadproudového 

─ u (V)     ─ i (A) t (s) 

 u (V) i (A) 
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jistícího prvku jako je jistič B 20 a B16, nezajistí bezpečné vypnutí poruchy, jako je 1fázový zkrat na 

AC straně ostrovní sítě ve stanoveném časovém limitu, aniž by došlo k omezení maximálního příkonu 

spotřebičů. Navýšením jmenovitého výkonu ostrovního měniče nezajistí dostatečné navýšení 

poruchového proudu pro aktivaci aplikované nadproudové ochrany při 1fázovém zkratu v ostrovní síti. 

4.2.2 1fázový zkrat v elektrickém rozvodu ostrovní sítě, druhý provozní stav 
 

Druhý provozní stav v Off-Grid systému nastává, když zdrojem elektrické energie pro ostrovní síť 

je ostrovní měnič napájený akumulačními bateriemi a FVE se svým střídačem. Jak už bylo zmíněno 

v kapitole 2.1, strana 17, hybridní zdroj Off-Grid systému je doplněn o dvě fotovoltaické elektrárny 

(FVE1,2). Špičkový výkon každé z FVE dosahuje kolem 2 kWp. FVE1 využívá polykrystalické panely 

v sériovém zapojení, které jsou pevně instalovány na střešní konstrukci budovy. FVE2  využívá 

monokrystalické panely v sériovém zapojení, jsou umístěna na 2osé natáčecí konstrukci.  Výkon obou 

FVE je vyveden do 1fázového střídače s maximálním výkonem 4,6 kW [7]. 

Maximální DC proud, který jsou fotovoltaické panely použité v testovací platformě Off-Grid 

systému schopny generovat, je ISC (proud nakrátko), který je přímo úměrný intenzitě globálního záření 

v místě umístění FVE. Maximální napětí UOC (napětí naprázdno) s intenzitou globálního záření roste, 

ale závislost je nelineární.[43] Už při velmi nízkých hodnotách globálního záření (zhruba od 50 W·m2) 

DC napětí na FV panelech roste relativně rychle. Při hodnotách globálního záření od 150 W·m2 je růst 

napětí minimální. Na obr. 4.15 je zobrazeno měnící se DC napětí a proud FVE1 v průběhu jednoho 

dne, graf sestrojen z databáze dlouhodobých naměřených hodnot, viz kapitola 2.2, strana 41.  

 

Obr. 4.15 Průběh DC napětí a proudu polykrystalických  FV panelů (FVE1) při měnící se intenzitě globálního 
záření v průběhu jednoho dne. 
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Použitý střídač FVE obsahuje dva vstupy (stringy) pro připojení dvou řetězců FV panelů  

viz kap. 2.1.3, strana 34. Pro správné jištění DC strany je zapotřebí znát proud nakrátko ISC obou dvou 

řetězců FV panelů připojených do střídače FVE. Dle parametrů FV panelů požitých v testovací 

platformě Off-Grid systému je ISC u FVE1  (polykrystalické panely) 5,32 A. U panelů použitých ve 

FVE2 (monokrystalické panely) se hodnota pohybuje na 4,97 A. Oba dva řetězce FV panelů jsou 

zapojeny do série a připojen do dvou vstupů střídače FVE. Pro výpočet maximálního zkratového 

proudu na DC straně střídače se vyžaduje vynásobit jmenovitou hodnotu ISC multifunkčním 

koeficientem 1,5, který bere v úvahu teplotu okolí, zvýšené hodnoty globálního záření a schopnost FV 

modulů k produkci více než jmenovité hodnoty proudu [70, 85]. Maximální hodnota zkratového 

proudu na DC straně měniče FVE je dle vztahu (19) 12,86 ADC. Měnič FVE použitý v testovací 

platformě Off- Grid systému obsahuje integrovaný DC odpínač s DC pojistkami (oba dva vstupy jsou 

jištěny proti nadproudu dvěma pojistkami pro kladné i záporné póly gPV Ing = 8 A, Ung = 1000 VDC). 

Toto kontinuální jištění dle vztahu (19) zajistí bezpečnost provozu střídače FVE a použitých 

fotovoltaických panelů. [69] 

 
   (19) 

 
kde, ISC - proud nakrátko panelů FVE, U0C - napětí naprázdno panelů FVE, Ung – jmenovité napětí pojistek, 

Ing - jmenovitý proud pojistek [75, 85] 

Fotovoltaické elektrárny se svou výkonovou elektronikou obecně nezpůsobují velký příspěvek 

zkratového proudu do distribuční nebo ostrovní sítě. V prezentovaných studiích [70, 71, 72] se 

uvádí, že střídače FVE se svými ochrannými funkcemi budou přispívat do zkratového proudu v AC 

elektrickém rozvodu ostrovní sítě maximálně v rozsahu 1,1 až 1,5 násobku jmenovitého proudu 

střídače. Existují dva typy vnitřního systému ochrany FVE střídačů při zkratu na AC straně, rychlé 

odpojení střídače -  během několika period trvání poruchy (odpojení měniče a přerušení dodávky 

proudu ihned při poruše), nebo krátkodobý trvalý provoz (doba, po kterou měnič dodává poruchový 

proud, může být nastavitelná) [25]. Dle technické specifikace a výrobce střídače FVE střídač použitý 

v testovací platformě Off-Grid systému by neměl přispívat do celkového zkratového proudu v místě 

poruchy proudem větším než je 1,3 násobek jmenovitého proudu. To znamená, že maximální proud je 

definován, jak je uvedeno maximální proudovou zatížitelností výrobce střídače FVE. Okamžitý 

systém ochrany a detekce podpětí a nadproudu ve střídači FVE zajistí odpojení střídače ihned po 

detekci poruchy [44]. Na obr. 4.16 je zobrazen časový průběh proudu a napětí při náhlém 1fázovém 

zkratu na svorkách spotřebiče při druhém provozním stavu v Off-Grid systému. Před náhlým zkratem 

se efektivní hodnota napětí v ostrovní síti pohybuje na hodnotě 226 V. Výkon FVE stačí na pokrytí 

aktuálního zatížení v ostrovní síti.   

ngISCIngUCU ≤⋅≤⋅ 5,102,1
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Obr. 4.16 Průběh AC napětí a proudu při 1fázovém zkratu v Off-Grid systému, druhý provozní stav(dílčí 
zkratové proudy Os a FVE). 

FVE se svým střídačem je před zkratem zatížen na cca 60 % ze svého jmenovitého zatížení a 

dodává do ostrovní sítě proud o efektivní hodnotě 10,5 A. Při náhlém 1fázovém zkratu na svorkách 

spotřebiče se efektivní hodnota počátečního rázového zkratového proudu pohybuje na hodnotě 48,5 A. 

FVE prostřednictvím svého střídače přispívá do celkového počátečního rázového zkratového proudu  

14,5 A, což je zhruba 1,3 násobek proudu FVE střídače před zkratem. Ostrovní měnič přispívá do 

celkového počátečního rázového zkratového proudu 35 A. Okamžitý systém ochrany střídače (detekce 

podpětí a nadproudu) FVE zahajuje rychlé odpojení střídače a ten se automaticky odpojuje z ostrovní 

sítě v čase menším než 0,04 s. Po odpojení střídače FVE je zkrat napájen pouze ostrovním měničem 

s akumulací. Efektivní hodnota ustáleného zkratového proudu klesá na 34 A. Při druhém provozním 

stavu v Off-Grid systému může tedy střídač FVE přispívat do celkového zkratového proudu v místě 

zkratu maximálním poruchovým proudem 23,6 A, což je 1,3 násobek jmenovitého proudu střídače 

FVE.  V tab. 4. 3. jsou znázorněny výsledky experimentálního měření (dílčí zkratový proud střídače 

FVE a ostrovního měniče do rázového zkratového proudu v místě zkratu) při 1fázovém zkratu 

v ostrovní síti při druhém provozním stavu.  

Tab. 4.3 Příspěvek střídače FVE do celkového počátečního rázového zkratového proudu v místě zkratu (dílčí 

zkratové proudy střídače FVE a ostrovního měniče) 

Zatížení střídače FVE 
před náhlým 1fázovým 

zkratem P (%) 

Příspěvek zkratového 
proudu FVE 
Ik.FVE´´ (A) 

Příspěvek zkratového 
proudu Os 
Ik.Os´´ (A) 

 

Rázový zkratový 
proud v místě zkratu 

Ik´´ (A) 

31 6,8 37,1 43,9 
60 14,5 35 49,5 
92 22 34,5 56,5 
100 23,6 36 59,6 

 i (A) 

─ u (V) napětí v místě zkratu     ─ ik (A) zkratový proud v místě zkratu  ─ ik (A) příspěvek FVE  

 u (V) 

  

t (s) 
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4.2.3 1fázový zkrat v elektrickém rozvodu ostrovní sítě, třetí provozní stav 
 

Třetí provozní stav v Off-Grid systému nastává, když zdrojem elektrické energie pro ostrovní síť je 

ostrovní měnič napájený akumulačními bateriemi společně s FVE a VTE s výkonovou elektronikou. 

Hybridní zdroj Off-Grid systému je doplněn o VTE s instalovaným výkonem 8 kW. VTE obsahuje 

3fázovázový  20tipólový   synchronní generátor s permanentními magnety (PMG). Generátor VTE je 

připojen do ostrovní sítě přes plně řízenou elektroniku v tak zvaném „Back to Back“ režimu, schéma 

zapojení je popsáno v kap. 2.1.3, strana 37.  Pro správný návrh koncepce chránění je zapotřebí znát 

parametry synchronního generátoru VTE uvedené ve vztahu (20), které popisují chování stroje při 

náhlém zkratu. V případě, že je zkrat v elektrické blízkosti synchronního generátoru, je průběh 

zkratového proudu složitější, projevuje se změna elektrických parametrů stroje během zkratu,  

viz obr. 4.17. Reaktance generátoru se postupně mění z hodnoty rázové na přechodovou a synchronní. 

Maximální zkratový proud synchronního generátoru VTE je dle vztahu (20) při náhlém galvanickém 

spojení vstupních svorek při stavu naprázdno omezen pouze reaktancí stroje, vliv odporu je 

zanedbatelný. [45, 73] 

Obr.4.17 Zkrat elektricky blízký synchronnímu generátoru. Ik´´- rázový subtransientní zkratový proud, Ik´ - 
přechodný transientní zkratový proud, Ik - ustálený zkratový proud [64, 73]  
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kde, IkG(t) – efektivní hodnota zkratového proudu, U0 – efektivní hodnota napětí před zkratem, Xd – 
synchronní reaktance,  Xd

´´ - rázová (subtransientní) reaktance,  Xd
´  - přechodná (transientní) reaktance, t – 

doba od vzniku zkratu, Td 
´´

 ,Td 
´ – rázová a přechodná časová konstanta [64] 

 
Jelikož některé parametry synchronního generátoru (rázová a přechodná reaktance), které popisují 

chování synchronního generátoru při náhlém zkratu dle vztahu (20), nebyly uvedeny na štítku 

synchronního generátoru VTE, bylo zapotřebí provést měření synchronního generátoru při náhlém 

zkratu. Výsledky z tohoto měření umožňují následný výpočet parametrů stroje a znázornit průběh 
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zkratového proudu s jeho subtransientní kratší složkou a transientní delší složkou. Pro určení a 

výpočet počátečního a přechodného zkratového proudu synchronního generátoru VTE je zapotřebí 

znát dvě základní aperiodické složky reprezentované transientní (Xd´) a subtransientní (Xd´´) reaktancí 

synchronního generátoru společně s časovými konstantami. Tyto časové konstanty vyjadřují dobu pro 

exponenciální pokles proudu a reprezentují trvání těchto dvou aperiodických složek. V normách a 

literatuře je detailně popsána problematika postupu ruční analýzy oscilogramu a praktický výpočet 

reaktancí generátoru z naměřených hodnot zkratového proudu synchronního generátoru, metodou 

náhlého zkratu [73,74]. Metoda určování veličin synchronního stroje ze zkoušky náhlým trojfázovým 

zkratem vychází ze standartu IEEE [73]. Pokud je průběh napětí a proudu alespoň částečně podobný 

sinusovému průběhu, pracuje tato metoda s efektivní hodnotou napětí a proudu. Obálky spojují 

jednotlivé vrcholy průběhu zkratového proudu generátoru, viz obr. 4.18. Na obr. 4.18 je znázorněno 

vykreslení obálkových křivek (horní obálka červeně a dolní obálka modře). Provedením odečtu 

velikosti rozkmitů od vyjádřeného maxima - horní obálka k minimu - dolní obálková křivka, dojde 

k určení velikosti rozkmitu společně s příslušným časem. Rovnice pro výpočet subtransientní a 

transientní reaktance jsou popsány vztahy (23,24).  

 
Obr. 4.18 Průběh zkratového proudu jedné fáze synchronního generátoru společně s jednotlivými složky proudu 

[73,74]
  

V průběhu roku 2013 proběhla oprava natáčecího systému VTE, která umožnila přesun generátoru 

VTE do laboratoře VŠB, což umožnilo provést měření reaktancí synchronního generátoru metodou 

náhlého zkratu. Postup měření pro určení reaktancí generátoru VTE byl následující.  

Synchronní generátor VTE je roztočen pomocí poháněcího soustrojí (dynamometr) na synchronní 

otáčky naprázdno. Při zkoušce se mohou otáčky generátoru (nebo kmitočet) lišit od jmenovité 

hodnoty, ale neměly by klesnout pod 0,2 násobek jmenovité hodnoty. Pomocí zkratovacího stykače 

dojde ke galvanickému spojení výstupních svorek (spojení nakrátko všech fází statorového vinutí) 

generátoru VTE a dojde k 3fázovému zkratu. Pomocí osciloskopu je zaznamenán průběh proudu a 

stejnosměrná složka

horní obálka

dolní obálka
přechodná  složka

ik (A)
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napětí před a po zkratu ve všech třech fázích, viz obr. 4.19. Sepnutí zkratovacího stykače došlo na 

krátkou dobu (méně než 2 s), aby nedošlo k demagnetizování nebo změně magnetických vlastností 

PMG. Časová změna složky proudu v každé fázi se určí z oscilogramu 3fázového zkratu jako 

algebraický poloviční součet a algebraický rozdíl pořadnic horní a spodních obálek zkratového proudu 

v jednotlivých fázích. Pro určení přechodné ∆i k´ a rázové ∆ik ´´ složky se odečte hodnota proudu 

nakrátko od křivky proudu. Zbývající součet (∆ik´+ ∆ik´´) se vynáší do diagramu se 

semilogaritmickými souřadnicemi, viz obr. 4.20. Rázová složka proudu zkratu je definovaná jako 

rozdíl mezi křivkou (∆i k´+ ∆ik´´) a přímkou představující hodnotu ∆i k´. Časový interval 

oscilografického záznamu by měl být minimálně Td
’+ 0,2 s po zkratu, kde (Td

’
 a Td 

’’ jsou časové 

konstanty, které reprezentují dobu potřebnou k tomu, aby přechodná a rázová složka zkratového 

proudu synchronního generátoru klesla na počáteční hodnotu). [73, 74] 

. 

