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ABSTRAKT 

V úvodní části této diplomové práce je uveden koncept, popis, použití a výhody mikro 
hybridních sítí ve srovnání s mikro sítěmi a evoluční kroky vedoucí k hybridní síti. Zmíněna 
je také ekonomika provozu těchto sítí.        
 V druhé části práce jsou popsány zařízení vhodná pro použití v mikro hybridních 
sítích s důrazem na zdroje a možnosti akumulace.      
 V další části práce je uveden postup a popis modelování jednotlivých prvků hybridní 
sítě v prostředí PSCAD.          
 V další části této práce jsou popsány výsledky simulací provedených na vytvořeném 
modelu a to především výkonová bilance 24 hodin provozu sítě společně s metodou určení 
vhodné akumulace a výkonu fotovoltaiky, dále odezvy na změnu výkonu fotovoltaiky, dále 
přechod do ostrovního režimu a nakonec funkce měniče při dosažení limitů akumulace. 
 V závěrečné části práce je uveden závěr práce, splnění cílů práce a možnosti dalšího 
postupu.         

   

Klíčová slova: Akumulační prostředky; Decentralizovaná výroba; Fotovoltaika; Mikro síť; 

Mikro hybridní síť; Modelování; Obnovitelné zdroje; PSCAD; Simulace 

 

 

ABSTRACT 

In the opening part of this master´s thesis there is given concept, description, usage and 
advantages of micro hybrid grids in comparison to micro grids and there are evolution 
steps towards hybrid grid. There is also a mention about economics of operation of these 
grids.             
 In the second part of this thesis there are descriptions of devices that are suitable for 
usage in micro hybrid grids with emphasis on generators and accumulation possibilities.  
 In the next part of this thesis there is given an approach and description for modeling 
of various components of hybrid grids in PSCAD environment.     
 In the next part of this thesis there are given simulation results that were conducted 
on created model. Especially power balance in 24 hour operation of the grid with method 
for determining suitable size of accumulation and installed capacity of photovoltaics. And 
next there are showed responses from change of power from photovoltaics, next there is a 
transition to islanded mode and last there is showed the behavior of converter when the 
limits of accumulation are reached.        
  In the final part of this thesis there are conclusions, fulfillment of goals of this thesis 
and possibilities of further study.  

Keywords: Accumulation devices; Distributed generation; Photovoltaics; Micro grid; Micro 

hybrid grid; Modeling; Renewable sources; PSCAD; Simulation 
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Symboly: 

symbol název jednotka 

E osvětlenost, energie lx, J 

I elektrický proud A 

J moment setrvačnosti kg.m2 

L indukčnost H 

P činný výkon W 

Q jalový výkon VA 

U elektrické napětí V 

R elektrický odpor, poloměr Ω, m 
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1 CÍLE PRÁCE 
Téma mikro sítí je velmi široké a je také velmi dynamicky se rozvíjejícím oborem 

výzkumu v oblasti využití a optimalizace sítí s distribuovanou výrobou. Úkolem této 

práce je především ukázat jak se tyto sítě liší od dosud běžných a sestavit model 

vybraného konceptu a zhodnotit výsledky simulace tohoto modelu. Proto byly zvoleny 

následující cíle práce: 

1) Evoluční kroky od klasické distribuční sítě k hybridní mikro síti – 

Zahrnuje popis technických kroků, které povedou od klasické sítě k mikro síti 

a dále k hybridní mikro síti. 

2) Definice vlastností a možností jednotlivých koncepcí sítí – Součástí bude 

popis možných koncepcí sítí a srovnání jejich možností, popřípadě vhodnosti 

použití. 

3) Popis a kvalifikace jednotlivých prvků sítí, včetně jejich matematických 

modelů – Sestává se z popisu běžnějších prvků, které můžeme v mikro síti 

použít. Součástí jsou také matematické modely prvků sítí, které jsou použity v 

simulaci. 

4)  Sestavení modelů vybraných koncepcí a definice jejich provozních stavů 

pro potřeby simulací – Zahrne popis modelu sestaveném v programu PSCAD 

včetně jeho vlastností a parametrů. Definovány budou také základní provozní 

stavy, které budou v simulaci implementovány a které budou ovlivňovat 

řízení sestavené simulace sítě. 

5) Provedení simulací a vyhodnocení výsledků pro vybraný soubor 

provozních stavů – Tento bod obsahuje závěrečné zhodnocení výsledků 

vlastních simulací pro vhodné provozní stavy, které budou dané a popsané 

v předchozím bodě. 
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2 KONCEPT MIKRO HYBRIDNÍCH SÍTÍ 

2.1 Úvod 
Světová poptávka po energii stále roste. A přesto stále nemá ve světě asi 1,5 miliard lidí 

přístup k elektrické energii. Postupný růst i rozvojových regionů si žádá nová řešení. Tento 

energetický trend ovšem naráží na mnoho technických, ekonomických a politických 

problémů. Pokud zůstaneme pouze u technických problémů v podmínkách rozvinutých 

zemí, tak narážíme na problémy v nedostatečném budování spolehlivých zdrojů 

obnovitelné energie a také ve stavbě dostatečných přenosových kapacit pro tyto zdroje, 

které jsou často vzdáleny hlavním koncentracím spotřeby energie. Bezhlavým budováním 

decentralizovaných zdrojů v těchto oblastech ovšem můžeme způsobit více potíží něž-li jich 

vyřešíme. Lepším způsobem bude když potenciál těchto zdrojů využijeme systémově 

společně se spotřebiči této energie pomocí konceptu tzv. mikro sítí, které zjednodušují 

kontrolu decentralizovaného zdroje, který takto nemusí být řízen z centrálního dispečinku. 

V případě poruchy mimo tuto mikro síť se tato síť odpojí od rozvodné sítě a může 

pokračovat v činnosti aniž by ohrožovala zbytek sítě. Nesoustřeďme se nyní na legislativní 

problémy s tímto spojené, ale spíše pozitiva, která takováto možnost nabízí. Zvyšujeme totiž 

především spolehlivost dodávky, která se stává čím dál důležitějším kritériem především 

v oblasti průmyslu a IT technologií, kde mohou mít i krátkodobé výpadky způsobovat velké 

ekonomické škody. Mikro sítě také umožňují využívat odpadního tepla při výrobě energie 

která je tak lokalizována přímo u místa spotřeby, což zvyšuje efektivitu systému.  

