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Anotace  

Cílem této 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. 

 

Klíčová slova 

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

adaptivní systém chránění 

 

 

Annotation 

The aim 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. 
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1 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]  

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. [4]  

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.[7, 10]  

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 

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. 
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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. [10, 12]  

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

systémů [13], nadproudových ochran a jističů třetí generace [14, 15], 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. [11]  

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 [9, 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. [16]  

 

 

2 Cíle disertační 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. 
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2.1 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 

Tato etapa dizertační práce rozebírá topologii zapojení, technický popis vybudovaného Off-Grid 
systému v areálu VŠB-TUO, společně s možnostmi akumulace elektrické energie a dimenzováním 
jednotlivých zdrojů a výkonové elektroniky Off-Grid systému. Na závěr první etapy je popsán vývoj 
kontrolní a monitorovací systému ostrovní sítě a vyhodnocení provozu ostrovního systému. 

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 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 systém 

Třetí etapa dizertační práce je zaměřena na testování a ověření likvidace poruchy typu 1fázový 
zkrat a přetížení ostrovního měniče pomocí adaptivního systému chránění při různých provozních 
stavech v Off-Grid systému. Na závěr třetí etapy je uvedeno vyhodnocení jednotlivých variant 
použitých pro jištění proti 1fázovému zkratu. 
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2.2 Řešení problému – vývoj adaptivního systému chránění 

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. 

Zkratový výkon v Off-Grid systému je dán ostrovním měničem, větrnou a fotovoltaickou elektrárnou 

společně s výkonovou elektronikou. Ostrovní měnič napájený akumulačními bateriemi vytváří 

podmínky definované pro standardní 1fázovou síť střídavého napětí 230 V, do níž lze integrovat 

jednotlivé elektrické spotřebiče, ale i zdroje. Typická úroveň příspěvku ostrovního měniče do 

celkového poruchového proudu je obvykle velmi malá [6, 25, 26], maximální výstupní proud je 

omezen zpravidla na 1,2 až 3 násobek jmenovitého proudu ostrovního měniče. Výroba elektrické 

energie z obnovitelných zdrojů použitých pro napájení ostrovního systému 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. 

 

Použití klasické koncepce elektrické ochrany jako je jistič a pojistka (aniž by došlo k omezení 

maximálního příkonu spotřebičů), používané k jištění rozvodů nízkého napětí nezajistí bezpečné 

vypnutí poruchy (přetížení, 1fázový zkrat) 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 bylo zapotřebí modifikovat standardní koncept chránění používaného pro 

jištění rozvodu elektrické energie nízkého napětí. 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 se měnící hodnota zkratové spouště elektrické ochrany pro hlavní proudové okruhy. 

Na základě analýzy dat získaných z experimentálního měření společně s ohledem na investiční 

náklady byl realizován vývoj adaptivního systému chránění pro Off-Grid systém. 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.  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 



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

Fakulta elektrotechniky a informatiky                                                                                       VŠB-TUO 
9 

3 Testovací platforma Off-Grid systému  

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 [8]. 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. 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).[5]  

 

Obr. 3.1 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) Chyba! 

Nenalezen zdroj odkazů. 

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

založena na By-Pass koncepci, viz obr. 3.1. 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 
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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 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, viz obr. 3.2. Tímto způsobem ostrovní měnič zabraňuje přebíjení 

akumulačních baterií.  

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. [4]  

 

Obr. 3.2 Průběh frekvence v 1fázové ostrovní síti společně s výkonem měniče FVE.  

Zdrojem s největším instalovaným výkonem je VTE o výkonu 8 kW, parametry VTE a výkonové 

elektroniky, viz tab. 3.4 a tab. 3.5 [18]. 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, viz obr. 3.6. Hybridní zdroj Off-Grid systému je dále doplněn o dvě fotovoltaické 
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elektrárny (FVE1,2) . Špičkový výkon každé z FVE dosahuje cca 2 kWp. FVE1 využívá polykrystalické 

panely, které jsou pevně instalovány na střešní konstrukci budovy. 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. Výkon FVE 1,2 je vyveden do 1fázového střídače s maximálním 

výkonem 4,6 kW, parametry střádače FVE, viz tab. 3.3.  

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. 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. 3.3 a obr. 3.4. Rovněž určuje 

optimální strategii nabíjení akumulačních baterií. K nabíjení akumulačních baterií využívá 

charakteristiku IUoU Active Inverter Technology. 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 a akumulačních baterií viz tab. 3.1 a tab. 3. 2. [8] 

 

Obr. 3.3 Hloubka vybití akumulačních baterií – D.O.D.
 
[30] 
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Tab. 3.1 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. [17] 

 

Tab3.2 Parametry Ni-Cd akumulačních baterií – (Ferak KPL 375P LM). 