Obr. 4.19 Průběh okamžitých hodnot napětí a proudu při 3fázovém zkratu na svorkách VTE (naprázdno). 

 Rovnice pro výpočet parametrů synchronního generátoru, které reprezentují chování 

synchronního generátoru při náhlém zkratu dle vztahu (20), jsou následující [73, 74]: 
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 synchronní reaktance Xd  (Ω)  

                        (22) 

                                      

K určení rázové a přechodné reaktance je potřeba určit rázovou  ∆ik ´´ a přechodnou ∆i k´ složku 

proudu. Pro toto určení se od křivky periodické složky proudu odečte ustálená hodnota proudu 

nakrátko. Zbývající součet (∆i k´+ ∆ik´´) se vynáší do diagramu se semilogaritmickými souřadnicemi, 

viz obr. 4.20. 

 přechodná reaktance Xd
´
 (Ω) 

                                                                               

(23) 

 

 rázová reaktance Xd
´´ (Ω), rázová reaktance se určí jako poměr napětí naprázdno naměřené 

těsně před zkratem k počáteční hodnotě složky zkratového proudu získané z analýzy 

oscilogramu. 
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Obr. 4.20 Analýza AC složky zkratového proudu pro jednu ze tří fází synchronního generátoru   
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Tab. 4.4  Parametry synchronního generátoru VTE 

Parametry Hodnoty 

Zn - jmenovitá impedance 17,5 Ω 
Xd – synchronií reaktance 24,2 Ω 

Xd´ - (transientní) přechodná reaktance 7,7 Ω 
Xd“ - (subtransientní) rázová reaktance 6 Ω 

IG ´´ – rázový (subtransientní) zkratový proud generátoru VTE 122 A 
IG ´ – přechodný (transientní) zkratový proud generátoru VTE 95,6 A 

IG – ustálený zkratový proud generátoru VTE 30,5 A 
 

Na obr. 4.21 jsou znázorněny hodnoty proudu nakrátko a napětí naprázdno generátoru VTE při 

různých rychlostech větru a otáček rotoru VTE. Generátor s permanentními magnety nelze regulovat 

jinak než změnou otáček. Charakteristika nakrátko je tedy vynesena v závislosti na otáčkách a ne na 

budícím napětí Ub. Rotující setrvačné hmoty (moment setrvačnosti rotoru větrné elektrárny a 

synchronního generátoru) určující mechanické a dynamické vlastnosti větrné turbíny. 

 

Obr. 4.21 Hodnoty proudu nakrátko a napětí naprázdno generátoru VTE  při různých hodnotách rychlosti větru 
a otáček rotoru VTE.  
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Obr. 4.22 Ukázka časového průběhu proudu při galvanickém spojení výstupních svorek (spojení nakrátko všech 
tří fází statorového vinutí generátoru VTE) až do zastavení VTE. VTE je před zkratováním výstupních svorek 

generátoru roztočena naprázdno pomocí větru, otáčky větrného motoru se pohybují na hodnotě 123 ot.min-1což 
je 72 % ze jmenovitých otáček VTE. 

 

U synchronních generátorů, je příspěvek do poruchového proudu v místě zkratu závislý na napětí 

před poruchou, subtransientní a transientní reaktancí stroje, a charakteristikou budiče. Dle naměřených 

a vyhodnocených hodnot je maximální hodnota počátečního rázového zkratového proudu při 3f zkratu 

na svorkách generátoru při jmenovitém napětí VTE 122 A, viz tab. 4.4. Pro ochranu synchronního 

generátoru VTE proti zkratu jsou aplikovány nožové pojistky PHN 50 A 660 V. 

V případě Off-Grid systému vybudovaného v areálu VŠB je výkon VTE do 1fázové ostrovní sítě 

vyveden přes 3fázový usměrňovač a 1fázový střídač, viz 2.1.3, strana 37. Dle výrobce a technické 

specifikace 1fázového střídače VTE by neměl přispívat do celkového zkratového proudu v místě 

poruchy (náhlý 1fázový zkrat na svorkách spotřebiče napájeného z ostrovní sítě) proudem větším než 

je 1,5 až 2násobek jmenovitého proudu střídače. Střídač VTE obsahuje ochranný systém na detekci 

podpětí a nadproudu. Po detekci poruchy nastává rychlé odpojení střídače VTE z ostrovní sítě. Na obr. 

4.23 je zobrazen časový průběh proudu a napětí při náhlém 1fázovém zkratu na svorkách spotřebiče 

při třetím provozním stavu v Off-Grid systému. [7, 46]  

t (s) ─ iL1   ─ iL2   ─ iL3   
 

 ik (A) 
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Obr. 4.23 Průběh AC napětí a proudu při zkratu v Off-Grid systému při třetím provozním stavu (dílčí zkratové 
proudy Os, FVE a VTE).

 

Před náhlým zkratem je výkon střídače VTE na 85 % a výkon střídače FVE na 21 %.  Dodávaný 

výkon z  VTE a FVE je dostatečný pro pokrytí aktuálního zatížení ostrovní sítě. Ostrovní měnič má 

dostatek elektrické energie a nabijí akumulační baterie. Při náhlém 1f zkratu na svorkách spotřebiče 

napájeného Off-Grid systémem vzniká rázový zkratový proud, který dosahuje efektivní hodnoty 84 A. 

Po ustálení přechodných jevů je efektivní hodnota ustáleného zkratového proudu na hodnotě 34 A. 

Napětí v ostrovní síti klesá pod 10 V. Měniče FVE a VTE se automaticky odpojují z ostrovní sítě 

v čase cca 0,06 s. Po odpojení měniče VTE a FVE je zkrat napájen pouze ostrovním měničem 

s akumulací. Z důvodu bezpečnosti (zamezení poškození ostrovního měniče) je napájení 1fázového 

zkratu vypnuto do 0,1 s od jeho vzniku. VTE společně s výkonovou elektronikou přispívá do 

celkového rázového zkratového proudu v místě zkratu 43 A, což je cca 2násobek jmenovitého proudu 

střídače VTE před zkratem. Střídač FVE přispívá do celkového rázového zkratového proudu v místě 

zkratu necelých 5 A, ostrovní měnič 36 A. Hodnota celkového počátečního rázového zkratového 

proudu v místě zkratu je vyšší než potřebný vybavovací proud jističe, který činí 80 A u jističe 

s charakteristikou  B16 a 50 A u jističe s charakteristikou B10. Jistič B16  by měl spolehlivě vypnout 

poruchu během stanoveného časového limitu. V tab. 4. 5. jsou znázorněny výsledky experimentálního 

měření (dílčí zkratový proud střídače VTE a ostrovního měniče do rázového zkratového proudu 

v místě zkratu) při 1fázovém zkratu v ostrovní síti. 

Z výše uvedených provozních stavů vyplývá, že použití klasické koncepce elektrické ochrany (aniž 

by došlo k omezení maximálního příkonu spotřebičů) používané k jištění rozvodů nízkého napětí 

─ ik (A) – zkratový proud v místě zkratu  ─ ik (A) příspěvek Os.  ─ ik (A) příspěvek VTE 
─ ik (A) příspěvek FVE ─ u (V) napětí v místě zkratu 

 ik (A) 
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nezajistí bezpečné vypnutí poruchy na AC straně ostrovní sítě ve stanoveném časovém limitu. 

S ohledem na měnící se hodnotu zkratového výkonu pro různé provozní a poruchové stavy v testovací 

platformě Off-Grid systému je zapotřebí modifikovat standardní koncept chránění využívaného 

rozvodu elektrické energie nízkého napětí. Změna zkratového výkonu v ostrovní síti je dána 

především měnící se hodnotou zkratového výkonu jednotlivých zdrojů elektrické energie připojené do 

ostrovní sítě a omezovací schopností výkonové elektroniky jednotlivých konverzních prvků,  

viz obr. 4.24. 

 

Obr. 4.24 Zdroje zkratového výkonu v Off-Grid systému. 

 

Tab. 4.5 Příspěvek střídače VTE do rázového zkratového proudu v místě zkratu (dílčí zkratové proudy střídače 
VTE a ostrovního měniče) 

Zatížení střídače VTE 
před náhlým 1fázovým 

zkratem P (%) 

Příspěvek zkratového  
proudu VTE  

Ik´´ (A) 

Příspěvek zkratového 
proudu Os 
Ik.Os´´ (A) 

Rázový zkratový 
proud v místě zkratu  

Ik´´ (A) 
30 14,7 35,2 50 
55 27,9 34,5 62,4 
68 37,4 34,3 71,7 
80 43 35 78 

           100 50 34 84 
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Tab. 4.6 Hodnoty zkratového proudu v místě zkratu pro jednotlivé provozní stavy v Off-Grid systému 

Provozní stavy v Off-Grid 
systému 

Ik´´ (A) Ik. (A) τk (s)* 

První provozní stav 
ostrovní měnič 

 

36 34 0,02 

Druhý provozní stav 
ostrovní měnič + FVE 

 

59,6 34 0,04 

Třetí provozní stav  
ostrovní měnič + FVE +VTE 

 

110 34 0,06 

Provoz s rezervním zdrojem 
ostrovní měnič+elektrocentrála 

106 50 0,11 

*časová konstanta zániku (doba potřebná k dosažení ustáleného zkratového proudu) 

Na obr. 4.25 je zobrazen časový průběh proudu a napětí při náhlém 1fázovém zkratu na svorkách 

spotřebiče, provoz s rezervním zdrojem (ostrovní měnič a elektrocentrála, viz obr. 2.1, strana 15). Při 

tomto experimentálním měření není aplikovaný jistič určený pro jištění elektrocentrály. Jmenovitý 

výkon elektrocentrály je 4,5 kW. Před náhlým zkratem je elektrocentrála zatížená na cca 40 % ze 

svého jmenovitého výkonu. Při náhlém 1f zkratu na svorkách spotřebiče napájeného Off-Grid 

systémem vzniká rázový zkratový proud, který dosahuje efektivní hodnoty 106 A. Ostrovní měnič 

přispívá do celkového rázového zkratového proudu v místě zkratu 34 A, elektrocentrála přispívá 75 A 

(což je cca 4 násobek jmenovitého proudu elektrocentrály). Hodnota zkratového proudu v místě zkratu 

je vyšší než potřebný vybavovací proud jističe B16 a B20. Jistič B16 a B20 by měl spolehlivě vypnout 

poruchu během stanoveného časového limitu. 

 
Obr. 4.25 Průběh AC napětí a proudu v místě 1fázového zkratu v Off-Grid systému, provoz s rezervním 

zdrojem (dílčí zkratový proud od Os a elektrocentrály.) 

u (V)  ik (A) 

t (s) 

─ ik (A) – zkratový proud v místě zkratu  ─ ik (A) příspěvek elektrocentrály (rezervní zdroj)   
─ ik (A) příspěvek Os  ─  u (V) napětí v místě zkratu 
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4.2.4 Zkrat na DC straně elektrické rozvodu Off-Grid systému 
 

DC strana Off-Grid systému se skládá ze dvou následujících zdrojů. Na společnou DC sběrnici 

jsou připojeny akumulační baterie a ostrovní měnič, viz obr. 4.26. První otázkou pro chránění, 

zejména před nebezpečným dotykem, je otázka napěťového pásma DC strany a elektrického oddělení 

od AC strany (230 V/50 Hz). Pro Off-Grid systém je DC napěťová hladina 24 V, tedy napětí spadající 

do pásma (ELV – extra nízké napětí). Toto malé napětí umožňuje, že nemusí být přijata opatření před 

nebezpečným dotykem v rámci DC sítě. Nebezpečné napětí však může být zavlečeno v případě 

poruchy od ostrovního měniče (AC napětí 230 V). Pokud má ostrovní měnič galvanické oddělení se 

zesílenou izolací, pak v izolované stejnosměrné soustavě se jedná o obvod SELV. V stejnosměrné 

soustavě s účinným zemněním a případným zahrnutím neživých částí do systému ochranného 

pospojování se jedná o obvody PELV. Pokud není DC sběrna galvanicky oddělena od střídavé sítě  

230 V, pak se jedná o rozšíření vstupního obvodu a je nutno chránit obvod ochrannými opatřeními 

vstupního obvodu tak, aby splňoval požadavky na obvody FELV. Pro Off-Grid systém vybudovaný 

v areálu VŠB se jedná o provedení obvodu FELV. Ostrovní měnič nám sice zaručuje galvanické 

oddělení od AC strany, ale dle parametrů výrobce bez zesílené izolace. Provedení obvodu FELV 

(funkční malé napětí) je v podstatě shodné se silovou instalací, ochrana neživých částí je v obvodech 

FELV zajištěna propojením s ochranným vodičem, s ochrannou soustavou nebo s ochranným 

obvodem zdroje. Živé části obvodu FELV jsou chráněny kryty, přepážkami nebo izolací. 

Rozvaděčová skříň je přístupná pouze za použití klíče nebo nástroje. Pro správný návrh jištění DC 

strany Off-Grid systému je zapotřebí změřit nebo vypočítat maximální a minimální hodnotu 

zkratového proudu. Experimentální měření DC zkratového proudu v tomto případě nebylo realizováno 

z důvodů možnosti poškození akumulačních baterií. Výsledný zkratový proud se bude skládat 

z následujících příspěvků od ostrovního měniče společně s DC kondenzátorem napěťového 

meziobvodu  a akumulačních baterií. Pro výpočet maximálního a minimálního zkratového proudu byl 

použit postup prezentovaný normou ČSN EN 61660 a musí se brát v úvahu následující podmínky: 

• Rezistence vodičů jsou vztaženy k teplotě 20 °C, rezistence spojů na přípojnicích jsou 

zanedbány, omezovací funkce ostrovního měniče, úbytky na všech polovodičových 

součástkách jsou zanedbány, akumulační baterie jsou nabity na plnou kapacitu. 