 Po téměř celou historii energetiky dominoval třífázový střídavý proud a to 

především díky točivým elektrickým strojům, které umožňovali vyrábět energii ve velkém 

daleko od míst spotřeby, kam ji bylo nutno dopravovat pomocí střídavých rozvodných sítí. 

A také díky zátěžím, které preferují střídavé napětí, jako například motory, tepelné či 

světelné zdroje. V současnosti se ovšem tato skladba mění ve prospěch menších zdrojů 

připojených do nižších úrovní distribučních soustav. Pokud bychom takto dokázali 

uspokojit naši vzrůstající spotřebu energií, tak by nebylo nutno budovat další 

centralizované rozvodné sítě, jejichž stavba je již nyní komplikována či úplně bržděna 

množstvím překážek. Architektura mikro sítí navíc umožňuje využívat také hybridního 

uspořádání rozvodu energie. Tedy nejenom nízko napěťovým střídavým rozvodem, ale také 

stejnosměrným rozvodem, který pro svou efektivnější funkci mohou lépe využít právě 

stejnosměrné zátěže jako je  například moderní elektronika, LED, elektrická vozidla a také 

některé z akumulátorů elektrické energie. Pro efektivnější výrobu energie pak mohou 

stejnosměrný rozvod využít především fotovoltaické panely či palivové články. Díky 

hybridní síťové architektuře se tak můžeme vyhnout nutnosti vícenásobné přeměny ze 

střídavého napětí na stejnosměrné a naopak, která s sebou přináší ztráty. 
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2.2 Definice  
Mikro hybridní síť je systém sestávající ze zdrojů energie, jejího rozvodu, spotřeby, 

ochran a řízení. Elektrická energie v této síti je vyráběna, rozváděna a spotřebovávána 

v jedné či více střídavých napěťových úrovních. V našich podmínkách 1f. 230V a 3f. 400V. A 

dále většinou jedné stejnosměrné úrovni. Tato úroveň nebyla zatím normově stanovena, ale 

pro menší aplikace se využívá většinou 12V, 24V či pro větší aplikace raději vyšší jmenovité 

napětí, kvůli průřezu vodičů a dimenzování spínacích a ochranných prvků, viz kapitola 2.4.. 

Instalovaný výkon zdrojů a spotřebičů v takovéto síti se může pohybovat v řádu kW, pro 

vyšší řády výkonů se již využívá prefixu mini síť. Síť může, ale nemusí, být přímo či nepřímo 

připojena k veřejné rozvodné síti na úrovni střídavého napětí. Součástí sítě bývá také 

zařízení pro akumulaci elektrické energie, které pomáhá vyrovnávat krátká období nízké 

výroby či nadvýroby energie ve stochastických zdrojích a přispívá také k vyšší kvalitě 

dodávky elektrické energie v této síti. V síti je možno provozovat více typů zdrojů. Je také 

možné provozovat střídavou část sítě na vyšší frekvenci než je síťová, popřípadě použít 

třetí napěťovou sběrnici, což může mít tyto výhody: snazší řízení kvality energie, vhodnější 

pro fluorescenční zdroje světla, použití vyšších frekvencí v indukčních motorech, 

jednodušší spínání, menší rozměry aktivních prvků.[1] 

2.3 Funkce a využití 
Díky svým vlastnostem jsou mikro sítě vhodným řešením pro využití obnovitelných zdrojů 

a to nejenom do oblastí s možností připojení do hlavního rozvodu elektrické energie, ale 

také do oblastí s nespolehlivou, příliš vzdálenou, či neexistující rozvodnou sítí. A to 

v trvalém ostrovním režimu. Pro tyto účely je ji ovšem nutno od počátku dimenzovat. 

Možnosti využití a konfigurace takovýchto sítí jsou dány především ekonomickými 

parametry.  

V mikro síti můžeme rozlišovat tyto hlavní režimy činnosti:     

 - výroba energie převyšuje poptávku v mikro síti a přebytek je akumulován, 

předáván do připojené sítě či je nutno snižovat výrobu.         

 - poptávka v mikro síti převyšuje výrobu a zbývající část energie je dodávána z 

akumulace či z připojené rozvodné sítě.        

 - ostrovní režim mikro sítě, kdy je nutno regulovat výrobu a často i spotřebu bez 

pomoci z externí rozvodné sítě. 

Jelikož se hybridní mikro síť skládá z více různých typů zdrojů a zátěží, tak můžeme 

rozlišovat daleko větší množství různých situací se kterými se řídící systém musí vypořádat, 

aby udržel kvalitu dodávky na vysoké úrovni.        

 Hybridní síť má také výhody v existenci stejnosměrného rozvodu díky zdrojům 

energie jako jsou fotovoltaické panely či palivové články a spotřebičům jako je elektronika, 

LED osvětlení, elektrická vozidla se stejnosměrnou přípojkou, fluorescenční osvětlení 

s elektronickými předřadníky, pohony s regulovatelnými otáčkami a také všechny tepelné 

spotřebiče.  
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2.4 Napětí stejnosměrného rozvodu 
Velikost napětí ve stejnosměrné větvi sítě je především otázkou nákladů na samotné 

prvky rozvodu a na nákladech efektivity stejnosměrných měničů. Tyto faktory závisí na 

rozsahu sítě. V malých sítích je možné využívat přímo napětí akumulátorů, nejčastěji 12 V či 

24 V, a touto energií napájet světelné zdroje pro toto napětí určené, například žárovky či 

LED zdroje. Zdroje, které vyžadují vyšší stejnosměrné nebo střídavé napětí tu pak napájíme 

pomocí měničů. Větší instalace s vyšším podílem využívání stejnosměrného proudu, 

v případě velkých instalací fotovoltaiky, je pak nutno využívat vyššího napětí. Toto napětí je 

v podstatě libovolné a je dáno parametry vodičů, spínacích a ochraných prvků. Pro tyto 

účely se používá dnes již snadno dostupného příslušenství k solárním instalacím. Většina 

těchto zařízení je dimenzována do napětí 1000 V a určitého proudu. Jelikož s rostoucím 

dimenzovaným proudem roste cena těchto zařízení je vhodné používat co nejvyšší napětí a 

spotřebiče a zdroje připojovat pomocí stejnosměrných měničů. Pro střední instalace se jako 

nejvhodnější jeví stejnosměrné napětí 230 V ±10 %, tedy efektivní hodnota síťového 

střídavého napětí. Tímto napětím je možné bez problémů napájet následující zařízení beze 

změny jejich konfigurace: tepelné spotřebiče, rotační zátěže se stejnosměrnými motory, 

zařízení vybavená usměrňovači, tedy většina moderní elektroniky a také fluorescenční 

zářivky s elektronickými předřadníky, zářivky jsou ovšem citlivé na přepětí, která snižují 

jejich životnost. Problémy mohou nastat u některých spotřebičů se spínacími prvky, které 

nejsou dimenzovány na vypínání stejnosměrného proudu. Další zátěže by bylo nutno 

vybavit měniči, proto je vhodné je napájet spíše ze střídavé větve.[2]     