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 

 

Obr. 3.4 Křivka hladiny nabití Ni-CD akumulačních baterií použitých v testovací platformě Off-Grid systému. 
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Aby bylo možné znát aktuální hladinu nabití akumulačních baterií, musela být vytvořena vybíjecí 

křivka použitých baterií v testovací platformě Off-Grid sytému viz obr. 3.4. 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 (1).  Věrohodnost použité výpočtové funkce 

reprezentované vztahem (3) je 98 %.  

( )%)0018,09710,2exp( DCUBC ∗+=                           (1)    

         
Cb – kapacita akumulačních baterií v (%), UDC – naměřená velikost napětí na akumulačních bateriích (V) [8]  
 

Na obr. 3.4 je znázorněna hladina nabití Ni-Cd akumulačních baterií použitých v testovací 

platformě Off-Grid systému a tomu odpovídající DC napětí na akumulačních bateriích. Bod 1 

znázorňuje hluboké vybití akumulačních baterií 40 % - 300 A·h. Velikost DC napětí klesá na hodnotu 

20,6 VDC.  Klesne-li hladina nabití akumulačních baterií pod tuto hodnotu, ostrovní měnič vypíná 

napájení ostrovní sítě a přepíná se do pohotovostního režimu. Obnovení napájení ostrovní sítě dochází 

až po dosažení nastavitelné hladiny nabití akumulačních baterií, v našem případě hladina 60 %  - 450 

A·h. Bod 2 odpovídá 50 % hladině nabití akumulačních baterií, která odpovídá 21,5 VDC. Dosáhne-li 

hladina vybití této hranice, aktivuje se systém řízení zatížení. Ostrovní měnič odpojuje pomocí stykače 

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.  

Tab. 3.3 Parametry FVE střídače použitého v testovací platformě Off-Grid systému.
 
 

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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Obr. 3.5 Nastavení pracovního bodu střídačem FVE použitého v Off-Grid systému při různých hodnotách 

globálního záření (FVE1 – polykrystalické panely). 

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. Střídač FVE 

použitý v testovací platformě Off-Grid systému je vybaven dvěma nezávislými vstupy a dvěma MPP 

trackers. To umožňuje připojení dvou samostatných řetězců FV panelů (FVE1 – střešní instalace, 

použity polykrystalické FV panely 2 kWp, FVE2 – použité monokrystalické FV panely 2 kWp, které 

jsou instalovány na polohovacím natáčecím zařízení - tracker) 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. 3.5 je 

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

hodnotách globálního záření. Data pro sestavení výkonových křivek na obr. 3.5 jsou získány pomocí 

monitorovacího systému a databáze dlouhodobých naměřených hodnot. [8, 19, 20]  

 

Obr. 3.6 Schéma zapojení VTE do ostrovní sítě, Back to Back režim. 
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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. 3.6. 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. [8]  

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. 3.6. 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 nastavitelné kritické hranice 

napětí. Prahové hodnoty napětí jsou závislé na příslušném typu střídače. 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. [8] 

Tab. 3.4 Parametry VTE použité v testovací platformě Off-Grid systému.
 
 

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 
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Tab. 3.5 Parametry výkonové elektroniky  VTE použité v testovací platformě Off-Grid systému.  

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 

 

Obr. 3.8 Jednotlivé zdroje a výkonová elektronika použitá v testovací platformě Off-Grid systému. 

3.1 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, viz obr. 3.9 a obr. 3.10. 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. Na obr. 3.9 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 
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100 kHz s galvanickým oddělením vstupu, výstupu a napájení. Napěťový převodník umožňuje měřit 

napětí do 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. 3.9 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. 3.10. 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 [4]. 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 

VTE a otáčky větrného motoru. 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 
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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.  

 

Obr. 3.11 Vizualizace naměřených a vyhodnocených dat v Off-Grid systému.
 
[4] 

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.  Simulace náhlého 1fázového zkratu a 

přetížení bude znázorněna pro tři provozní stavy v Off-Grid systému, viz obr. 4.1. Na obr. 4.1 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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 První provozní stav: zdrojem elektrické energie pro ostrovní síť je pouze ostrovní měnič 

napájený akumulačními bateriemi (jmenovitý výkon 3,3 kW). 

 Druhý provozní stav: zdrojem elektrické energie pro ostrovní síť je ostrovní měnič napájený 

akumulačními bateriemi a FVE s výkonovou elektronikou (jmenovitý výkon 7,5 kW). 

 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 

(jmenovitý výkon 13 kW). 

 

Obr. 4.1 Zjednodušené blokové schéma zapojení testovací platformy Off-Grid systému vybudovaného v areálu 

VŠB, společně se zapojením jistících prvků před použitím aktivního systému chránění. 