 

 Při výpočtu minimálního zkratového proudu se bere v úvahu pouze zkratový proud akumulačních 

baterií při minimální kapacitě, ostrovní měnič je odpojen. Náhradní obvod společně s parametry 

jednotlivých zdrojů jsou uvedeny na obr. 4.26 Místo zkratu se nachází na výstupních svorkách 

akumulačních baterií, viz obr. 4.26. Výsledný zkratový proud ik(t) v místě zkratu je určen pomocí 

superpozice dílčích zkratových proudů tří zdrojů: iOS(t) ostrovní měnič, iC(t) DC kondenzátor, iB (t) Ni-Cd 

akumulační baterie, viz obr. 4.27 [90]. Pro ukázku je na obr. F. 1, příloha F, strana 132 znázorněn 
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průběh proudu nakrátko (spojení kladného a záporného pólu) jedné nabité olověné akumulační baterie 

6 OPzS 420 A·h. 

 

Obr. 4.26 Náhradní obvod a parametry pro výpočet dílčích zkratových proudů v místě DC zkratu 

 Výpočet dílčího zkratového proudu (akumulační baterie) 

Stanovení indukčnosti a rezistence (akumulační baterie, sérioparalérní zapojení): 

)mΩ(18/9,0 =⋅= SETBRBR                                                 (25) 

)µH(99,4/ == SETBLBL                                                 (26) 

Výpočet kvazistacionárního ustáleného zkratového proudu (hodnota zkratového proudu 1 s po začátku 
zkratu): 

)kA(21,1
)181,018(

2,2595,0
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=

⋅+

⋅
=
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⋅
=
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KBI                                               (27) 

 kde EB, je hodnota napětí akumulačních baterií při plném nabití (EB = 1,05·Unb) 

Výpočet nárazového zkratového proudu: 
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===
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Vypočet časové konstanty tpb: 

  
kde tpb, je doba potřebné k dosažení vrcholové hodnoty zkratového proudu akumulačních baterií, tato 

konstanta se skládá z časové konstanty náběhu τ1B. Časové konstanty τ1B a tpb jsou závislé na součiniteli zániku 

1/δ. [90]
 

)ms(5,0
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BRδ                                                           (29) 

 kde 1/δ je součinitel zániku, TB – časová konstanta, která je stanovena normou na 30 ms dle normy, τ1B = 

0,22 ms a tpb = 1,8 ms  - hodnoty odečteny z grafu, který je stanoven normou [90]. 

Výpočet poměru mezi IKB/ipB: 
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kde τ2B , je časová konstanta zániku, normalizované aproximační funkcí, dáno normou 100 ms. [90]
 

 Výpočet dílčího zkratového proudu DC kondenzátoru napěťového meziobvodu 

Stanovení rezistence (kondenzátor, vedení): 

)mΩ(2,28=+= CRvRCLR            (33)  

Výpočet kvazistacionárního ustáleného zkratového proudu (hodnota zkratového proudu 1 s po začátku 

zkratu): 

)A(0=kCI                                                      (34) 

Výpočet nárazového zkratového proudu: 

)kA(893,0
2,28

2,25
===

CLR
BE

pCi                                                            (35) 
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Vypočet časové konstanty zániku: 

)ms(67,0242,281
2

=⋅⋅=⋅⋅= CCRCKτ
C                                                          (36) 

Vypočet dílčího zkratového proudu (DC kondenzátor napěťového meziobvodu) iC(t): 

)kA(96,0

1

1
)(1

1

1
=

−

−

−

−
⋅=

C

pc

C

τ

t

e

τ

t

e
pCitCi                                 (37) 

)-(0==
pBi
KBI

Cp                                                                         (38) 

( )
)kA(67,0/96,0)(2 2 teτ

tt

epCitCi C

pC

−=

−−

⋅=                       (39) 
 Výpočet dílčího zkratového proudu (ostrovní měnič)  

 Zkratová impedance střídavé strany v bodě připojení Q, viz obr. 4.25 je určená pomocí součinitele  
c = 1,05 a rázového zkratového proudu ostrovního měniče Ik.Os´´= 36 A, viz kapitola 4.2.1, strana 75. 
ZQt – je označení pro transformovanou impedanci (strana nižšího napětí transformátoru). [90] 

)m(3,19
2

230

13

36

23005,1
2

Ω=







⋅

⋅
=








⋅

′′

⋅
=

HVU
LVU

skoI
nUc

QtZ                      (40) 

Impedance toroidního transformátoru (nižší strana napětí): 

)m(02,1
4

213
024,0

2
Ω=⋅=⋅=

nS
LVU

kuTLVZ                       (41) 

)m(88,0249,0202,122),m(49,0
2

2
Ω=−=−=Ω=⋅= TRTLVZTLVX

TS

TLV
U

krTPTLVR       (42)         

Celková impedance Zn: 

)m(7,16

)m(2,14

Ω=++=

Ω=++=

VXTLVXQtXXn

VRTLVRQtRNR

            )(2222 Ω=+=→ mNXNRNZ        (43) 

Výpočet kvazistacionárního ustáleného zkratového proudu ostrovního měniče (hodnota zkratového 
proudu 1 s po začátku zkratu) : 

)kA(164,0
230

13

22

241
3,0 =⋅⋅=⋅

⋅
⋅=

THVU
TLVU

NZ

Unc
DλkosI                     (44) 
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 kde λD je součinitel pro výpočet kvazistacionárního ustáleného zkratového proudu ostrovního měniče, dáno 

normou.
 
[90]

 

Výpočet nárazového zkratového proudu ostrovního měniče: 

)kA(22,0164,035,1 =⋅=⋅= kosIDKposi                      (45) 
     kde KD je součinitel pro výpočet nárazového zkratového proudu ostrovního měniče, dáno normou. [90] 

Pro výpočet časového průběhů zkratového proudu ostrovního měniče iOS(t) nebyli k dispozici 
parametry potřebné pro tento výpočet (odpor a indukčnost usměrňovače). Pro zjednodušení jsou 
časové konstanty stejné jako u akumulačních baterií. [90] 

)kA()8,11(22,01)(1 1
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−

−⋅=
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25,075,04,11)(2 =







 −
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+

−
−−⋅=

t
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tt
ppositBi

os
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os
                                 

(47)                           

Tab. 4.7 Dílčí zkratové proudy a celkový maximální zkratový proud v místě zkratu 

Zdroje ip (kA) IKB (kA) tp (ms)* 
Akumulační baterie 1,4 1,21 1,8 

DC 
kondenzátor 

 
0,89 

- 0,67 

Ostrovní  
měnič 

 
0,22 

 
0,164 

 
1,8 

Celkový zkratový 
proud v místě zkratu 

 
1,47 

 
1,38 

 
0,3 

* tp – čas náběhu (dosažení vrcholové hodnoty nárazového zkratového proudu) 

 Stanovení minimálního zkratového proudu. 

Výpočet kvazistacionárního ustáleného zkratového proudu akumulačních baterií (hodnota zkratového 
proudu 1 s po začátku zkratu): 

)kA(09,1
)181,018(

8,2295,0

1,0

95,0
=

⋅+

⋅
=

⋅+

⋅
=

BRBR
BE

KBI                                               (48) 

 kde EB, hodnota napětí vybitích akumulačních baterií (EB = 0,95·Unb) [90] 

Výpočet nárazového zkratového proudu: 

)kA(26,1
18

8,22
===

BR
BE

pBi                                                 (49) 
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Pro jištění a zajištění automatického odpojení od zdroje v případě poruchy, jako je zkrat na 

výstupních svorkách akumulačních baterií, jsou použity DC pojistky MRBF 300 A. Vypínací 

charakteristika těchto pojistek je znázorněna na obr. 2.16, strana 33. Obecně platí, že k automatickému 

odpojení od zdroje při DC zkratu by mělo dojít do 5 s. Tato doba však může být nižší, zkratový proud 

by neměl svými dynamickými a tepelnými účinky poškodit vodiče ani akumulační baterie. Dle 

vypínací charakteristiky aplikovaných pojistek by mělo dojít k automatickému odpojení od zdroje při 

maximálním zkratovém proudu do 0,2 s a minimálním zkratovém proudu do 0,55 s. Správně navržené 

jištění vedení musí zabezpečit jeho dlouhodobou životnost jak u normálních provozních podmínek, tak 

i při výskytu možných poruchových stavů. Dle ČSN EN 60865-1 ed. 2 je ochrana proti zkratu na DC 

straně ostrovní sítě zajištěna, pokud je splněna podmínka reprezentovaná vztahem (50). Tato 

podmínka je splněna jak pro minimální tak i maximální zkratový proud, vodiče použité pro DC rozvod 

(CYA 35 mm2,H07V-K) vyhoví tepelnému zkratovému namáhání.  

 
31016200310665222 ⋅≤⋅→⋅≤ sktI                            (50)  

kde, I2t – Jouleův integrál (A2·s), s – průřez vodiče (mm2), k – činitel respektující měrný odpor Cu vodiče  - 

115.           

 

 

Obr. 4.27 Dílčí DC zkratové proudy a výsledný zkratový proud ik(t) v místě zkratu. 

 

 

0,0

0,2

0,4

0,6

0,8

1,0

1,2

1,4

1,6

1,8

0 2 4 6 8 10t (ms)

ik (kA)

ik os(t)

ikc(t)

ikB(t)

ik(t)

ik(t) - časový průběh výsledného aproximovaného zkratového proudu v místě zkratu 

ikB(t) ,ik os(t) ,ikc(t) - časový průběh jednotlivých dílčích zkratových proudů



Ing. Jakub Vramba 
Disertační práce: Vývoj koncepce chránění pro Off-Grid systém 

 
    

Fakulta elektrotechniky a informatiky                                                   

   97 

 

 

4.3 Možnosti chránění s použitím stávající techniky 
 

K automatickému odpojení od zdroje při poruše jako je 1fázový zkrat a přetížení dochází v 

důsledku průchodu poruchového proudu, na který zareaguje ochranný přístroj obvodu, v němž došlo k 

poruše, a tento obvod je uvedeným přístrojem odpojen od napájení.
 
V takovém případě se v rozvodu 

elektrické energie nízkého napětí uplatňují ochranná opatření automatickým odpojením od zdroje, 

pomocí nadproudových ochranných přístrojů, jako jsou pojistky a jističe. [67, 68] 

 

Obr. 4.27 Efektivní hodnoty rázového zkratového proudu v místě zkratu při třech provozních stavech v Off-Grid 
systému společně s vypínací charakteristikou jističe B 10, B 16, B 20.

 

Aby byla zachována výhoda Off-Grid systému zapojeného v By-Pass režimu (schopnost pokrýt 

větší spotřebu elektrické energie než je schopný pokrýt ostrovní měnič, v případě Off-Grid systému 

vybudovaného v areálu VŠB je to 13,8 kW), musí být pro jištění hlavního proudového okruhu L1 a L2 

aplikovaný jističe vypínací charakteristiky B, In= 20A, faktor 5, viz obr. 4.12, strana 74.  Vybavovací 

hodnota zkratové spouště jističe se bude pohybovat na Ia = 100 A, viz příloha E, strana 131. Tato 

hodnota je vyšší než zkratový proud při prvním a druhém provozním stavu a tím nejsou splněny 

podmínky pro automatické odpojení od zdroje, viz obr. 4.27.  

Další možností je aplikování pojistek. Jedná se o nejjednodušší jistící zařízení pro jištění 

(automatické odpojení od zdroje) při zkratu. Dokážou rychle reagovat na poruchové proudy s vysokou 

omezovací schopností - (jistící přístroj vypíná dřív, než zkratový proud dosáhne své vrcholové 

hodnoty). Pojistka funkční třídy PVA gG – (PVA - válcové výkonové pojistkové vložky) nesmí 

vypnout proud o 1,5 až 1,6 násobku své jmenovité hodnoty a to po dobu 1 hodiny u pojistek do  
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In = 63 A. Pokud budou pro jištění hlavního proudového okruhu, aplikovány pojistky gG 20,  musí být 

hodnota zkratového proudu pro vybavení jistícího prvku do 0,4 s větší jak 90 A, viz příloha E, strana 

131. Tato hodnota je ale vyšší než zkratový proud při prvním a druhém provozním stavu. [69] 

 Další možností pro jištění elektrického rozvodu ostrovní sítě je použití moderních nadproudových 

číslicových ochran. Na komerčním trhu existuje v současné době několik číslicových ochran určených 

pro chránění, ovládání, měření a monitorování. Tyto ochrany se standardně využívají především pro 

vyšší hladinu napětí, tedy hladinu VN. S ohledem na pořizovací cenu se však jedná spíše o teoretickou 

úvahu pro jejich využití v Off-Grid systému. Tyto číslicové nadproudové ochrany obsahují směrové 

nadproudové chránění, s volitelnou mžikovou nebo inverzní charakteristikou a několik možných sad 

nastavitelných startovacích hodnot zkratového stupně. Nadproudové stupně mohou být blokovány 

externími řídícími signály z jiných ochran. Dále ochrany obsahují digitální displeje měřených a 

nastavovaných hodnot a hodnot zaznamenaných v okamžiku poruchy. Tyto číslicové nadproudové 

ochrany můžou pracovat jako 1fázové nebo 3fázové. Při překročení nastavitelné startovací hodnoty 

zkratového stupně dochází pomocí spouště, k vybavení aplikovaného jistícího prvku, viz obr. 4.28. 

V našem případě jističe B16, viz obr. 4.12, strana 74 aplikovaného pro jištění vedlejšího proudového 

okruhu L2B s podpěťovou spouští. [19, 20]  

Obr. 4.28 Průběh AC napětí a proudu při vypnutí 1fázového zkratu na svorkách spotřebiče pomocí nadproudové 
číslicové ochrany (nastavení popudové hodnoty >>I =In ·n - na hodnotu 1,5· (In=20A)).

 

Další možnost, jak zajistit jištění proti zkratu v elektrickém rozvodu ostrovní sítě, je použití 

podpěťového relé. Podpěťové relé je určeno na kontrolu podpětí ve fázových vodičích elektrických 

zařízení a obvodů. Relé monitoruje velikost fázového napětí. Při překročení nastavitelné dolní 

napěťové úrovně (140 - 200 V) dochází pomocí spouště k vybavení aplikovaného jistícího prvku, v 

našem případě jističe B 16, viz obr. 4.29, aplikovaného pro jištění vedlejšího proudového okruhu L2B 

u (V)  i (A) 

 t (s) 
─ u (V)     ─ i (A) 
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s podpěťovou spouští, viz obr. 4.12, strana 74. Toto jisticí relé lze použít k jištění proti podpětí, které 

vzniká v elektrické síti při zkratu. Podpěťová spoušť je nastavena na hranici minimálního poklesu 

efektivní hodnoty napětí v elektrickém rozvodu ostrovní sítě na 200 VAC. Nevýhodou tohoto konceptu 

chránění je, že nezajistí selektivitu společně s náchylností k vybavení jistících prvků při krátkodobém 

poklesu napětí  v ostrovní síti (dynamickým odběrem proudu). Tato nevýhoda se dá potlačit 

nastavením časového zpoždění vybavovací spouště. Podpěťová spoušť se zpožděným odpadem je 

kombinací samostatné zpožďovací jednotky a příslušné spouště. Zabraňuje tomu, aby při krátkém 

přerušení napájení došlo k vypnutí jističe. Čas zpoždění je možné nastavit v rozmezí od 0,1 do 16 s. 