2.5 Topologické uspořádání 
Základní  topologické uspořádání můžeme vidět na obrázku 2.1. Skládá se ze dvou 

hlavních přípojnic stejnosměrného a střídavého napětí, zdrojů a zátěží pracujících z nebo do 

příslušné přípojnice pro kterou jsou svou povahou vhodnější. Obě přípojnice jsou pak 

propojeny obousměrnými řízenými střídači/usměrňovači. Toto zjednodušené uspořádání je 

možno měnit na obou stranách dle potřeby. Ke každé z přípojnic jsou připojeny zdroje a 

zátěže, které jsou z hlediska typu napětí nejvýhodnější pro danou přípojnici.  
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Obrázek 2-1 Základní uspořádání hybridní sítě [3] 

 Další možné uspořádání je uvedeno na obrázku 2-2, je vhodnější pro sítě s vyšším 

instalovaným výkonem a připojuje veškeré zátěže na střídavou větev. Toto uspořádání 

může být výhodnější v případě, že nevyužijeme stejnosměrné napětí k samostatnému 

napájení příslušných spotřebičů a chceme rozvod koncipovat pouze jako střídavý. Vyhneme 

se nutnosti instalovat stejnosměrné vypínače, které jsou dražší, a také problémům 

spojených s připínáním a odpínáním stejnosměrných zátěží a například i zkratu. Základním 

navrhovaným blokem takovéto sítě je integrovaný výkonový měnič, který zastupuje funkci 

měničů nutných v hybridní mikro síti. V případě kombinovaného řízení činného a jalového 

výkonu je měnič schopen kompenzovat vyšší harmonické a dodávat výkon do zátěží i do 

nadřazené sítě.[4]    

 

Obrázek 2-2 Hybridní mikro síť s integrovaným výkonovým měničem[4] 

Další možností je obsloužit všechny zdroje a zátěže na obrázcích výše také pomocí 

jednoduché střídavé mikro sítě, na obrázku 2-3 níže, připojené k rozvodné síti, která přímo 
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napájí střídavé spotřebiče a je napájena z rozptýlené výroby připojené přes střídače, 

měniče či přímo. Stejnosměrné spotřebiče jsou pak připojeny přes usměrňovače. Pomocí 

stejnosměrných měničů se připojí akumulační prostředky. Toto uspořádání je topologicky 

jednodušší a snáze uplatnitelné v běžných podmínkách neboť nevyžaduje velké zásahy do 

stávajících rozvodů a není třeba vytvářet stejnosměrnou část sítě. Ovšem v případě většího 

počtu stejnosměrných zdrojů a zátěží  může být toto řešení nevýhodné kvůli vyššímu počtu 

konverzí napětí v různých pracovních režimech a tím způsobenými ztrátami energie. Podíl 

ztrát je závislí na parametrech jednotlivých měničů. Hybridní síť tuto nevýhodu řeší co 

nejlepším využíváním stejnosměrných zdrojů pro napájení stejnosměrných spotřebičů a 

stejně takto je řešena střídavá větev. Ke konverzi pak dochází pouze v případech 

nedostatečné výroby stejnosměrných zdrojů a vyčerpané akumulaci a nebo naopak při 

nedostatečné výrobě střídavých zdrojů a přebytku výroby ve stejnosměrné větvi či při 

odpojení od rozvodné sítě. A také se dá očekávat vyšší účinnost u kvalitnějšího hlavního 

měniče, který zprostředkovává spojení mezi oběma sítěmi než u jednotlivých měničů 

v běžné síti, kde je jich vyšší počet a z ekonomických důvodů nemají natolik kvalitní 

parametry účinnosti. Plně hybridní síť, jako v prvním případě, je tedy opodstatněna 

především v případech kdy máme dostatek stejnosměrných zátěží a stejnosměrných 

rozptýlených výrob a máme k dispozici možnost toto napětí k zátěžím také rozvádět. [3]  

 

Obrázek 2-3 Zjednodušená topologie mikro sítě 

2.6 Řízení 
V hybridní mikro síti uvedené na obrázku 2-1 je použito celkem pět typů měničů. Tyto 

měniče je nutné řídit tak aby dodávali stabilní stejnosměrné i střídavé napětí za měnících se 

podmínek a celá mikro síť musí mít minimální dopad na nadřazenou síť. V režimu 

přifázování k nadřazené síti musí zvyšovací stejnosměrný měnič sledovat bod maximálního 

výkonu fotovoltaických panelů regulací jejich svorkového napětí. Dále měnič připojený ke 

dvojitě napájenému větrnému generátoru musí řídit rotorový proud, aby tak zajistil 

sledování maxima výkonu a synchronizaci se sítí. Stejnosměrný akumulátorový měnič je 

řízen tak, aby reagoval na potřeby akumulace. Hlavní měniče musí udržovat stabilní 
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stejnosměrné napětí, zajišťuje plynulý přenos výkonu mezi přípojnicemi, synchronizuje se 

s nadřazenou sítí a v případě přebytku energie udržuje stabilní a kvalitní dodávku do této 

sítě.           

 V ostrovním režimu pak zvyšovací stejnosměrný měnič a měnič větrné turbíny 

pracují buď v režimu sledování bodu maximálního výkonu nebo dle požadavků statické 

stability a aktuálních podmínek. Hlavní měnič se v tomto režimu chová jako napěťový zdroj 

a dodává chybějící proud do střídavé sítě. Akumulátorový měnič pracuje buď v režimu 

nabíjení nebo vybíjení podle výkonové bilance v síti. Napětí na stejnosměrné  větvi je 

udržováno buď pomocí akumulátorů nebo zvyšovacího měniče fotovoltaiky dle aktuálních 

podmínek. Koordinaci všech těchto součástí zajišťuje systém energetického managementu 

hybridní sítě.[3]   

2.7 Evoluční kroky k hybridní síti 
Základní součástí mikro sítě je bod připojení k rozvodné síti, tento bude realizován 

transformátorem vn/nn a připojen bude pro zjednodušení k ideálnímu zdroji nekonečného 

výkonu. Dalšími součástmi jsou pak spotřebiče střídavého proudu spolu se zdroji tohoto 

proudu, tyto prvky pak propojuje střídavý rozvod napětí. Jako náhradní zdroj napětí 

v mikro síti zvolíme záložní zdroj, například diesel generátor či mikro spalivací turbínu. 