4.1 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 
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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. 

 

Obr. 4.2 Zatěžovací charakteristika ostrovního měniče (první provozní stav), zatěžovací charakteristika 

ostrovního měniče společně s FVE (druhý provozní stav). 

Na obr. 4.4 jsou znázorněny vypočítané efektivní hodnoty napětí 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. 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 [17], 

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. Překročí-li zatížení 4 kW, klesá efektivní hodnota napětí v ostrovní síti 

pod 207 V, což je stanovený limit poklesu napětí v ostrovní síti. Při zatížení 5 kW se efektivní hodnota 

napětí pohybuje na hodnotě 198 V.   

Na obr. 4.5 jsou znázorněny efektivní hodnoty napětí na hlavním proudovém okruhu ostrovní sítě 

při postupném zatěžovaní ostrovní sítě ve druhém provozním stavu. Zdrojem elektrické energie pro 

Off-Grid systém je ostrovní měnič napájený akumulačními bateriemi společně s FVE. 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. 4.4 Pokles efektivní hodnoty napětí při postupném zatěžování ostrovní sítě v prvním provozním stavu. 

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, čistě odporová zátěž 

 

Obr. 4.5 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 a vedlejšího napájecího 

proudového okruhu L2  a L2A, viz obr. 4. 1 (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 (po uplynutí 6 s dochází z důvodu přetížení k automatickému vypnutí napájení 
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ostrovní sítě ostrovním měničem). 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 pomocí navrženého adaptivního systému 

chránění. 

4.2 Zkrat v elektrickém rozvodu ostrovní sítě 

 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 prvků to jsou hodnoty odpovídající minimálnímu zkratovému proudu. 

Pokud jsou k ochraně elektrického zařízení před zkratem použity pojistky nebo jističe, spočítá se nebo 

se změří nejdříve počáteční rázový zkratový proud bez jistících přístrojů. Z tohoto zkratového proudu 

a vypínací charakteristiky pojistek nebo jističů se stanoví parametry omezeného zkratového  

proudu, kterým je namáháno elektrické zařízení za jistícím přístrojem. Na obr. 4.1 je znázorněno místo 

náhlého 1fázového zkratu na svorkách spotřebiče připojeného do ostrovní sítě. Pomocí osciloskopu 

YOKOGAWA DL750  je zaznamenán průběh proudu a napětí před a po 1fázovém zkratu pro tři 

základní provozní stavy v Off-Grid systému. 

4.2.1 1fázový zkrat v elektrickém rozvodu ostrovní sítě, první provozní stav 

Na obr. 4.6 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 (zdrojem elektrické energie a zkratkového výkonu v ostrovní síti je pouze ostrovní 

měnič napájený akumulačními bateriemi). 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.  

 Ostrovní měnič má vlastní ochranu proti zkratu na AC výstupní straně měniče. Jednou z nevýhod 

ostrovního měniče je jeho nízká schopnost tepelného přetížení (ochrana elektronických 

polovodičových součástek), z tohoto důvodů nevytváří velký poruchový proud. Typická úroveň 

příspěvku ostrovního měniče do celkového poruchového proudu je obvykle velmi malá [6, 25, 26], 

maximální výstupní proud je omezena zpravidla na 1,2 až 3 násobek jmenovitého proudu ostrovního 

měniče.  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) 
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nebo krátkodobý trvalý provoz (doba, po kterou měnič dodává poruchový proud, může být 

nastavitelná). 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. 4.6. Omezený zkratový proud tak může 

způsobit časové navýšení, nebo jeho velikost nemusí být absolutně dostatečná k aktivaci nadproudové 

ochrany (jistič, pojistka).  

 

Obr. 4.6 Průběh AC napětí a proudu v místě 1fázového zkratu v elektrickém rozvodu Off-Grid systému. 

 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, rozvod elektrické energie v ostrovní síti, vybudované v areálu VŠB, je proveden formou sítě  

TN-S). [21] Před náhlým zkratem, který je zobrazený na obr. 4.6 se napětí na akumulačních bateriích 

pohybuje na hodnotě 24,1 VDC, což odpovídá hladině nabití akumulačních baterií na 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 baterií, viz tab. 4.2. 

 Bude-li použita klasická ochrana, jako je jistič charakteristika B16, bude vybavovací proud jističe 

80 A. 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 
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omezený zkratový proud, který je nižší než vybavovací proud zkratové (elektromagnetické) spouště 

jističe B 16.  