Dochází však k navýšení času vypnutí poruchy. [62]   

 

Obr. 4.29 Průběh AC napětí a proudu při vypnutí 1fázového zkratu na svorkách spotřebiče, automatické vypnutí 
poruchy pomocí podpěťového kontrolního relé a jističe B16. 

  

 Snaha dosáhnout většího využití obnovitelných zdrojů a rozvoj elektrizační soustavy vede 

v posledních několika letech k rozvoji a navrhování nových aplikací s využitím alternativních zdrojů 

energie založených na koncepci inteligentní sítě, nebo tak zvané MicroGrid inteligentní distribuční 

soustavy (dále jen MG). MG je geograficky a elektricky ohraničená skupina lokálních zdrojů, 

spotřebičů a úložišť elektrické energie, která dokáže fungovat samostatně (nezávisle na velké 

distribuční síti v ostrovním provozu). MG je tedy distribuční síť malého rozsahu navržená k dodávce 

elektrické energie jednotlivým regulovatelným zátěžím v rámci menší komunity. Pod menší 

komunitou si můžeme představit vesnice, rodinné domy, sklady a budovy firem. Pro dosažení 

stabilního a bezpečného provozu ovšem musí být vyřešeny řady technických, bezpečnostních, 

regulačních a ekonomických otázek, než se MG budou moci stát samozřejmostí.
 
[16, 22] 

 i (A) 

─ u (V)     ─ i (A) 

u (V) 

  t (s) 
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Z provozního hlediska musí být MG jako řízená jednotka, která má vlastní řízení výroby a spotřeby 

elektrické energie. MG musí být vybaveny řídícími mechanizmy a výkonovou elektronikou
 

k 

zabezpečení řízení, měření a ochranných funkcí během ostrovního i normálního provozu. Toto 

vybavení a řídicí flexibilita by měla umožnit přechod sítě typu MG z jednoho režimu (ostrovního) do 

druhého (připojení ke klasické DS síti). Tyto změny ve struktuře MG oproti tradiční distribuční 

soustavě s sebou nesou problémy tykající se řízení, ochrany, provozu, a to jak z technických,  

tak i legislativních hledisek. Jeden z nejdůležitějších technických aspektů je elektrická ochrana v MG.  

V mnoha prezentovaných studiích bylo prokázáno, že správná funkce a působení konvenčních 

systémů ochrany v MG může být ovlivněna přítomností obnovitelných a nekonvenčních zdrojů a 

různých provozních stavů v systému [15, 16, 22, 89].
 
Provozní podmínky se rychle mění, protože 

setrvačnost systému je mnohem menší než u běžných sítí. Provozní podmínky těchto zařízení 

v ostrovním režimu jsou v důsledku značně závislé na lokálních klimatických podmínkách, 

stochastické dodávce elektrické energie z obnovitelných zdrojů, výkonové elektronice a velikosti 

spotřeby. Konvenční systém nadproudové ochrany čelí schopnosti zajistit selektivitu a automatické 

odpojení od zdroje při poruše jako je zkrat, jak v ostrovním tak i v druhém normálním režimu. 

Velikost zkratového výkonu, respektive zkratového proudu, pro nadproudovou ochranu je často 

rozdílný pro oba režimy provozu. V ostrovním režimu je situace náročnější z hlediska nadproudové 

ochrany v důsledku nízkých zkratových proudů, setrvačnosti a omezovací funkce měniče. Měniče 

určené do ostrovního režimu jsou vybaveny omezovačem proudu, který chrání měnič před proudovým 

přetížením, viz kap 4.2.1, stran 77. Příspěvek do celkového zkratového proudu v místě poruchy se 

pohybuje na 1,2 až 3 krát z jejich jmenovitého proudu [86, 87]. Hodnota zkratového proud pak může 

být velice nízká, aby konvenční nadproudová ochrana rozlišila mezi hodnotou maximálního 

proudového zatížení a hodnotou nejnižšího zkratového proudu. Schopnost přejít MG z ostrovního 

režimu do normálního režimu a v případě přebytku výroby elektrické energie, tak zásobovat DS a tím 

podmínit tok elektrické energie v opačném směru. Obousměrný tok elektrické energie pak ovlivňuje 

amplitudu a směr poruchového proudu, což má vliv na koordinaci nadproudové ochrany. Častá změna 

hodnoty zkratového výkonu v ostrovním režimu, buď kvůli připojování, odpojování nebo kvůli 

stochastickému výkonu obnovitelných zdrojů, je náročná pro správnou konfiguraci nadproudové 

ochrany. Pro zajištění bezpečného provozu takového systému je zapotřebí nový adaptivní a 

inteligentní systém ochrany, který
 
musí být schopen chránit síť v obou režimech provozu. Tento 

systém se musí nakonfigurovat a přizpůsobit na základě informací ze stavu systému a aktuálního 

provoznímu stavu. [15, 16, 17, 22]
 

Dnes jsou systémy adaptivní ochrany s použitím moderních nadproudových ochran výzkumným 

tématem. Několik systému adaptivní ochrany bylo navrženo v literatuře pro překonání problému 

provozu MG. Díky dostupné mikroprocesorové technice mohou tyto inteligentní systémy provádět 

několik úkolů, jako je ochrana, řízení, měření, záznam událostí nebo analýza chyb a kvality elektrické 
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energie. Na obr. 4.30 je znázorněna architektura adaptivního inteligentního ochranného systému pro 

zajištění spolehlivého a bezpečného provozu primárního systému MG. Pro správnou funkci 

adaptivního systému ochrany se musí shromáždit aktuální informace ze systému, z jejich zpracování a 

vyhodnocení v reálném čase se rozhodne o úpravách nutných pro systém ochrany. Toho může být 

dosaženo vhodným systémem řízení ochrany, kterou tvoří různé inteligentní zařízení a vhodné 

komunikační prostředky. Systém řízení ochrany může být v praxi dosaženo použitím buď centrálního, 

nebo decentralizovaného systému řízení ochrany. V centralizovaném rozhodování jeden centrální 

ovladač přijímá informace ze sítě a podle své funkce buď vybere, nebo vypočítává nové nastavení pro 

inteligentní ochrany v sekundárním systému pro celou MG, viz obr. 4.30. V decentralizovaném 

rozhodování jedna inteligentní ochrana je odpovědná za jeden chráněný úsek, dochází k nezávislému 

shromažďování potřebných informací a vybere nebo vypočítává nové nastavení pro inteligentní 

ochranu vztahující se k této konkrétní oblasti. [18, 88, 89] 

 

Obr. 4.30 Základní architektura adaptivního inteligentního ochranného systému pro MG (ostrovní provoz)  
[88,89] 

Dále se dají navrhované adaptivní systémy rozdělit dle systému nastavení. První systém využívá 

několik sad parametrů pro nastavení nadproudové ochrany (jističe třetí generace [21] a moderní 

nadproudové ochrany jsou schopny za pomoci komunikace nastavení 6 a více startovacích hodnot 

zkratového stupně). [19, 20] Mezi tyto změny patří například odpojování a připojování zdrojů, 

přechod z ostrovního do normálního provozu nebo změny realizované systémem řízení inteligentní 

sítě. Druhý pokročilejší systém využívá pro nastavení nadproudové ochrany výpočet. Za pomocí 

zpracovaných dat, které jsou zajištěny pomocí místního nebo vzdáleného měření a které by měly 
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negativní dopad na správnou funkčnost ochrany (změna zkratového výkonu v MG), systém vypočítá 

novou hodnotu nastavení a vysílá řídící signál k okamžité změně nastavení hodnoty spouště 

nadproudové ochrany, nebo ke změně vypínací charakteristiky, jističe třetí generace. Tento systém 

nastavení s sebou přináší schopnost dynamicky se měnit v reálném čase a konfigurovat se dle 

aktuálního provozního stavu v MG.  Nicméně výše zmíněná adaptivní funkce v systému ochrany je 

složitá a nákladná záležitost, která vyžaduje moderní komunikační infrastrukturu, měření a moderní 

nadproudové ochrany, které jsou určené spíše pro vyšší napěťové a výkonové hladiny, než je 

elektrický rozvod nízkého napětí v testovací platformě Off-Grid systému určeného pro napájení 

rodinných domů či budov. Prezentované adaptivní systémy jsou řešeny spíše z architektonického 

hlediska a jsou testovány nanejvýše v laboratorních podmínkách, nebo za pomocí simulačních studií. 

[16, 86, 87, 88, 89] 

Další možnost zajištění automatického odpojení od zdroje při poruše v ostrovní síti je využití 

principu impedanční ochrany. Impedanční ochrana je prakticky nezávislé na změně a kolísání 

zkratového výkonu v ostrovní síti.
 
To lze považovat za klíčovou výhodu impedanční ochrany oproti 

nadproudové. Aby byla zachována výhoda By-Pass systému a bylo zajištěno automatické odpojení od 

zdroje při poruše za pomocí nadproudové ochrany, je zapotřebí měnící se hodnota zkratového spouště 

ochrany. Při poruše a překročení nastavitelné startovací hodnoty spouště dochází k aktivaci 

nadproudové ochrany.  Impedanční ochrana využívá principu měření impedance zkratové poruchové 

smyčky.
 
Ochrana používá změřený proud a napětí

 
a z nich vyhodnocuje impedanci.

 
Veličiny Uk a Ik 

jednoznačně určují impedanci poruchové zkratové smyčky, dle vztahu (51). 

  

      (51) 

kde, Zsm je impedance poruchové zkratové smyčky, Ik – naměřená hodnota proudu při poruše, Uk – naměřená 

hodnota napětí při poruše. 

V případě výskytu poruchy, jako je 1fázový zkrat v elektrickém rozvodu ostrovní sítě, se změřená 

impedance rychle mění na impedance zkratovou. Během normálního provozu vyhodnocená impedance 

odpovídá impedanci zátěže. Velikost vyhodnocené impedance je nepřímo úměrné velikosti zatížení 

(Zz = U 2/ Pz ). Úhel mezi proudem a napětím, při normálním provozním stavu, odpovídá úhlu zátěže 

φz. Velikost tohoto úhlu je závislá na poměru mezi činným a jalovým výkonem (φz = arctg Q2 /P2). 

V případě poruchy, jako je 1fázový zkrat, dochází v rozvodu elektrické energie ostrovní sítě navýšení 

proudu a k značnému poklesu napětí, viz obr. 4.13, strana 75. Impedance zátěže se rychle mění na 

impedanci zkratovou. Pokud tato vyhodnocená impedance poklesne pod předem nastavenou hodnotu, 

dává impedanční ochrana povel k automatickému odpojení od zdroje postiženému proudovému 

okruhu. Zkratová impedance je mnohem menší než impedance zátěže, hodnota odpovídá impedanci 

)(Ω=
kI
kU

smZ
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mezi místem měření (Ik, Uk) a místem poruchy, viz obr. 4.31. V případě přechodového odporu v místě 

poruchy se k impedanci Zk navíc přičítá reálna složka Ro. Úhel zkratové impedance zpravidla bývá 

větší než úhel impedance zátěže, viz obr. 4.31. Na obr. 4.31 je znázorněna provozní charakteristika 

impedanční ochrany, zkratová impedance a impedance zátěže jsou zastoupeny v komplexní rovině 

RX. Hlavní výhodou využití principu impedanční ochrany oproti nadproudové je, že nemusí docházet 

k nastavování popudové hodnoty zkratové spouště z důvodu měnícího se provozního stavu v Off-Grid 

systému. Oblast poruchy u impedanční ochrany je přesně vymezená zkratovou impedancí obvodu. Pro 

aplikaci principu impedanční ochrany v Off-Grid systému pro automatické odpojení při poruše by 

bylo zapotřebí přesné měření napětí a proudu v jednotlivých proudových okruzích, společně s 

vymezením oblasti zkratové impedance, viz obr 4.31. Impedanční ochrana, která pro svou funkci 

vyhodnocuje impedanci sítě podle vzorce (51), vychází z předpokladu, že měřené napětí a proudy jsou 

harmonického průběhu. Avšak při výskytu harmonických vyšších řádů a stejnosměrné složky 

v elektrickém rozvodu ostrovní sítě může dojít ke značnému navýšení hodnoty měřeného proudu, což 

ochrana může mylně vyhodnotit jako poruchu. Proto by se muselo před impedanční ochranu instalovat 

filtr, který zaručí, že ochrana bude počítat jen základní harmonické napětí a proud. Aby nedocházelo 

k nechtěné aktivaci v případě krátkodobého poklesu napětí (dynamický odběr proudu), bylo by 

zapotřebí nastavit časové zpoždění vybavení spouště. Použití principu impedanční ochrany pro jištění 

rozvodu elektrické energie v ostrovní síti proti zkratu a přetížení by vyžadovalo značné investiční 

náklady na měření, komunikaci a výpočetní elektroniku pro vyhodnocení naměřených hodnot. [89]      

 

Obr. 4.31 Oblasti a provozní charakteristika impedanční ochrany. 
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5. Adaptivní systém chránění pro Off-Grid systém 
 

 

Obr. 5.1 Postup při návrhu adaptivního systému chránění pro Off-Grid systém. 

Aby bylo možné zajistit bezpečné selektivní chránění proti zkratu a přetížení ve všech provozních 

režimech Off-Grid systému je zapotřebí s ohledem na měnící se hodnotu zkratového proudu (potažmo 

zkratového výkonu v Off-Grid systému) dynamicky měnící se hodnotu zkratové spouště elektrické 

ochrany pro hlavní proudové okruhy, viz tab. 4.6, strana 90. Při prvním provozním stavu (zdroj 

zkratového proudu je pouze ostrovní měnič) je minimální hodnota rázového zkratového proudu pouze 

34 A. Popudová hodnota zkratové spouště musí být nastavena pod tuto mez In · n < 34 A. Pokud by 

tato hodnota zkratové spouště zůstala nastavena i pro druhý a hlavně třetí provozní stav, došlo by 

v koncepci By-Pass systému k omezení maximálně přenášeného proudu, který dosahuje při druhém 

provozním stavu (ostrovní měnič a FVE) 38 A a třetím provozním stavu (ostrovní měnič společně 

s FVE a VTE) na hodnotu 60 A (maximální zátěž, kterou je ostrovní měnič společně s hybridním 

zdrojem schopný pokrýt je 13,8 kW). Zdrojem s největším výkonem a největším příspěvkem do 

celkového zkratového proudu v ostrovní síti je VTE se svým měničem. Aby nedocházelo k nechtěné 

aktivaci zkratového stupně překročením popudové hodnoty zkratové spouště, která by byla nastavena 

pro první provozní stav, musí docházet v reálném čase k dynamickým změnám této hodnoty 

v závislosti na aktuálním výkonu VTE společně s FVE a jejich výkonovou elektronikou.  