Tato situace je uvedena v blokovém schématu na obrázku 2-4 a prakticky se neliší od běžné 

představy energetické sítě. V případě poruchy či výpadku vnější sítě je většinou nutné vždy 

tuto síť odpojit, aby se zamezilo vzniku ostrova ve veřejné síti. Tuto skutečnost musí tento 

typ sítě dokázat detekovat a zajistit bezpečné odpojení od zbytku soustavy.   

 

Obrázek 2-4 Základní mikro síť 

Tato síť je za normálního provozu závislá na veřejné rozvodné síti, ale pokud bude 

záložní generátor dostatečně nadimenzován, tak navíc dostává schopnost plného provozu v 
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případě výpadku napájení. Problém může být pokles napětí při startu zálohy. Jesliže chceme 

do této sítě přidat i obnovitelné zdroje, například větrnou turbínu a fotovoltaické panely, na 

obrázku 2-5 níže, pak stochastický profil obnovitelných zdrojů si vynutí připojení k síti či 

stálou pohotovost záložního zdroje v případě výpadku sítě a podvýroby zdrojů. V případě 

nadvýroby z obnovitelných zdrojů je pak tato energie odebírána vnější sítí. Toto může být 

dle legislativy nežádoucí či ekonomicky nevýhodné, jelikož většinou za takto dodanou 

energii nedostáváme v ČR finanční podporu ve formě zeleného bonusu. 

 

Obrázek 2-5 Mikro síť s obnovitelnými zdroji 

 Abychom lépe využili obnovitelné zdroje, tak přidáme akumulační prostředek, 

nejčastěji olověný akumulátor, lze ovšem použít i další, viz kapitola 3, popřípadě jejich 

kombinaci. Pro rychle se měnící spotřebu a výrobu a pro zlepšení životnosti akumulátorů se 

používají superkondenzátory. Většinou pro tyto účely postačuje vnější síť, která stabilizuje 

napětí a vyrovnává změny v síti a akumulaci je možné použít až při vyšší odchylce 

výroby/spotřeby. Takové uspořádání pro svou správnou funkci vyžaduje efektivní řízení 

akumulace. Blokové schéma této sítě je na obrázku 2-6 níže.  
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Obrázek 2-6 Mikro síť s akumulací 

Jak již bylo zmíněno v kapitole 2 může být tento typ uspořádání nedostatečně účinný a také 

složitý. V případě že máme možnost rozvádět také stejnosměrný proud pro jeho spotřebiče, 

pak můžeme využít také stejnosměrnou větev a vytvořit tak mikro hybridní síť jako na 

obrázku 2-7. V takovéto síti je pro stejnosměrnou větev nejvhodnější dominance 

fotovoltaiky jako zdroje. Střídavá větev je pak napájena přednostně z větrné turbíny 

popřípadě ze sítě, diesel generátor či mikroturbína má funkci pouze záložního zdroje, 

pořípadě kogeneračního zdroje pro výrobu tepla. Rizikem je možná porucha na hlavním 

měniči a tedy částečná ztráta řízení napětí ve stejnosměrné větvi. 

 

Obrázek 2-7 Mikro hybridní síť 
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2.8 Ekonomika provozu 
Ekonomické hledisko je jedno z nejdůležitějších v případě budování a provozování 

jakéhokoliv systému, tedy i mikro sítě. V této práci se jím nebudu přímo zabývat, proto je 

zde uvedeno pouze v krátkosti. Investiční náklady malých instalací zdrojů vhodných do 

mikro sítě jsou často v přímém rozporu s provozními náklady a kvalitou dodávky energie. 

Jako ilustraci problému uvedu systém napájený ze stochastických obnovitelných zdrojů a 

naftovými generátory. Pokud bude systém napájen pouze naftovými zdroji pak získáváme 

zdroj použitelný přesně podle potřeby spotřeby a to při nízkých pořizovacích nákladech a 

nebude již nutné investovat do akumulačních kapacit. Ovšem nafta jako palivo je 

v rozvinutých zemích relativně drahou komoditou a její využívání v naftových centrálách je 

hlučné a má přímé dopady na životní prostředí a uživatele. V nerozvinutých zemích může 

být například ohrožována také stabilita její dodávky, přičemž enviromentální faktory zde již 

nejsou tak důležité. Pokud bude systém plně napájen obnovitelnými zdroji, pak vyžaduje 

velké investice do výrobních zařízení a akumulace, které mohou zvednou výslednou cenu 

energie vůči fosilnímu zdroji. Takovýto systém ovšem má minimální dopady na místní 

prostředí a vyžaduje nižší údržbu a nevyžaduje palivo. Nejvhodnější je pak kombinovat oba 

zdroje tak, aby bylo z obnovitelného zdroje produkována většina potřebné energie a zbytek 

byl dodán z fosilního zdroje, akumulace či ze sítě. Tento systém má vysokou spolehlivost 

dodávky, akumulační kapacity mohou být mnohem nižší než čistě obnovitelný systém a je 

omezeno jejich zatěžování, čímž se prodlouží jejich životnost. Tento systém může 

z dlouhodobého hlediska snížit výslednou cenu získávané energie, zajistit i její kvalitu a 

také kvalitu dodávky. V případě využití obnovitelných zdrojů především záleží na místních 

podmínkách a také investičních nákladech do obnovitelných zdrojů, které nemusí být plně 

využity a celý systém bude mít tak příliš dlouhou dobu návratnosti a nebo se neobejde bez 

státních subvencí. Obnovitelné zdroje prochází stále obdobím bouřlivého vývoje a jejich 

využití například v mikro síti může být často spíše posuzováno kritérii společenského a 

enviromentálního přínosu než-li ekonomickými či technickými kritérii.   

 V ekonomickém prostředí Evropské unie a tedy i ČR jsou obnovitelné zdroje často 

dotovány. V současnosti v ČR je pro malého výrobce energie nejvýhodnější dotace na 

vyrobenou a na místě spotřebovanou „ekologickou“ energii ve formě tzv.: zeleného bonusu. 