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 

 

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. Fotovoltaické 

elektrárny se svou výkonovou elektronikou obecně nezpůsobují velký příspěvek zkratového proudu do 

distribuční nebo ostrovní sítě. V prezentovaných studiích [22] 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. 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. Okamžitý systém ochrany a detekce podpětí a nadproudu střídači FVE zajistí odpojení 

střídače ihned po detekci poruchy. Na obr. 4.7 je zobrazen časový průběh proudu a napětí při náhlém 

1fázovém zkratu na svorkách spotřebiče při druhém provozním stavu v Off-Grid systému.  

 

Obr. 4.7 Průběh AC napětí a proudu při 1fázovém zkratu v Off-Grid systému, druhý provozní stav (dílčí zkratové 
proudy Os a FVE). 

 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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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.  

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 

 

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.  

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. V případě 

Off-Grid systému vybudovaného v areálu VŠB je výkon VTE do 1fázové ostrovní sítě vyveden přes 

3fázový usměrňovač a 1fázový střídač, viz 3.6, strana 14. 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.  
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Obr. 4.8 Průběh AC napětí a proudu při zkratu v Off-Grid systému při třetím provozním stavu (dílčí zkratové 
proudy Os, FVE a VTE).

 

 Na obr. 4.8 je zobrazen časový průběh proudu a napětí při náhlém 1fázovém zkratu na svorkách 

spotřebiče při třetím provozním stavu v Off-Grid systému. 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. 
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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 

 

 Z výše uvedených provozních stavů vyplývá, že použití klasické koncepce elektrické ochrany jako 

je jistič a pojistka (aniž by došlo k omezení maximálního příkonu spotřebičů) používané k jištění 

rozvodů nízkého napětí nezajistí bezpečné vypnutí poruchy na AC straně ostrovní sítě ve stanoveném 

časovém limitu, viz obr. 4.9. 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. 4.10. 

 

Obr. 4.9 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.
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Obr. 4.10 Zdroje zkratového výkonu v Off-Grid systému. 

5 Adaptivní systém 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. 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.  
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 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 

hodnot globálního záření (pomocí meteostanice) pro nastavení hodnot zkratové spouště. 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. 5.5, strana 34. 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 

jističe. Podpěťová spoušť obsahuje elektromagnet, který při přerušení napětí spustí vypínací 

mechanismus. Systém je v klidové poloze, je-li spoušť trvale pod napětím. Na obr. 5.1 je znázorněna 

modelová situace, 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).  

Na obr. 5.2 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. 

 

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) 
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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) 

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. 5.1 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. 5.2 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 
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Z investičních důvodů byl pro vytvořený algoritmus adaptivního systému ochrany zvolen 

multifunkční měřicí přístroj SMC 144 [23]. Síťový multifunkční analyzátor SMC 144 je navržen pro 

přesné měření napětí a proudu a monitoringu kvality elektrické energie. U měřicího přístroje lze 
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nastavit vyhodnocovací interval efektivní hodnoty napětí a proudu od 10 period až po jednu periodu. 

Všechny kanály jsou vzorkovány 128 vzorky za periodu. 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 [24]). 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. 5.3 a obr. 5.4.[23]  

 

Obr. 5.3 Schéma zapojení ARP v rozvodu elektrické energie ostrovní sítě s využitím SMC 144. 

 

Měřicí přístroj SMC 144 měří pomocí měřících proudových transformátoru proudy v jednotlivých 
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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. 5.2, 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.  

 

Obr. 5.4 Schéma zapojení ARP s využitím SMC 144 a konvenčními jistícími prvky. 
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Obr. 5.5 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). 

5.1.1 Ověření adaptivního systému ochrany Off-Grid systému 

 Na obr. 5.6 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. 5, 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). Srovnání působení jednotlivých konceptů chránění aplikovaných v Off-Grid systému 

společně s ARP je uveden v tab. 5.4.   
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 V tab. 5.4 je znázorněno srovnání jednotlivých jistících prvků dle činitele propuštěné energie (I2t), 

při automatickém odpojení od zdroje, při 1fázovém zkratu, pomocí jističe s podpěťovou spouští 

aplikovaného pro jištění hlavního proudového okruhu L1, viz obr. 5.5 (náhlý 1fázový zkrat nastává na 

vedlejším proudovém okruhu L1C – při tomto měření není aplikovaný jistič určený pro jištění 

vedlejšího proudového okruhu L1C).  

 

Obr. 5.6 Automatické odpojení od zdroje při 1fázovém zkratu v ostrovní síti, pomocí APR.  

Tab. 5.4 Srovnání působení jednotlivých druhů jistících prvků pro automatické odpojení od zdroje při 1fázovém 

zkratu v elektrickém rozvodu v Off-Grid systému.  
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náklady jsou odečteny z celkových nákladů na vybudování Off-Grid systému - 968 000 kč  
 

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 – 
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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.  

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.  

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  
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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. 

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.  
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