VTE je vybavena vnitřním vyhodnocovacím a kontrolním systémem PLC Siemens LOGO 24 C 

(monitorování napětí na svorkách synchronního generátoru a otáček větrného motoru, hlídání teploty 

generátoru). Jedna z možností je tedy využití naměřených hodnot rychlosti otáček větrného motoru a 
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hodnot globálního záření (pomocí meteostanice) pro nastavení hodnot zkratové spouště. Z parametrů 

VTE je rozběhová rychlost větru VTE 2,8  m·s-1, což odpovídá 50 ot.min-1 větrného motoru. 

Maximální rychlost větru je 12 m·s-1, což odpovídá 180 ot.min-1. Na obr. 5.2 je zobrazen výstupní 

proud střídače VTE v závislosti na rychlosti větru respektive otáček větrného motoru. Na obr. 5.3 je 

zobrazen výstupní proud střídače FVE v závislosti na hodnotách globálního záření. 

 

Obr. 5.2 Hodnoty proudu dodávaného VTE přes 1fázový střídač do ostrovní sítě při normálním provozním stavu 
při různých otáčkách větrného motoru 

 

Obr. 5.3 Hodnoty proudu dodávaného FVE 1,2  přes 1fázový střídač do ostrovní sítě, při normálním 
provozním stavu, při různých hodnotách globálního záření. 

Adaptivní systém ochrany (dále jen ARP - Active Relay Protection) bude tedy pomocí naměřených 

hodnot otáček rotoru VTE a hodnot globálního záření nastavovat (zvyšovat / snižovat) popudovou 

hodnotu zkratové spouště pro hlavní proudový okruh L1, viz obr. 5.9, strana 112. Dle aktuální hodnoty 

globálního záření a otáček větrného motoru, které jsou přímo úměrné rychlosti větru, navyšovat nebo 

snižovat popudovou hodnotu zkratového stupně. Dojde-li k překročení nastavené popudové hodnoty 

zkratového stupně, dojde k přerušení napájení podpěťové spouště jističe s následným vybavením 
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jističe. Podpěťová spoušť obsahuje elektromagnet, který při přerušení napětí spustí vypínací 

mechanismus [75]. Systém je v klidové poloze, je-li spoušť trvale pod napětím. Na obr. 5.4 a 5.5 je 

znázorněno nastavení 5 hodnot popudového zkratového stupně pro různé hodnoty globálního záření a 

otáček větrného motoru. Počáteční hodnota zkratové spouště je nastavena na hodnotu  

In = 30 A - (In = 20 - počáteční hodnota dána jmenovitým proudem ostrovního měniče, n = 1,5 - In·n = 

30 A < 34 A – minimální hodnota počátečního rázového zkratového proudu ostrovního měniče, viz 

obr. 4.6 strana 90).  

 

Obr. 5.4 Nastavení hodnot (In·n) popudového zkratového stupně adaptivního systému ochrany– (ostrovní měnič a 
VTE). Ik 

´´ – počáteční rázový zkratový proud (dílčí zkratové proudy střídače VTE a ostrovního měniče), I VTE – 
hodnoty proudu dodávaného VTE přes 1fázový střídač při normálním provozním stavu, při různých otáčkách 

větrného motoru 
 
Tab. 5.1 Nastavení hodnot popudového zkratového stupně adaptivního systému ochrany (ostrovní měnič a VTE). 

 
RPM (ot.min-1) n (-) In·n = 20 A I nax sys. (A)* Ik´´ (A) 

0-52 1,5 30 17,3 34 
52-107 1,7 34 26,3 52 

107-132 1,9 38 31 62 
132-149 2 40 36 74 
≥149 2,1 42 39 79 

* Imax.sys – maximální hodnota napájecího proudu (dáno výkonem ostrovního měniče 4 kW a střídačem VTE 5 kW) 

Tab. 5.2 Nastavení hodnot popudového zkratového stupně adaptivního systému ochrany (ostrovní měnič a FVE). 

G (W·m2) n (-) In · n = 20 (A) I max.sys. (A)* Ik´´(A) 
0-120 1,5 30 21 38 

120-240 1,6 32 25 43 

240-440 1,7 34 29 49 

440-640 1,8 36 33 52 

≥ 640 1,9 38 35 56 

* Imax.sys – maximální hodnota napájecího proudu (dáno výkonem ostrovního měniče 4 kW a střídačem FVE 4,2 kW) 
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Obr. 5.5 Nastavení hodnot (In·n) popudového zkratového stupně adaptivního systému ochrany – (ostrovní měnič 
a FVE), Ik 

´´  – rázový zkratový proud (dílčí zkratové proudy střídače FVE a ostrovního měniče), I FVE – hodnoty 
proudu dodávaného FVE přes 1fázový střídač při normálním provozním stavu, při různých hodnotách 

globálního záření. 
 

Tab. 5.3 Modelová situace, nastavení hodnot popudového zkratového stupně adaptivního systému ochrany 
(ostrovní měnič, FVE, VTE) 

G (W·m2) RPM  (ot.min-1) n (-) In · n = 20 (A) I max.sys. (A)* Ik´´(A) 
0-120 0-52 1,5 30 21 39 

120-240 52-107 2,8 56 34 62 
240-440 107-132 3,1 62 43 77 
440-640 132-149 3,3 66 52 91 
≥ 640 ≥ 149 3,5 70 57 100 

* Imax.sys – maximální hodnota napájecího proudu (dáno výkonem ostrovního měniče 4 kW, střídače FVE 4,2 kW a 
střídačem VTE 5 kW) 

 

Obr. 5.5 Modelová situace, nastavení hodnot (In·n) popudového zkratového stupně adaptivního systému ochrany 
Ik ´´ – rázový zkratový proud (dílčí zkratové proudy střídače VTE, FVE a ostrovního měniče) 
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Obr. 5.6 Algoritmus adaptivního systému ochrany – ARP. 
IL- naměřená hodnoty proudu, hlavní a vedlejší proudové okruhy, In ·n – nastavitelná hodnota popudového 
zkratového stupně, IVYP – vybavovací hodnota proudu zkratového spouště, n – násobitel zkratové spouště 

 
 

 
 

 IL1 
 

Naměřené okamžité 
hodnoty proudu 

(hlavní proudový 
okruh L1)  

 

START 

Nastavitelná 
jmenovitá hodnota 

proudu (dáno 
jmenovitým proudem 
ostrovního měniče) 

 W·m
2
     ot·min 

-1
 

 

 

 
1,5 → ≤ 52 ot.min-1, ≤ 120 W·m2 
… 
… 
 3,5 → ≥149  ot.min-1

, ≥ 640 W·m2 
 

n = 
 

 In 
 

Vybavovací hodnota 
nezpožděné zkratové 

spouště  
>>I →IVYP= In · n 

 

n = ( 1.5…3,5) 

 IVYP 
 

IL  >  IVYP 

NE 
 

ANO 

 

Vybavení 
podpěťové 

spouště jističe- 
okamžité 
vybavení 

(hlavní proudový 
okruh) 

 

 STOP 

START 

Naměřené okamžité 
hodnoty proudu 

(vedlejší proudové 
okruhy L1A,B,C) 

IL1A,B,C  >  IVYP 

Nastavitelná vybavovací 
hodnota nezpožděné zkratové 
spouště pro vedlejší okruhy 

>>I →IVYP 
 

 IVYP 
 

 IL1A,B,C 
 

Vybavení podpěťové 
spouště jističe - 

okamžité vybavení 
(vedlejší proudové 

okruhy)  

 STOP 

ANO 

 

NE 

 

Hlavní 

proudový okruh 
 

Vedlejší  

proudové okruhy 
 

nastavení zkratové spouště 

krok přepočtu 2 s 

Naměřené okamžité 
hodnoty globálního 

záření a otáček rotoru 
VTE 

 



Ing. Jakub Vramba 
Disertační práce: Vývoj koncepce chránění pro Off-Grid systém 

 
    

Fakulta elektrotechniky a informatiky                                                   

   109 

 

 

Na obr. 5.6 je znázorněn základní algoritmus adaptivního systému ochrany. Popudová hodnota 

nezpožděné zkratové spouště se pro hlavní proudový okruh nastavuje dle aktuálního provozního stavu 

v Off-Grid systému. Měnící se popudovou hodnotu zkratové spouště pro hlavní proudový okruh lze 

nastavovat podle předem definovaných sad parametrů, viz tab. 5.1, tab. 5.2 a tab. 5.3. Pro zajištění 

proudové selektivity (rozdíl v nastavených, nezpožděných popudových hodnot spouští,  jednotlivých 

jistících přístrojů v elektrickém rozvodu ostrovní sítě), která zajistí schopnost vypnout pouze postižený 

vedlejší proudový okruh, je popudová hodnota zkratové spouště pro vedlejší proudové okruhy pevně 

daná s možností nastavení (dáno spotřebiči, charakterem odběru a zatížením jednotlivých vedlejších 

proudových okruhů). Algoritmus adaptivního systému ochrany společně s jistícími prvky navýší 

bezpečnost provozu Off-Grid systému a zároveň umožní plné využití By-Pass konceptu použitého pro 

testovací platformu Off-Grid systému vybudovaného v VŠB-TUO. 

 

 

5.1.1 Využití SMC 144 pro adaptivní systém ochrany  
 

Jedna z možností, jak využít navrhnutý algoritmus adaptivního systému ochrany, je použít jistič 

třetí generace. Kromě spolehlivé ochrany proti zkratu a přetížení umí tyto výkonové jističe měřit 

elektrické veličiny (napětí, proud, frekvence, výkon a elektrickou energii). Nespornou výhodou 

je to, že nepotřebují vnější měřicí transformátory proudu. Systém využívá měřicích transformátorů, 

které jsou součástí jističe. Jistič s tímto typem elektronické jednotky umožňuje nahradit 

analogové měření nebo analyzátor sítě s externími proudovými měřícími transformátory. Jističe třetí 

generace jsou vybaveny  komunikací (RS-485, protokol modbus nebo ethernet) s nadřazeným řídicím 

systémem. Jističe jsou vybaveny moderní spouští s nastavitelnou hodnotou popudového zkratového 

stupně. To lze chápat jako programovatelná relé s možností nastavení hodnoty sepnutí a 

odepnutí relé včetně časových zpoždění (při přetížení jištěného obvodu). Pořizovací cena těchto jističů 

je však značná a činí zhruba 5 % z celkového nákladu na vybudování Off-Grid systému (viz kap 3.2.1 

varianta zapojení 2, strana 60).  

Z investičních důvodů byl pro vytvořený algoritmus adaptivního systému ochrany zvolen 

multifunkční měřicí přístroj SMC 144 [76]. Síťový multifunkční analyzátor SMC 144 je navržen pro 

přesné měření napětí a proudu a monitoringu kvality elektrické energie. Tento multifunkční měřicí 

přístroj je vhodný pro široké spektrum aplikací v automatizaci, řízení zátěže, výrobních procesech a 

vzdálený dohled nad infrastrukturou. Je vybaven 4 napěťovými vstupy a 4 proudovými vstupy pro 

externí průvlakové a naklapávací (dělená) měřící trafa pro měření proudu až do 600 AAC. Měřící 

rozsah napětí (sdružené napětí 5 až 500 VAC, fázové 2 až 285 VAC) s nejistotou měření 0,1 % z 

rozsahu. Měřicí rozsah proudu (0,02 – 1,2 ·INOM – měřícího rozsahu transformátoru), nejistota měření 

0,1 % z rozsahu + 0,1 % z hodnoty. Maximální proudové přetížení měřicího přístroje je 10·INOM. 
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Napěťové a proudové signály jsou vyhodnocovaný spojitě bez přerušení. U měřicího přístroje lze 

nastavit vyhodnocovací interval efektivní hodnoty napětí a proudu od 10 period až po jednu periodu. 

Všechny kanály jsou vzorkovány 128 vzorky za periodu. RMS napětí a proudy jsou vyhodnocovány 

ze vzorkovaných hodnot pro měřenou periodu dle vztahu (52). Měřicí přístroj lze napájet 75 až 510 

VAC nebo 80-350 VDC. [76]  

= ∑                                                                                                                                                  (52) 

 
Pro spojení s nadřazeným systémem či podružnými moduly (multifunkční spínací relé) je SMC 144 

vybaven komunikační linkou RS-485 nebo ethernet. V tomto multifunkčním měřicím přístroji lze 

nastavit (naprogramovat) funkci (zapnout/vypnout), která řídí výstupy podružných modulů 

(multifunkční spínací relé [77]), viz příloha F, strana 132. Komplexní podmínka k zapnutí nebo 

vypnutí se může skládat až z 16 událostí či limitů překročení nastavené hodnoty proudu a napětí (4 

napěťové vstupy a 4 proudové vstupy – pro každý vstup funkce sepnout/vypnout prostřednictvím 

multifunkčního spínacího relé při překročení nastavitelné hodnoty proudu a napětí pro všechny měřené 

okruhy). Schéma zapojení APR společně s využitím SMC 144 je znázorněno na obr. 5.7 a obr. 5. 8. 