Jelikož se takto získané prostředky vztahují pouze na místě spotřebovanou energii je pak 

zbytečné energii do sítě dodávat, a to i bez ohledu na legislativní problémy při nevyžádané 

dodávce přebytečné energie do rozvodné sítě. Proto je důležité stanovit parametry sítě a 

jejího řízení tak, aby byl co nejvyšší podíl energie vyrobené „ekologicky“ také spotřebován, 

což je díky stochastickému profilu těchto zdrojů nutno řešit vhodnou volbou akumulace. 

Určení vhodných parametrů sítě při stanoveném profilu zátěže pomocí simulace výkonové 

bilance je pak cílem této práce.       
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3 SOUČÁSTI MIKRO SÍTÍ 
V této kapitole jsou popsány zařízení pro výrobu, řízení a akumulaci elektrické energie, 

které jsou svou povahou vhodné pro použití nejenom v hybridních mikro sítích. 

3.1 Zdroje 
Níže jsou popsány zařízení používaná pro výrobu elektřiny v mikro sítích. Především 

pak fotovoltaika, větrné turbíny, kogenerační jednotky a palivové články. Dále se v mikro 

sítích mohou využívat například dieselové elektrocentrály, které se v současnosti využívají 

spíše jako záložní zdroj elektřiny pro technologické účely, než jako špičkový zdroj vhodný 

do větších mikro sítí. V malých sítích jsou, ale stále oblíbené. Možné je využít i malé vodní 

elektrárny, v případě vhodných přírodních podmínek, a samozřejmě také další zdroje. 

3.1.1 Fotovoltaické panely 

Vytváří energii přeměnou světelného záření na polovodičových přechodech. Využívá se 

fotovoltaických panelů, které se skládají z množství fotovoltaických článků. Fotovoltaický 

článek je plošná polovodičová součástka, přeměňující sluneční energii na elektřinu. Jako 

polovodič je zpravidla využíván křemík, ale mohou být použity i jiné materiály. 

V současnosti jsou nejvíce rozšířeny fotovoltaické články na bázi křemíku, ať už 

monokrystalické, polykrystalické či amorfní na bázi tenkých vrstev. Jelikož jsou křemíkové 

články nejrozšířenější, tak se budeme dále zabývat již pouze jimi. Výkon fotovoltaických 

článků a panelů se udává v jednotkách Wp (watt peak – špičková hodnota). Výkon závisí na 

osvětlení a také na úhlu dopadajícího světla, proto se výkon článku měří  při definovaných 

podmínkách: výkonová hustota slunečního záření 1000 Wm-2, spektrum záření AM 1.5, 

teplota solárního článku 25 °C. V praxi bývá většinu doby výkon článku nižší, protože článek 

není natočen přesně na slunce a světlo prochází v závislosti na denní době různými 

vrstvami atmosféry. Navíc je množství dopadajícího slunečního záření silně závislé na 

oblačnosti. Výstupní napětí jednoho solárního článku má velikost přibližně 0,5 V. Při jeho 

typické velikosti o rozměrech 10 x 10 cm je schopen vytvořit elektrický proud až 3 A, čímž 

dosahuje elektrického výkonu 1,5 W. Zatímco s rostoucí intenzitou dopadajícího světla 

elektrický výkon solárního slánku roste, tak s jeho rostoucí teplotou naopak klesá. Při 

zvýšení teploty o 10 °C dojde k poklesu vyráběného výkonu o cca 15 %. Jako orientační 

hodnoty je možno v podmínkách Česka uvažovat na jeden instalovaný Wp výtěžek 

fotovoltaického systému v létě 4 Wh/den, v zimě 0,8 Wh/den.[5]    

 Matematický model popisující chování fotovoltaického článku vychází z VA 

charakteristiky fotodiody, na obrázku 3-1, jejímž základem je tzv. Schockleyho rovnice: 

0 exp 1 L

t

U
I I I

U

  
= ⋅ − −  

  
        (3.1)  

kde I je proud protékající fotodiodou, I0 je proud protékající v závěrném směru, U je napětí 

na fotodiodě, Ut je teplotní napětí a IL je fotoproud úměrný intenzitě osvětlení. Závislost 

fotoproudu pak můžeme vyjádřit: 
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 ( )L LI k E=           (3.2) 

kde E je intenzita osvětlení a kL je konstanta úměrnosti, která udává spektrální citlivost 

článku a je dána vlastnostmi použitých materiálů.[6] 

 

 

Obrázek 3-1 VA charakteristika fotodiody [6] 

Panely dokáží vyrábět prakticky libovolné stejnosměrné napětí dle uspořádání a propojení 

jednotlivých článků. Napětí, proud a výkon fotočlánku jsou závislé veličiny, jak je vidět na 

obrázku 3-1. Pro připojení do stejnosměrné větve hybridní sítě je vhodné využít 

stejnosměrný měnič pro úpravu napětí panelů na správnou úroveň, popřípadě k jeho 

regulaci. Fotovoltaický systém má výhodu ve své jednoduchosti a nenáročnosti na údržbu. 

Jelikož se jedná o rychle rostoucí odvětví, tak se dá stále očekávat další rychlé snižování 

ceny instalace a také zlepšování parametrů. Fotovoltaický systém bývá základem většiny 

mikro sítí, které využívají obnovitelné zdroje. 

3.1.2 Malé větrné turbíny  

Další vhodnou technologií pro mikro sítě jsou malé větrné turbíny. Pracují na principu 

přeměny kinetické energie větru na mechanickou energii otáčející elektrickým 

generátorem. Větrné turbíny se rozlišují dle osy otáčení na dva základní typy: horizontální a 

vertikální. Horizontální turbíny jsou směrovány osou proti větru a patří mezi ně především 

vrtulové stožárové elektrárny. Mezi svislé větrné generátory patří Savoniusovy motory a  

Darrieusovy větrné turbíny. Výše uvedené typy jsou vhodné i pro použití v mikro výrobě. 

Na trhu jsou již k dostání také mikro vrtulové turbíny vhodné pro domovní instalace, jejich 

výkony se pohybují již od desítek Wattů do jednotek kW. Dalším oblíbeným typem pro 
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mikro výrobu jsou Savoniusovy motory, které jsou konstrukčně velmi jednoduché a tedy 

vhodné i pro stavbu kutily. Dále se v menších instalacích objevují také Dareiusovy větrné 

motory. Mikro turbíny bývají připojovány buď pomocí stejnosměrných měničů v případě 

stejnosměrných generátorů či pomocí frekvenčních měničů u asynchronních generátorů. 