[76]  

 

Obr. 5.7 Schéma zapojení ARP v rozvodu elektrické energie ostrovní sítě s využitím SMC 144. 
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Měřicí přístroj SMC 144 měří pomocí měřících proudových transformátoru proudy v jednotlivých 

proudových okruzích (elektrickém rozvodu ostrovní sítě viz obr. 5.9). Nastane-li překročení nastavené 

hodnoty proudu popudového zkratového stupně, tak SMC 144 pomocí multifunkčního spínacího relé 

vypíná napájení podpěťové spouště jističe pro postižený proudový okruh a dochází k vybavení 

jistícího prvku do 0,32 s, viz obr. 5.12. Aby nedocházelo k nechtěnému vybavení jistícího prvku u 

hlavního proudového okruhu, SMC 144 dle algoritmu adaptivního systému chránění nastavuje 

(snižuje/zvyšuje) hodnotu popudového zkratového stupně. Pomocí mikropočítače Raspberry Pi, který 

je v Off-Grid systému použitý pro aktivní systém řízení spotřeby, a který příjme přes ethernet každé 2 

s aktuální hodnoty globálního záření z meteorologické stanice a otáčky větrného motoru z vnitřního 

kontrolním systému VTE. Raspberry Pi dle popsaného algoritmu, viz obr. 5.6, nastavuje u SMC 144 

hodnotu popudového zkratového stupně pro hlavní proudový okruh. Krok přepočtu pro nastavení 

popudové hodnoty pro hlavní proudový okruh jsou 2 s. Rychlost přepočtu je dostatečná pro 

dynamické změny (zrychlování/ zpomalování otáček větrného motoru), při kterých se projevuje 

moment setrvačnosti otáčejících se hmot. 

 
Obr. 5.8 Schéma zapojení ARP s využitím SMC 144 a konvenčními jistícími prvky.  
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poklesem fázového napětí v ostrovní síti pod hodnotu 207 V, dochází pomocí SMC 144 a 

multifunkčního spínacího relé k vybavení stykače KM1 a KM2. Aby nedošlo k nechtěnému vybavení 

těchto stykačů použitých pro ochranu před hlubokým vybitím akumulačních baterií a odlehčení 

zatížení ostrovní sítě při přetížení, je u SMC 144 nastaveno časové zpoždění, které zabraňuje tomu, 

aby při krátkém poklesu napětí (dynamický odběr proudu) nebo poklesu napětí z důvodu 1fázového 

zkratu, došlo k vypnutí daného stykače, viz příloha F, strana 132. 

 

Obr. 5.9 Zjednodušené blokové schéma zapojení testovací platformy Off-Grid systému vybudovaného 
v areálu VŠB, společně se zapojením jistících prvků pro hlavní proudový okruh L1 a vedlejší proudové okruhy 

L1A,B,C  s využitím adaptivního systému chránění. Na vedlejším proudovém okruhu L1B není aplikovaný stykač pro 
odlehčení zatížení při přetížení v ostrovní síti z důvodů napájení spotřebičů nejvyšší priority (osvětlení, 

lednička).  
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 Z analýzy přetížení ostrovní sítě (lépe řečeno ostrovního měniče), viz kapitola 4.1.1, strana 65, 

dochází k vypnutí ostrovního měniče do 6 s od vzniku přetížení. Z tohoto důvodu musí být hodnota 

časového zpoždění vybavení stykače KM1 a KM2 pod tuto hodnotu. Tato časová hodnota  

zpoždění musí být také delší, než je doba vybavení jistícího prvku s využitím ARP při 1fázovém 

zkratu v ostrovní síti (efektivní hodnota napětí v ostrovní síti při 1fázovém zkratu klesá pod 10 V, viz 

kapitola 4.2.1, strana 75). Z uvedených důvodu je časové zpoždění vybavení stykače KM1 nastaveno 

na 3 s, zpoždění vybavení stykače KM2 nastaveno na 5 s. Algoritmus pro navýšení ochrany proti 

přetížení v ostrovní síti je znázorněn na obr. 5.10. Vypnutím stykače KM1 dochází k odlehčení zatížení 

sítě, odpojení zatížení nízké priority (spotřebiče priority 1). Nedojde-li k navýšení fázového napětí nad 

stanovenou mez, dochází k vybavení stykače KM2, odpojení spotřebičů nižší priority (spotřebiče 

priority 2). V tab. 5.4 je znázorněna modelová ukázka zvolených spotřebičů pro obě úrovně odlehčení 

zatížení.   

Tab. 5.4 Zvolené spotřebiče pro obě úrovně odlehčení zatížení, ochrana před hlubokým vybitím akumulačních 
baterií a přetížení ostrovního měniče 

Úroveň pro odlehčení zatížení Zvolené zatížení 
Úroveň 1 – spotřebiče priority 1 (KM1) ohřev TUV, mikrovlnná trouba, klimatizace 
Úroveň 2 – spotřebiče priority 2 (KM2) sporák, pračka, myčka, sušička 

 spotřebiče priority 3 osvětlení, lednička, mrazák 
 

 

Obr. 5.10 Algoritmus adaptivního systému ochrany, odlehčení ostrovní sítě, ochrana proti přetížení. 
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5.2 Ověření adaptivního systému ochrany Off-Grid systému 
 
 

Na obr. 5.11 je znázorněno přetížení ostrovní sítě. V čase do 1,68 s se zatížení ostrovní sítě 

pohybuje na hodnotě 5,8 kW (čistě odporová zátěž), efektivní hodnota napětí se pohybuje na hodnotě 

222 V. FVE společně s ostrovním měničem jsou schopny pokrýt aktuální spotřebu. V čase 1,68 s 

dochází k odpojení FVE (zhoršení meteorologických podmínek, zastínění FV panelů mraky) a nastává 

přetížení ostrovního měniče. ARP monitoruje velikost fázového napětí na hlavním proudovém okruhu. 

Při přetížení ostrovního měniče dochází k poklesu efektivní hodnoty fázového napětí na hodnotu  

193 V. APR dle algoritmu adaptivního systému ochrany pro odlehčování zatížení ostrovní sítě, viz 

obr. 5.10, odpojuje vedlejší proudový okruh pomocí stykače KM1 - (spotřebiče nejnižší priority 

napájení, v našem případě vybudovaná programovatelná zátěž, viz kapitola 2.2, strana 46) v čase  

3,04 s. Zatížení ostrovní sítě klesá na hodnotu 2,7 kW. Toto zatížení už neznamená pro ostrovní měnič 

přetížení, efektivní hodnota napětí stoupa na hodnotu 225 V. Pro opětovné sepnutí stykače a obnovení 

napájení odpojených spotřebičů je zapotřebí ručního sepnutí tlačítka na ruční ovládání multifunkčního 

spínacího relé NRC 86 (sepnutí/vypnutí) pro obnovení napájení ovládací cívky stykače. 

 

 

Obr. 5.11 Ochrana proti přetížení, odlehčení ostrovní sítě pomocí APR. 
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Obr. 5.12 Automatické odpojení od zdroje při 1fázovém zkratu v ostrovní síti, pomocí jističe s podmětovou 
spouští s využitím APR. 

 Na obr. 5.12 je znázorněn průběh napětí před a po 1fázovém zkratu na hlavním proudovém okruhu 

L1 společně s proudem v místě náhlého zkratu (proudový okruh L1C – viz obr. 5. 9, při tomto testu není 

použitý jistič určený pro jištění vedlejšího proudového okruhu L1C). Střídač VTE je zatížen na 38 % -  

(otáčky větrného motoru VTE se pohybují na hodnotě 100 ot.min-1) a střídač FVE na 85 % - (hodnota 

globálního záření na hodnotě 630 W·m2). Dle aktuálních hodnot otáček rotoru VTE a hodnot 

globálního záření je popudová hodnota zkratové spouště pro hlavní proudový okruh L1 nastavena na 

In ·n = 50 A. Při náhlém zkratu v proudovém okruhu  L1C  v čase cca 0,11 s dosahuje efektivní hodnota 

počátečního rázového zkratového proudu 67,3 A. V čase do 0,42 s od vzniku poruchy dochází 

k vypnutí napájení proudového okruhu L1  pomocí APR a aplikovaného jističe B 20 A (čas vybavení 

jističe 0,31 s). 

Zkratové proudy mohou být nebezpečné svými tepelnými a elektrodynamickými účinky. Jistící 

přístroj musí zkratový proud dostatečně rychle a spolehlivě vypnout. V některých případech je nutné 

omezujícím jisticím přístrojem snížit hodnotu zkratového proudu, a tím tak snížit jeho 

elektrodynamické účinky na přijatelnou úroveň. Pokud jisticí přístroj vypíná dostatečně rychle, tak 

zvaně dříve než zkratový proud dosáhne své vrcholové hodnoty, omezí se hodnota zkratového proudu, 

a tím i jeho elektrodynamické a tepelné účinky. Omezený zkratový proud udávaný u jisticích přístrojů 

vyjadřuje největší okamžitou vrcholovou hodnotu proudu (jisticí přístroj vypíná dostatečně rychle, tak 

zvaně dříve, než zkratový proud dosáhne své vrcholové hodnoty a tím se omezí hodnota zkratového 

proudu), která se může vyskytnout za omezujícím jisticím přístrojem za nejméně příznivých podmínek 

v obvodu, viz obr. 5.13. Udává se v závislosti na předpokládaném zkratovém proudu. Jouleův integrál 
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(činitel propuštěné energie jisticím přístrojem), dle vztahu (53) udávaný u jisticích přístrojů, 

charakterizuje míru energie propuštěnou jisticím přístrojem při vypínání zkratových proudů. Tato 

podoba integrálu, označovaná jako I2·t a nazývána jako Jouleův integrál i přesto, že postrádá složku R 

a výsledná jednotka není jednotka energie (J), ale čtverec proudu pro daný časový interval (A2·s). V 

některých případech je I2·t rozhodující pro správnou volbu jisticího přístroje z hlediska tepelných a 

elektrodynamických účinků zkratových proudů. V našem případě I2·t poslouží k porovnání působení 

jednotlivých konceptů chránění aplikovaných pro automatické odpojení od zdroje při poruše, jako je 

1fázový zkrat v rozvodu ostrovní sítě.[78, 79, 64]  

 

               (53)

                   

 

Obr. 5.13 Ukázka omezení předpokládaného zkratového proudu jistícím prvkem (omezovací schopnost). [64]  

 

Srovnání působení jednotlivých konceptů chránění aplikovaných v Off-Grid systému společně s 

ARP je uveden v tab. 5.5. Data uvedené v tab. 5.5 byly získány měřením prostřednictvím osciloskopu  

YOKOGAWA DL750 (vzorkovací frekvence 50 kS/s), klešťová proudová sonda AC fluke i1000s a 

napěťová sonda HP 9100. Na obr. 5.14 a 5.15 je znázorněno srovnání jednotlivých jistících prvků dle 

propuštěné energie (I2t), při automatickém odpojení od zdroje, při 1fázovém zkratu, pomocí jističe 

s podmětovou spouští aplikovaného pro jištění hlavního proudového okruhu L1, viz obr. 5.9, strana 

112 - (náhlý 1fázový zkrat nastává na vedlejším proudovém okruhu L1C – při tomto měření není 

aplikovaný jistič určený pro jištění vedlejšího proudového okruhu L1C). 
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Nejkratší čas při likvidaci poruchy dosáhla nadproudová číslicová ochrana, doba působení této 

nadproudové ochrany se pohybuje kolem 0,06 s, viz tab. 5.5. S ohledem na pořizovací cenu této 

nadproudové ochrany, která se pohybuje na hodnotě kolem 10 % z celkových nákladů na vybudování 

Off-Grid systému, se však jedná spíše o teoretickou úvahu pro její využití v  Off-Grid systému. Čas 

likvidace poruchy pomocí ARP se pohybuje do 0,31 s od vzniku poruchy. Tato doba vypnutí napájení 

poruchy by se dala snížit s využitím jističů třetí generace. Tyto jističe by umožnily nahradit 

univerzální měřicí přístroj SMC 144 s externími proudovými měřícími transformátory a klasické 

jističe s podpětovou spouští. Jističe třetí generace jsou vybaveny  komunikací s nadřazeným řídicím 

systémem, což by umožňovalo nastavování popudové hodnoty zkratového stupně pomocí algoritmu 

adaptivního systému ochrany [21]. Nevýhodou je vysoká pořizovací cena těchto jističů, která by 

navýšila celkové investiční náklady na vybudování Off-Grid systému. 

Tab.5.5  Srovnání působení jednotlivých druhů jistících prvků pro automatické odpojení od zdroje při 1fázovém 
zkratu v elektrickém rozvodu v Off-Grid systému.  

Jistící prvky Provozní 
stavy 

>>I =In·n (A) 
<< U (V) 

Ik´´ (A) ip (A) tc (s) I2t  (A2·s) Náklady 
(%)* 

 
Ostrovní měnič 

I. - 36,3 51 6,1 13,8·103  

- III. - 68,2 98,6 5,9 14,9·103 

 
Nadproudová ochrana 

I. 30 37,8 53,5 0,07 0,08·103  

10 III. 56 68,7 98,5 0,06 0,1·103 

 
 

Podpěťové relé 

I. 150 36,6 50 0,13 0,13·103  

0,5 II. 150 48,8 68 0,12 0,14·103 

III. 150 68,7 96 0,12 0,2·103 

 
 

APR 

I. 30 37,3 52,4 0,31 0,26·103  

2 II. 38 54,4 63,7 0,3 0,28·103 

III. 56 67,3 96 0,29 0,34·103 

*náklady na pořízení jednotlivých jistících prvků použitých pro automatické odpojení od zdroje při poruše – 
náklady jsou odečteny z celkových nákladů na vybudování Off-Grid systému varianta 2, viz příloha D 
 strana 130 . 
 

kde Ik´´ je celkový rázový zkratový proud v místě zkratu (složený z dílčích zkratových proudů jednotlivých 
zdrojů dle aktuálního provozního stavu), tc – doba působení ochrany při vypínání poruchy (1fázový zkrat), I2·t – 
činitel propuštěné energie jisticím přístrojem při vypínání poruchy jako je 1fázový zkrat, >>I = In·n – nastavená 
hodnota zkratové spouště, <<U –podpěťové relé - nastavená hodnota minimálního poklesu efektivní hodnoty 
napětí,  ip – nárazový zkratový proud při 1fázovém zkratu, okamžitá hodnota 
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Obr. 5.14 Srovnání jednotlivých jistících prvků dle propuštěné energie jistícím prvkem při vypínání poruchy 
(1fázový zkrat v rozvodu ostrovní sítě) při prvním provozním stavu v Off-Grid systému. 

* podpěťové kontrolní relé – použitím toho jistícího prvku není dosažena selektivita při jištění ostrovní sítě 
proti přetížení a 1fázovému zkratu 

 

 

Obr. 5.15 Srovnání jednotlivých jistících prvků dle propuštěné energie při vypínání poruchy (1fázový zkrat 
v rozvodu ostrovní sítě) při třetím provozním stavu. 