Popřípadě mohou být připojovány přímo. Výkon větrné turbíny je závislý na třetí mocnině 

rychlosti větru a je tedy účelné využívat co nejvyšších rychlostí větru. Moderní malé turbíny 

už často fungují již od rychlosti větru 3,5 m.s-1. Nevýhodou větrných turbín je pak velké 

kolísání výkonu i při malé změně rychlosti větru. Vlivem nízké setrvačnosti malé větrné 

turbíny stačí k ohrožení kvality energie a vzniku např. flickeru i krátké změny rychlosti 

větru, tedy například poryvy větru.        

 Matematický model je založen na mechanice lopatek turbíny. Mechanický moment 

lopatky Tm vypočtený z rychlosti větru je dán následujícími rovnicemi. Tento moment pak 

vstupuje po hřídeli do generátoru.  
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kde λ je dáno rovnicí: 
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a kde výkonový koeficient Cp je dán rovnicí: 
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kde λ je oblouková rychlost lopatky, ωM je rychlost otáčení turbíny v rad/s, R je průměr 

lopatky, vw je rychlost větru, ρ je hustota vzduchu a β je úhel náběhu lopatky.[1][7][8] 

3.1.3 Mikro kogenerační jednotky 

V současnosti jsou pro použití i v domácnostech na trhu malé plynové turbíny schopné 

dodávat elektrickou energii i teplo pro jednu či více domácností, či komerční zařízení. 

Výkon těchto zařízení začíná již od 7 kWe. Tímto způsobem dosahujeme vyššího využití 

primárního paliva. Toto efektivní využití (až 95 %) je ovšem limitováno využitím veškerého 

zbytkového tepla, například vytápěním v zimním období , či okrajově také pro celoroční 

ohřev bazénů a skleníků. Popřípadě je možné jednotku provozovat s nižší dobou využití, 

v letním období jen několik hodin denně pro ohřev teplé vody. Jedná se také o vhodný 

záložní zdroj, který je ekologičtější, tišší a úspornější než například dieselový generátor s 

kogenerací. Konstrukce mikro plynové turbíny může být buď s jednou hřídelí na které je 

kompresor, turbína a generátor, nebo s generátorem připojeným přes převodovku. Systém 

s jednou hřídelí je jednodušší a účinnější než s převodovkou. Generátorem u těchto turbín 

bývá asynchronní stroj. Vysokorychlostní turbíny se mohou připojovat také pomocí  

střídačů se stejnosměrnou vazbou.         

 Jako kogenerační jednotku a také jako záložní zdroj je možné využít dieselového 
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motoru pohánějícího generátor. Teplo spalin a chlazení tohoto stroje je pak možné dále 

využívat. Řešení s diesel generátorem je vhodnější pro menší instalace či v případě menší 

doby využití tohoto zdroje, například při jeho využívání pouze jako záložního zdroje a 

nemožnosti efektivního využití odpadního tepla. V takovém případě se jedná také o 

ekonomičtější řešení.[9]          

 Ve velmi blízké budoucnosti, popřípadě již i dnes, bude možné jako záložního 

spalovacího zdroje využít hybridní elektromobily, které mají spalovací motor a elektrický 

generátor/motor. Již v současnosti tuto možnost některé automobilky u svých 

elektromobilů a hybridů nabízí, popřípadě je možné provést úpravu i u modelů, které tuto 

možnost standartně nenabízí. 

3.1.4 Palivové články 

Palivové články mají podobný princip funkce jako baterie do které je neustále dodávaný 

elektrolyt, v tomto případě palivo. Palivový článek je zařízení umožňující přímou přeměnu 

chemické energie vázané v palivu na energii elektrickou aniž by bylo potřeba tepelného či 

mechanického přechodného mezistupně. Energie je uvolňována vždy, když dojde 

k chemické reakci paliva s kyslíkem ve vzduchu. V motorech s vnitřním spalováním probíhá 

reakce formou spalování a energie je uvolňována ve formě tepla, která může být použita 

k vykonání užitečné práce při pohonu pístu. V palivovém článku probíhá reakce na 

elektrochemickém principu. Energie je uvolňována v kombinaci nízko-napěťové 

stejnosměrné elektrické energie a tepla. Elektrická energie může být použita k přímému 

konání práce, zatímco teplo může být pojato jako odpadní či může být zužitkováno 

kogenerací. Základním znakem palivových článků závislost spotřeby vodíku a kyslíku na 

velikosti elektrického proudu procházejícího zátěží. Za katodu označujeme elektrodu, na 

které se odehrává redukční reakce (nárůst záporného náboje) a anoda je elektroda, na které 

probíhá oxidační reakce (nárůst kladného náboje). Při reakci v palivovém článku je katoda 

nabita kladně a anoda záporně. Při zpětné reakci, elektrolýze, je katoda elektricky záporná a 

anoda elektricky kladná.         

 V současnosti existuje mnoho typů palivových článků rozdělených dle pracovní 

teploty na vysokoteplotní (přes 600 °C) a nízkoteplotní (do 250 °C). Vysokoteplotní mají až 

o 15 % vyšší účinnost než nízkoteplotní a mají lepší využití zbytkového tepla a nevyžadují 

čistý vodík. Jsou ale náročnější na použité materiály. Průměrná celková účinnost systémů 

s palivovými články včetně stlačování vzduchu a střídače dosahuje až na 40 %. Palivový 

článek má napětí naprázdno 1,187 V,  pro skutečný zatížený článek se napětí pohybují 

kolem 0,5 – 0,6 V. Termochemická účinnost pak podstatně klesá s rostoucím zatížením. 

Palivové články se k síti připojují pomocí střídačů a nebo stejnosměrných měničů v případě 

stejnosměrné sítě.[10]         

 V souvislosti s palivovými články vzniká také možnost ukládání energie s jejich 

pomocí, či s pomocí elektrolyzérů do vodíku, tato technologie je ovšem stále ve fázi prvních 

praktických nasazení a má velmi nízkou účinnost ukládání energie v porovnání s ostatními 

druhy akumulace. Což z ní dělá ekonomicky a technicky nevhodnou technologii pro využití 
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v mikro síti. Její využitelnost je tak podmíněna velkým přebytkem ukládané energie a 

nedostatkem prostoru pro jiné technologie. 