* podpěťové kontrolní relé – použitím toho jistícího prvku není dosažena selektivita při jištění ostrovní sítě 
proti přetížení a 1fázovému zkratu 
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6. Závěr 
 

Hlavním cílem disertační práce bylo navržení a realizace adaptivního systému chránění vztahující 

se na abnormální a poruchové stavy v samostatné energetické 1fázové soustavě Off-Grid 

systému, která je napájena z obnovitelných zdrojů elektrické energie, jako je větrná a fotovoltaická 

elektrárna. Adaptivní systém chránění je součástí aktivního systému řízení pro hospodaření a řízení 

toku elektrické energie v Off-Grid systému. V rámci zadání dizertační práce je dále uveden technický 

popis vybudované energetické napájecí platformy Off-Grid systému, společně s návrhem dimenzování 

jednotlivých zdrojů a výkonové elektroniky používaných pro napájení Off-Grid systému.  

V posledních letech je kladen důraz jak na decentralizovanou výrobu elektrické 

energie, tak i na energetickou soběstačnost jednotlivých objektů pro různé výkonové hladiny, od 

energetické spotřeby rodinných domů, firem, až po administrativní budovy. Energetickou 

soběstačností se rozumí provoz uvedených objektů nezávisle na napájení z nadřazených soustav v tzv. 

ostrovních systémech, Off-Grid. V průběhu roku 2012 byl v rámci projektu SGS (SP2012/52 

a SP2011/30) vybudován pilotní projekt energetické napájecí platformy pro napájení rodinného domu 

tak, aby celková spotřeba elektrické energie byla dotována primárně z obnovitelných zdrojů elektrické 

energie a dům byl energeticky soběstačný. Testovací napájecí jednotka Off-Grid systému, která 

odpovídá svým výkonovým rozsahem rodinnému domu, byla vybudována v areálu VŠB-TU Ostrava 

v roce 2012. Tímto byla vytvořena základní platforma pro výzkum provozu ostrovního systému pro 

napájení energeticky soběstačného domu. Existence testovací napájecí energetické platformy umožnila 

provést jak analýzu provozu ostrovního systému při hrazení spotřeby elektrické energie typizovaného 

rodinného domu v dlouhodobém časovém horizontu, tak také sérii experimentálního měření 

s následnou analýzou poruchových stavů a tím určit poměry při zkratu a přetížení v 1fázové ostrovní 

síti. Výsledky z diagnostické analýzy poruchových stavů jsou pak následně využity pro návrh 

konceptu chránění vztahující se na abnormální a poruchové stavy v rozvodu elektrické energie 

izolované 1fázové ostrovní sítě. 

Obsahově je možné zpracování dizertační práce rozdělit na tři základní částí. První část 

se zabývá technickým popisem Off-Grid systému jako celku a topologií zapojení v „By-Pass “ režimu. 

Technický popis je zaměřený na jednotlivé zdroje a výkonovou elektroniku použitou  

v Off-Grid systému. Společně s Off-Grid systémem je v první etapě popsán vybudovaný  

kontrolní a monitorovací systém ostrovní sítě. Na závěr první kapitoly je vyhodnocena energetická 

nezávislost ostrovního napájecího systému při hrazení spotřeby typizovaného rodinného domu 

v dlouhodobém časovém horizontu společně s návratností investic.  
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Ve druhé části, pod  názvem „Analýza poruchových stavů v Off-Grid systému“, je provedena 

diagnostická analýza, která je specifikována na abnormální a poruchové stavy v 1fázové testovací 

energetické soustavě Off-Grid systému vybudovaného v areálu VŠB-TU Ostrava.  Z hlediska četnosti 

1pólových poruch, které mohou nastat v rozvodu elektrické energie 1fázové ostrovní sítě, je to 

přetížení a 1fázový zkrat. Z důvodu existence napájecí testovací platformy Off-Grid systému je 

provedena série experimentálních měření při 1fázovém zkratu a přetížení s cílem určit a vyhodnotit 

poměry při 1fázovém zkratu a přetížení při různých provozních stavech v Off-Grid systému.  

Výroba elektrické energie z obnovitelných zdrojů je výrazně stochasticky proměnlivá. Tento 

problém se projevuje negativně na změně zkratového výkonu v Off-Grid systému oproti klasickému 

rozvodu nízkého napětí. Hodnoty zkratového proudu v Off-Grid systému dosahují mnohonásobně 

nižších hodnot oproti klasickému rozvodu nízkého napětí. Změna zkratového výkonu v ostrovní síti je 

dána především měnící se hodnotou zkratového výkonu jednotlivých zdrojů elektrické energie 

připojených do ostrovní sítě při různých provozních stavech a omezovací schopností výkonové 

elektroniky jednotlivých konverzních prvků. Použitím klasické koncepce chránění určené pro 

automatické odpojení od zdroje při poruše, jako je jistič a pojistka, nezajistí bezpečné vypnutí 

poruchy, jako je 1fázový zkrat a přetížení v elektrickém rozvodu ostrovní sítě při všech provozních 

stavech v Off-Grid systému, ve stanoveném časovém limitu. 

V současné době existuje na trhu několik univerzálně označovaných nadproudových ochran a 

jističů třetí generace, které by byly schopné svou funkcí zajistit selektivní ochranu proti 1fázovému 

zkratu a přetížení v Off-Grid systému. Tyto ochranné systémy jsou však určeny pro vyšší  

napěťové a výkonové hladiny než je elektrický rozvod nízkého napětí v testovací platformě Off-Grid 

systému určeného pro napájení rodinných domů či budov. Použití těchto jistících prvků v 1fázovém 

rozvodu elektrické energie ostrovní sítě by značně navýšily investiční náklady na vybudování celého  

Off-Grid systému.  

Na závěr druhé kapitoly je proveden průzkum a ověření pomocí experimentálního měření pro různé 

způsoby elektrické ochrany s využitím jisticích prvků, určených pro automatické odpojení od zdroje 

při poruše jako je 1fázový zkrat a přetížení v rozvodu elektrické energie ostrovní sítě. 

 

V  třetí části, pod  názvem „Adaptivní systém chránění pro Off-Grid systém“, jsou využity 

výsledky z analýzy zkratových poměrů při 1fázovém zkratu a přetížení v ostrovní síti. Na základě 

analýzy dat získaných z experimentálního měření společně s ohledem na investiční náklady byl 

realizován vývoj adaptivního systému chránění pro Off-Grid systém. 
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Tento adaptivní systém chránění je určený pro jištění elektrického rozvodu 1fázové ostrovní  

sítě proti přetížení a 1fázovému zkratu. Adaptivní koncept chránění vychází z nařízení a norem 

určených pro základní požadavky na ochranná opatření, která je nutno provést v elektrických 

instalacích s napěťovou hladinou do 1 000 V. Aby bylo možné zajistit bezpečné selektivní chránění 

proti 1fázovému zkratu a přetížení při všech provozních stavech Off-Grid systému, je zapotřebí 

s ohledem na měnící se hodnotu zkratového výkonu v Off-Grid systému upravovat hodnotu zkratové 

spouště jisticího prvku.  

Měnící se hodnota zkratového popudového článku jisticího prvku navýší selektivitu při jištění proti 

1fázovému zkratu v elektrickém rozvodu ostrovní sítě a také zajistí plné využití výhody Off-Grid 

systému provozovaného v „By-Pass“ režimu. Touto výhodou, s využitím aktivního systému řízení 

spotřeby elektrické energie v ostrovní síti, je schopnost pokrýt větší spotřebu elektrické energie, než 

jakou je schopný pokrýt svým jmenovitým výkonem ostrovní měnič. 

Navržený algoritmus adaptivního systému chránění s ohledem na měnící se zkratový výkon 

v Off-Grid systému při různých provozních stavech nastavuje hodnotu popudového zkratového stupně 

jisticího prvku dle předem stanovených sad parametrů. Tyto předem stanovené parametry vycházejí 

z naměřených okamžitých hodnot otáček větrného motoru (respektive rychlosti větru) a hodnot 

globálního záření.  Adaptivní systém chránění využívá klasických jisticích prvků, jako jsou jističe 

s podpěťovou spouští a multifunkční měřicí přístroj SMC 144 pro přesné měření proudů a napětí 

v jednotlivých proudových okruzích.  Nastane-li překročení nastavené hodnoty proudu popudového 

zkratového stupně, SMC 144 pomocí multifunkčního spínacího relé, vypíná napájení podpěťové 

spouště jističe pro daný postižený proudový okruh a dochází k vybavení jisticího prvku. 

V rámci finální etapy disertační práce bylo provedeno experimentální měření a vyhodnocení 

navržené metodiky adaptivního systému chránění ve srovnání s působením jednotlivých druhů 

jisticích prvků aplikovaných pro automatické odpojení od zdroje při 1fázovém zkratu v elektrickém 

rozvodu v Off-Grid systému pro různé provozní stavy. 

Použitím adaptivního systému ochrany v 1fázové ostrovní síti nedojde k značnému navýšení 

investic na vybudování Off-Grid systému a zároveň dojde k zajištění a navýšení bezpečnosti provozu 

celého systému.  

 

 

 

 



Ing. Jakub Vramba 
Disertační práce: Vývoj koncepce chránění pro Off-Grid systém 

 
    

Fakulta elektrotechniky a informatiky                                                   

   122 

 

 

Příloha A - Simulace provozu Off-Grid systému prostřednictvím softwaru HOMER 

 

Množství elektrické energie dodané z FVE a VTE závisí do značné míry na rychlosti větru a úhrnu 

globálního záření. Návrh hybridního zdroje elektrické energie pro Off-Grid systém začíná zadáním 

průměrné denní rychlosti větru a průměrné denní sumě energie globálního záření dopadající na metr 

čtvereční pro dané roční období, viz tab. A. 1. Hodnoty rychlosti větru jsou získány z monitorovacího 

systému, viz kapitola 2.2, strana 41 a  databáze dlouhodobých naměřených hodnot rok 2013. Hodnoty 

globálního záření jsou získány pomocí softwaru PVGIS (lokace  49° 50' severní šířky, 18° 9' východní 

šířky – areál VŠB). Přesnost tohoto softwaru je dána statistickým sběrem dat, který probíhal po dobu 

deseti let a jeho hodnoty jsou tedy pro dimenzování FVE přesnější než hodnoty z databáze 

dlouhodobých naměřených hodnot, viz obr. 3.2, strana 54.[53] 

Tab. A.1 Průměrná hodnota globálního záření a rychlosti větru (areál VŠB-TUO). 

 
Roční období 

Průměrná denní suma  
energie globálního záření 

 (kW·h·m2 ·den-1) 

Průměrná hodnota 
rychlosti větru - 10 m nad zemí 

(m ·s-1·den-1) 
leden 1,18 3,81 
únor 1,95 3,18 

březen 3,50 2,12 
duben 5,02 1,83 
květen 5,20 1,71 
červen 5,28 1,11 

červenec 5,14 0,98 
srpen 5,15 1,02 
září 3,91 1,21 
říjen 2,55 1,95 

listopad 1,49 3,22 
prosinec 1,17 3,83 

 

 Pro přesnost návrhu a simulace provozu jednotlivých zdrojů Off-Grid systému jsou na obr. A. 1 

porovnány naměřené hodnoty rychlosti větru za čtyři měsíce v roce s hodnotami simulace, které 

provedl software HOMER. Z výsledků znázorněných na obr. A. 1 je viditelné, že hodnoty rychlosti 

věru simulované softwarem HOMER se liší od naměřených hodnot získaných z databáze 

dlouhodobých naměřených hodnot. Tato odlišnost je dána umístěním meteostanice (částečné zastínění 

objektem, areál VŠB). Dalším krokem je výběr a dimenzování VTE, FVE, akumulačních baterií 

společně s ostrovním měničem. Simulace provozu bude provedena pro čtyři navržené Off-Grid 

systémy. Každý z těchto navržených systému bude mít odlišně dimenzované zdroje jako je VTE a 

FVE společně s akumulačními bateriemi. Ostrovní měnič bude mít pro všechny 4 varianty jmenovitý 

výkon 8 kW. Maximální odebíraný výkon při nabíjení akumulačních baterií z AC strany ostrovní sítě 

bude až 12 kW. 
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Obr. A.1 Porovnání naměřených hodnot rychlosti větru s hodnotami rychlosti větru získané prostřednictvím 
simulačního softwaru HOMER. 

Výkon FVE bude pro variantu dimenzování 1,2,3 stejný, tedy 6 kWp. Tato hodnota je určena 

z výpočtu a prezentovaná vztahem (6), strana 54.  FVE se bude skládat z 23 kusů monokrystalických 

panelů se špičkovým výkonem 265 Wp a účinnosti 18,5 %. Pro variantu 4, která bude dimenzovaná 

bez VTE bude navýšen výkon FVE na 8 kWp. Stanovení hodnoty výkonu FVE pro ostatní varianty 

vycházejí z hodnot globálního záření v období od dubna do září. Pro další měsíce v roce se 

předpokládá částečné pokrytí spotřeby elektrické energie v Off-Grid systému z jiných alternativních 

zdrojů, jako je VTE nebo elektrocentrála. Protože varianta 4 je dimenzovaná bez VTE, navýšíme 

špičkový výkon FVE na 8 kWp pro vyšší výtěžnost elektrické energie z FVE v měsících říjen až 

březen, viz obr. 3.2, strana 54. Hodnota 8 kWp vychází z celkové využitelné plochy typizovaného 

rodinného domu s celkovou plochou střechy a garáže 90 m2, plocha střechy se sklonem na jih je 45 m2 

což odpovídá FVE o špičkovém výkonu 8 kWp - ( 30 kusů monokrystalických panelů se špičkovým 

výkonem 265 Wp ).  

Jako nejvhodnější pro provoz do ostrovní sítě je VTE se synchronním generátorem 

s permanentními magnety (využití magnetických vlastností permanentním magnetů v oblasti buzení 

generátoru). Díky využití permanentních magnetů k buzení stroje, odpadá externí napájecí zdroj. 