3.2 Akumulační prostředky 
V této části jsou popsány akumulační prostředky, které mají využití v mikro sítích. 

Jedná se především o elektrochemické, elektrické a mechanické prostředky. Podrobněji jsou 

zde popsány pouze elektrochemické akumulátory, superkondenzátory, setrvačníky, 

supravodivé cívky a zařízení na bázi stlačeného vzduchu. Dalším využívaným zařízením pro 

akumulaci se v energetice používají přečerpávací vodní elektrárny, tyto ovšem vyžadují 

vhodné přírodní podmínky a nejsou vhodné pro nasazení v měřítku mikro sítí. 

3.2.1 Akumulátory    

Tento typ zařízení je schopen přeměňovat elektrickou energii na chemickou a naopak. 

Energie je uskladněna v chemickém médiu, které se může nacházet uvnitř konvertoru, či 

ve zvláštní nádobě. Akumulátory mohou zastávat točivou zálohu, frekvenční a napěťovou 

kontrolu. Nevýhodou je jejich vysoká cena a nutnost výměny každých 8-10 let. V 

současnosti jsou pro skladování většího množství energie využívány pouze olověné 

akumulátory. Tyto akumulátory mají nízkou kapacitu přepočtenou na svou hmotnost, 

přibližně 25-35 Wh/kg.          

 Akumulátor se skládá z jednotlivých článků, které mají napětí kolem 2 V. Nevýhodou 

je také nízký počet vybíjecích cyklů, kolem 1000. Vybíjení už i pod 80 % kapacity snižuje 

jejich životnost. Snižování životnosti roste s hloubkou vybití a dobou po kterou je takto 

akumulátor ponechán. Ostatní typy akumulátorů jako jsou Ni-Cd, NiMH a Li-ion mají 

znatelně lepší parametry, ale jsou mnohem dražší než olověné akumulátory a jejich využití 

v energetice je prozatím malé. Do budoucna se s rozvojem elektromobility očekává využití 

těchto typů článků i pro mikro sítě. Použití hybridního automobilu také jako zdroje je 

popsáno výše. Nejočekávanější je ovšem využití elektromobilů jako záložních 

akumulátorových zdrojů, popřípadě spíše čistě jako akumulačních prostředků. 

V současnosti a jsou parametry životnosti používaných akumulátorů v těchto vozidlech 

relativně nízké a díky vysokým investičním nákladům je jejich využití jako statických 

akumulátorů energie velmi nákladné. Vývoj technologií používaných akumulátorů zatím 

nenasvědčuje, že se tato situace v blízké budoucnosti změní. Jediným ekonomickým 

využitím akumulátorů v elektromobilech pro tyto účely je až po jejich vyřazení z provozu 

kvůli snížené kapacitě. Ostatní parametry jsou totiž většinou po poklesu kapacity 

nezměněny. Z tohoto vyplývá, že vhodnost těchto modernějších typů akumulátorů pro 

mikro sítě je značně omezená z ekonomických důvodů. Proto zatím stále zůstávají olověné 

akumulátory jako nejlevnější a nejjednodušší možností pro skladování energie v měřítku 

mikro sítí.[1] 

3.2.2 Superkondenzátory 

Tento druh kondenzátorů pracuje na velmi podobném principu jako klasické 

kondenzátory, ovšem jejich kapacita a vybíjecí proud je mnohem vyšší. V budoucnu budou 
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pravděpodobně moci nahradit akumulátory v oblastech, kde není nutné dlouhodobé 

skladování energie. Skládají se z dvou uhlíkových elektrod mezi kterými je elektrolyt. 

V elektrolytu je umístěna membrána, která má za úkol propouštět pouze ionty ale ne 

elektrony. Elektrolyt se skládá z velmi tenkých vrstviček iontů na povrchu elektrod. Jestliže 

je napětí nízké, tak se vrstvy chovají jako kondenzátor. Jelikož je povrch elektrod velmi 

vysoký, až 2000 m2 na gram hmotnosti kondenzátoru, a vzdálenost mezi elektrodami je 

nízká tak tento kondenzátor může teoreticky dosahovat kapacity až několik tisíc Faradů. 

Musí ovšem pracovat při nízkých frekvencích. Hustota energie je 5-30 Wh/kg což je méně 

než u akumulátorů. Ovšem na rozdíl od nich mají neomezený počet vybíjecích cyklů, 

dosahují vysokých nabíjecích a vybíjecích proudů a neobsahují toxické látky. Napětí je 

přímo úměrné stavu nabití, takže se snadno měří množství uložené energie. Nevýhodou 

jsou nízká napětí na jednotlivých kondenzátorech, dále problematické řízení napětí, které 

vyžaduje komplexní výkonové měniče, což snižuje účinnost ukládání energie a mají také 

vysokou samovybíjecí schopnost. Jejich využití je ovšem bohaté, využívají se především 

v elektromobilech, UPS, systémech pro řízení kvality elektrické energie a také všude kde je 

nutné často měnit potřebný výkon. Jejich vlastnosti vyhovují také pro použití v mikro sítích 

pro stabilizaci napětí, která je nutná v případě využívaní některých obnovitelných zdrojů. 

Vhodné jsou také pro snížení počtu krátkých nabíjecích/vybíjecích cyklů akumulátorů.[1] 

3.2.3 Setrvačníky 

Princip setrvačníků je běžně využíván již po staletí v množství aplikací, kde je nutno po 

krátkou dobu skladovat mechanickou rotační energii. Setrvačníky pro energetické využití se 

svým provedením značně liší od jejich běžných aplikací. Energii získává setrvačník pomocí 

připojeného elektrického motoru a skladuje ji v kinetické energii rotující hmoty 

setrvačníku. V případě odebírání energie je motor využit jako generátor. Maximální energie 

setrvačníku je dána: 

2
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J
E
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=            (3.3) 

kde J je moment setrvačnosti a ω je úhlová rychlost setrvačníku, závislá na rychlosti otáčení. 

Z čehož vyplývá, že je výhodnější zvyšovat rychlost otáčení na úkor hmotnosti. Pro obsluhu 

setrvačníků se používají frekvenčně a amplitudově řízené měniče, které umožňují 

dosahovat vysokých otáček. A díky tomu a také vysoké účinnosti těchto měničů dosahují 

setrvačníky až 90 % účinnosti skladování energie. Problém vysokých otáček sebou nese 

použití vhodných vysokopevnostních kompozitních materiálů díky kterých dosahujeme až 

100000 otáček/min. Pro snížení ztrát třením se využívají ložiska na bázi magnetické 

levitace a vyčerpání vzduchu z nádoby se setrvačníkem.     