Generátor VTE bude připojen do ostrovní sítě přes plně řízenou elektroniku v tak zvaném „Back to 

Back“ režimu [45] - (výkon VTE je nejprve usměrněn přes 3fázový usměrňovač, výstupní napětí je 

přizpůsobeno na optimální hodnotu napětí na vstupu měniče). Následně je výkon VTE prostřednictvím 

1fázového měniče vyveden do 1fázové ostrovní sítě. Dále je pro napájení energeticky soběstačného 

domu vhodnější použít VTE s vertikální osou rotace. VTE s vertikální osou rotace se jeví jako vhodná 
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pro použití v zastavěných oblastech, další výhodou oproti nižší účinnosti je, že nezáleží na směru větru 

a tudíž odpadá nutnost natáčecího systému po směru větru. Tyto VTE se vyznačují vetší tichostí a 

konstrukční jednoduchostí.  Výkon VTE je stanoven pro variantu 1 a 2 na 5 kW, pro variantu 3 na 3 

kW. Rozběhová rychlost větru pro obě VTE je stanovena dle specifikací na hodnotu 2,8 m·s-1. [12]  

Elektrocentrála byla vybrána pro všechny varianty se jmenovitým výkonem 4 kW spalující zemní 

plyn (natural gas). Elektrocentrála se vyznačuje snadným startem (digitální start) a bezproblémovým 

provozem v širokém rozsahu teplot (od -20°C do 50°C) bez potřeby „studeného startu“ s využitím 

benzínu. Průměrná spotřeba elektrocentrály se pohybuje kolem 0,315 m3 na kW·h. K zapnutí 

elektrocentrály dojde při minimální hladině nabití akumulačních baterií, která je stanovena na 10 % 

dle parametrů použitých akumulačních baterií. K vypnutí dochází, pokud se hladina nabití 

akumulačních baterií pohybuje na 50 % své kapacity. Specifikace jednotlivých zdrojů pro jednotlivé 

varianty jsou znázorněny v tab. A.2. [59] 

Tab. A.2 Specifikace a dimenzování jednotlivých zdrojů pro jednotlivé varianty použité při simulace provozu Off-
Grid systému pro hrazení elektrické spotřeby typizovaného rodinného domu. 

Zdroje 
VARIANTY 

1 2 3 4 
Ostrovní měnič 8 kW 8 kW 8 kW 8 kW 

FVE 6 kWp 6 kWp 6 kWp 8 kWp 
VTE 5 kW 5 kW 3 kW - 

Akumulační baterie 2000 A·h 1000 A·h 1000 A·h 1000 A·h 
Elektrocentrála 4 kW 4 kW 4 kW 4 kW 

 

 Jako akumulační baterie jsou pro variantu 1 až 4 zvoleny Li-ion polymer akumulátory LA3016 

se jmenovitým napětím 48 VDC. Dle výrobce je životnost až 7000 cyklů při jednom cyklu  

(nabití/ vybití za den). [81] Akumulační baterie se vyznačují vysokou životností a nízkou hladinou  

vybití, která je dle výrobce stanovena na 10 %. Jmenovitá účinnost výkonové elektroniky je nastavena 

na stávající hodnoty: ostrovní měniče DC/AC – 94 %, AC/DC – 90 %, účinnost měniče FVE na 95 % 

a výkonová elektronika větrné elektrárny AC/DC – 98 %, DC/AC – 92 %. [29, 30] Účinnost 

elektrocentrály se pohybuje dle výrobce na 28 %. Ztráty v kabeláži a díky přechodovému odporu 2 %. 

Pro přesnou simulaci provozu VTE vyžaduje software HOMER zadání výkonové křivky požité VTE. 

Jednotlivé výkonové křivky obou VTE použitých v simulaci jsou znázorněny na obr. A. 2 společně 

s výkonovou křivkou VTE použitou v testovací platformě Off-Grid systému vybudovaného v areálu 

VŠB-TUO. [54]   
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Obr. A.2 Výkonové křivky VTE (VTE 3 kW, VTE 5 kW, VTE 8 kW ).[31] 

 Posledním krokem je nastavení spotřeby elektrické energie. Tyto hodnoty vycházejí z analýzy 

spotřeby elektrické energie typizovaného rodinného domu, viz kapitola 3, strana 51. Denní digram 

zatížení se pro simulaci liší jak pro jednotlivá roční období, tak i pro jednotlivé pracovní dny a 

víkendy, viz tab. 3.1, strana 51. Celoroční spotřeba typizovaného rodinného domu, která bude hrazena 

z Off-Grid systému se pohybuje na hodnotě cca 7,9 MW·h·rok-1. 

 

Obr. A.3 Programovací prostředí softwaru HOMER.[54] 
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Příloha B - Simulace provozu Off-Grid systému prostřednictvím softwaru LabWiev. 

 

 Pro porovnání přesnosti simulace provozu všech čtyř variant Off-Grid systému při napájení 

typizovaného rodinného domu v ostrovním režimu je proveden výpočet prostřednictvím softwaru 

LabView. Podklady pro tento výpočet vycházejí z databáze dlouhodobých naměřených hodnot, viz 

kapitola 2.2, strana 41. Z průměrných minutových hodnot globálního záření a rychlosti větru je 

výpočtem určeno aktuální množství dodané elektrické energie do Off-Grid systému na pokrytí 

aktuálního zatížení. Přebytkem elektrické energie se nabíjí akumulační baterie, naopak při nedostatku 

elektrické energie z VTE a FVE je deficit hrazen z akumulačních baterií. Výkon jednotlivých zdrojů, 

kapacita akumulačních baterií, spotřeba elektrické energie a účinnost výkonové elektroniky je 

stanovena stejně jako při simulaci provozu prostřednictvím softwaru HOMER. Algoritmus výpočtu je 

zobrazen na obr. B. 1. Pro výpočet jsou stanoveny následující podmínky: 

 Akumulační baterie - minimální hloubka vybití akumulačních baterií stanovena na 10 % - ( pro 

1000 A·h - 4,8 kW·h, pro 2000 A·h – 9,6 kW·h ),  maximum nabití akumulačních baterií - ( pro 

1000 A·h - 48 kW·h, pro 2000 A·h – 96 kW·h ). 

 

 Maximální odebíraný výkon ostrovního měniče při nabíjení akumulačních baterií z AC strany 

ostrovní sítě stanoven na 12 kW, účinnost ostrovního měniče při nabíjení stanovena na 90 %, 

účinnost ostrovního měniče při vybíjení stanovena na 94 %.  

 

 Pokud jsou akumulační baterie nabity na 100 %, nebo nedochází k vybíjení akumulačních 

baterií, platí při výpočtu pravidlo: spotřeba elektrické energie se rovná ztráty plus výroba 

elektrické energie hybridním zdrojem.  

Základní vzorce použité při výpočtu prostřednictvím softwaru Labview: 

 Pro určení dodávky elektrické energie z  VTE jsou použity následující základní vztahy [12] : 

         (B1) 

 

              (B2) 

                                                                                             

 EVTE(t) - dodaná elektrická energie z VTE (W·h)  PVTE – výkon VTE (W), ρ – hustota vzduchu (kg.m-3), S – 

velikost plochy rotoru, daný vztahem  S = π ·r2 (m2)  pro VTE o výkonu 5 kW stanoven na hodnotu 9 m2, pro VTE 
o výkonu 3 kW stanoven na hodnotu 3 m2,cp – výkonový součinitel (udává, jaká část větrné energie se mění na 
mechanickou energii (v ideálním případě roven 0,593),  v - rychlost proudění větru (m.s-1), ηSYS – účinnost 
měničů VTE 

 

)()( hWtVTEPtVTEE ⋅⋅=

)(3
2

1
WSYSvSpcVTEP ηρ ⋅⋅⋅⋅⋅=
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 Pro určení dodávky elektrické energie z  FVE je použit vztah [6]: 

                                               
                   (B3) 

 EFVE(t) – dodaná elektrická energie z FVE (W·h), G – průměrné minutové hodnoty globálního záření 
dopadající na metr čtvereční (W·m2) Fakt.. aktivní celková plocha FV panelů ( m2)  ηSYS – účinnost FV panelů a 
FVE měniče (%) 

 

 

Obr. B.1 Výpočetní diagram použitý v softwaru LabWiev. 

 Na obr. B. 1 je znázorněn algoritmus výpočtu. Z naměřených minutových průměrů rychlosti větru a 

hodnot globálního záření v průběhu jednoho roku je vypočítána aktuální výroba FVE a VTE. Pokud je 
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dodaná elektrická energie dostatečná pro pokrytí aktuálního zatížení typizovaného rodinného domu, 

přebytkem se prostřednictvím ostrovního měniče nabíjí akumulační baterie. Při nedostatku elektrické 

energie z FVE a VTE je spotřeba hrazena prostřednictvím ostrovního měniče z akumulačních baterií. 

Poklesne-li kapacita akumulačních baterií na 10 %, Off-Grid systém není schopný pokrýt aktuální 

zatížení. Tato hodnota deficitu elektrické energie je zaznamenávaná v průběhu celého výpočtu.  

 

Obr. B.2 Energetická bilance pětidenního provozu Off-Grid systému Varianta dimenzování 2 (prosinec). 

 

Na obr. B.2 je znázorněna energetická bilance pětidenního provozu Off-Grid systému v zimním 

období. Hodnoty na obr. B.2 vycházejí z výpočtu prostřednictvím softwaru LabView. Modře je 

označena spotřeba elektrické energie typizovaného rodinného domu za jednotlivé dny. Červeně a 

oranžově je označena dodávka elektrické energie z VTE a FVE. Zelenou barvou je označena kapacita 

akumulačních baterií na konci dne v procentech. Z obrázku je viditelné, že pro všech pět dnů provozu 

spotřeba elektrické energie přesahuje dodávku elektrické energie z hybridního zdroje Off-Grid 

systému. Ostrovní měnič musí hradit spotřebu z akumulačních baterií. Pátý den hladina nabití 

akumulačních baterií použité pro akumulaci elektrické energie v Off-Grid systému klesá na 10 %, což 

je minimální hladina nabití akumulačních baterií. Pátý den musí být 7,3 kW·h hrazeno z jiného  

zdroje, jako je elektrocentrála, nebo DS, na obr. B. 2 označeno černou barvou. Při výpočtu není 

aplikovaná ochranná funkce ostrovního měniče před hlubokým vybitím akumulačních baterií - systém 

na řízení zatížení, viz kapitola 2.1.1, strana 22. 
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Příloha C – Investiční náklady na vybudování elektrické přípojky k rodinnému domu. 

 

Tab.C. 1 Investiční náklady na zhotovení elektrické přípojky k rodinnému dom, oceněno firmou
  

Elektro – Heinich [82]  

Komponenty m/ks cena za ks cena celkem Kč 

Skříň SP 100 1 700 700 

Trubka svodová 1 290 290 

Uchycení kab. Svodu na sloup 6 230 1380 

omez.přep.1kV 1 1000 1000 

Pojistka nožová 40A 3 30 90 

výkop kab.rýhy ručně 50x120 Tř 3 136 250 34000 

výkop kab.rýhy ručně 50x120 Tř 4 200 320 64000 

zához kab.rýhy ručně 50x120 Tř 2 50 87 4350 

zához kab.rýhy ručně 50x120 Tř 4 150 96 14400 

hutnění zeminy strojně (m3) 95,6 75 7170 

zátah kab.v ochranné trubce 195 6 1170 

nakládání výkopku do 100m3 40 53 2120 

naložení sutě na dopravní prostředek (T) 38 60 2280 
Podkládková vrstva z betonu (m3) 12 1947 23364 

fólie výstražná 200 16 3200 

trubka ochranná KORUHARD 110/6M 81 324 26244 

uzemnění FeZn 30x4 MM 10 112 1120 

výkop rýhy pro zem. Pásek tř 3 30 94 2820 

zához rýhy pro zem. Pásek tř 3 30 37 1110 

sejmutí drnu 153 33 5049 

položení drnu 153 16 2448 

kabel AYKY 4x35 mm2 (v zemi) 200 87 17400 
kabel AYKY 4x35 mm2 (sloup) 12 98 1176 

osetí povrchu trávou 63 18 1134 

demontáž vozovka asfalt (m2) 6,6 2126 14031,6 
Skříň SS100 1 6108 6108 

Cena celkem s PDH 288 167 
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Příloha D – Investiční náklady na vybudování odlišně dimenzovaných variant  

Off-Grid systému. 

Tab. D.1 Investiční náklady Off-Grid systém Varianta 1,2,3 

Komponenty Kusy Cena Kč,- (s DPH) 
FV panely - Yingli YL 265C, 265 Wp 23 138 000  
VTE - Aeolos Wind Turbine 5 kW*1) 1 185 000  

Akumulační baterie*2) 3 – (akumulační 
bloky) 

450 000 

AC/DC usměrňovač (VTE)+ zatěžovací 
odpory*3) 

1 30 000 

DC/AC měnič (VTE) *3) 1 60 000  
DC/AC měnič (FVE) * 3) 2 50 000  

Ostrovní měnič 1 90 000  
Elektrocentrála (Natural Gaz), zásobník 1 60 000  
Ostatní:kabeláž, zapojení, DC pojistky - 15 000  

Cena celkem s DPH - varianta 1  1 128 000 
Cena celkem s DPH - varianta 2  968 000 
Cena celkem s DPH - varianta 3  845 000 

Pro variantu 2 a 3 jsou investiční náklady sníženy, akumulační baterie 1000 A·h – 225 000 Kč, pro 
variantu 3 jsou investiční náklady na VTE o výkonu 3 kW sníženy na 111 000 Kč.  

*1)VTE, v ceně zahrnuto: montáž, stožár, měření rychlosti větru, kabeláž 

*2)Akumulační baterie, ceněno společností (FitCraft Production a.s [81]). Akumulační systém se skládá 

ze tří akumulačních bloků, kapacita jednoho bloku 330 A·h. V ceně jsou zahrnuty komponenty, jako je 

case, nosníky, kabeláž, výkonový spínač, komunikační jednotka. Společnost nabízí při odběru 

akumulačních baterií nad 500 A·h slevu 5 %. 

*3) Výkonová elektronika, použitá výkonová elektronika pro všechny varianty dimenzování Off-Grid 

systému oceněno společností (SMA Solar Technology). [29] 

Tab. D.2 Investiční náklady Off-Grid systém varianta 4. 

Komponenty Kusy Cena Kč,- (s DPH) 
FV panely - Yingli YL 265C, 265 Wp 30 180 000  

Akumulační baterie*2) 3 – (akumulační 
bloky) 

450 000 

DC/AC měnič (FVE) *3) 2 50 000  
Ostrovní měnič 1 90 000  

Elektrocentrála, zásobník (natural gas) 1 60 000  
Ostatní:kabeláž, zapojení, DC pojistky  - 15 000  

Cena celkem s DPH  895 000 
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Příloha E – Vypínací charakteristika jističů charakteristiky B, C, D 

 

Obr. E. 1 Vypínací charakteristika jističů charakteristiky B, C, D. [61] 

 

Obr. E. 2 Vypínací charakteristika pojistek gG. [69]  

t (s) 
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Příloha F – Konfigurační rozhraní SMC 144. 

 

 
Obr. F. 1 Konfigurační rozhraní SMC 144. 

 
Obr. F. 2 Průběh DC napětí a proudu při spojení nakrátko, kladného a záporného pólu, olověné akumulační 

baterie. Odpor zkratovací soupravy 4 mΩ, vnitřní odpor akumulační baterie 1,7 mΩ. 
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