 Setrvačníky mají velmi vysokou dynamiku a schopnost vydat a přijmout velkou 

energii v krátkém čase. Díky zbytkovému tření ovšem nedokáže efektivně skladovat energii 

po dlouhou dobu. Jsou vhodné například pro akumulaci energie při brždění vozidel či v 

energetice pro frekvenční regulaci. Díky svým dynamickým vlastnostem, malým rozměrům 
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a nízkým provozním nákladům jsou setrvačníky rychle se rozvíjejícím médiem pro 

skladování elektrické energie.[1] 

3.2.4 Supravodivé cívky 

Tento druh akumulace energie ukládá energii do magnetického pole cívky, kterou 

prochází proud. Množství uložené energie je dáno vztahem: 

2

2

LI
E =            (3.4) 

kde L je indukčnost cívky a I je proud touto cívkou procházející. Proud po odpojení zdroje 

cívkou prochází stále dokola. Pro tento typ cívky je ovšem nutno použít supravodičů, aby 

bylo možné snížit či úplně vyloučit ztráty. Proto jsou takto vyrobené cívky ponořeny do 

tekutého dusíku či helia. Výhodou je, že není nutné přeměňovat druh energie a také nejvyšší 

možná dynamika ze všech metod akumulace energie. Dosahuje také nejvyšší účinnosti. 

Nevýhodou je nutnost chlazení, relativně nízká kapacita vůči hmotnosti a rozměrům a také 

nemožnost dlouhodobějšího skladování energie díky ztrátám vzniklým i malými střídavými 

složkami proudu cívkou. K síti se připojuje pomocí obousměrných výkonových měničů. 

Zatím je tato technologie vhodná pouze pro krátkodobé skladování energie s vysokou 

dynamikou.[1] 

3.2.5 Stlačený vzduch  

Tento princip je podobný přečerpávacím vodním elektrárnám s rozdílem, že je využito 

tlakového spádu vzduchu jako akumulátoru energie. V podmínkách velkých energetických 

sítí se využívají přírodní podzemní rezervoáry do kterých je vzduch pumpován pod tlakem 

až 75 barů. Jelikož dochází k jeho zahřívání je nutné jej před stlačením ochlazovat. Při 

vypouštění vzduchu přes turbínu, která pohání generátor ovšem dochází až 

k nebezpečnému ochlazování vzduchu a je jej nutné před expanzí zahřívat. Proto je lepší 

stlačeného vzduchu využívat pro spalovací turbínu, před kterou je ve spalovací komoře 

spalována ropa či plyn smíchaná se stlačeným vzduchem z rezervoáru. Tento systém tedy 

není čistě akumulátorem energie. Většinou je stlačeného vzduchu využíváno ve velkých 

měřítcích, ale je také možné jej používat i v menších měřítcích pro použití v UPS systémech 

jako alternativu k elektrochemickým akumulátorům. Zařízení UPS obsahuje tlakové nádoby 

na stlačený vzduch, kompresor poháněný motorgenerátorem a také tepelný akumulátor 

k ohřívání vzduchu při expanzi. Systém má relativně nízké ztráty a je možné v něm energii 

skladovat po velmi dlouho dobu. Díky libovolnému nastavení měřítka systému je jej možno 

využívat nejen pro energetiku, ale také v mini, či mikro sítích jako náhradu akumulátorů. 

Dynamika je i pro malou síť v součinnosti s dalším dynamickým akumulačním médiem 

dostatečná. Z ekonomického hlediska jsou zatím, ale stále nejdostupnější olověné 

akumulátory, které jsou svými akumulačními parametry srovnatelné.[1]      
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3.3 Výkonové měniče   

3.3.1 Popis 

Používají se v mikro sítích pro kontrolu toku energie a pro přeměnu na vhodný typ a 

úroveň napětí. Pro různé funkce v mikro síti je potřeba mnoho různých typů měničů a v této 

práci není možno popisovat všechny možnosti. Budu se tedy zabývat především měniči, 

které se starají o propojení střídavé sítě se stejnosměrnou a vytváří tak nejdůležitější 

součást hybridní mikro sítě. Měniče musejí mít možnost oboustranného toku proudu. 

 Měniče se obvykle používají pro paralelní připojení zdrojů k síti či ostatním zdrojům. 

V případě výpadku síťového napaječe je pro mikro síť výhodné či nutné pokračovat v 

činnosti, minimálně pro napájení kritických zátěží.       

 V režimu připojení na síť se hlavní měniče používají k paralelnímu připojení zdrojů 

uvnitř mikro sítě k zátěžím a k distribuční síti. Připojení k síti je dáno místními národními 

standardy. Tyto pak požadují, aby generátory neregulovali a nepracovali proti napětí na 

místě připojení k síti. Dále musí mít proud do distribuční sítě danou kvalitu s limity na 

velikost podílu vyšších harmonických. A také je dána maximální stejnosměrná složka, která 

je injektována do sítě. Energie do distribuční sítě může být regulována buď přímým řízením 

proudu dodávaného do sítě a nebo regulací účiníku. Použití regulace účiníku bez řízení 

proudu nemusí být dostatečně efektivní pro splnění podmínek na podíl vyšších 

harmonických v případech jejich zvýšeného výskytu. Je také nutné, aby proud či napětí byly 

synchronizovány s distribuční sítí, čehož je docíleno pomocí smyčky fázového závěsu (PLL) 

nebo kontrolou průchodu napětí distribuční sítě nulou. Standardy také požadují aby 

připojované generátory a měniče byly vybaveny ochranou v případě výpadku napětí 

v distribuční síti, tedy aby se zamezilo dodávce energie do sítě v ostrovním režimu.  

 V režimu odpojení od distribuční sítě se hlavní měniče využívají k doplnění výkonu 

ze stejnosměrné části, kde je umístěna akumulace s dalšími zdroji, který v síti chybí bez 

ohledu na kvalitu takto dodávané energie. V případě většího počtu měničů pracujících 

paralelně je nutné zajistit, aby se zatížení rozdělilo rovnoměrně na všechny měniče. K 

tomuto se používají metody: frekvenčního a napěťového poklesu a nebo pán-otrok, kde 

jeden měnič určuje napětí a frekvenci sítě.[11] 

3.3.2 Topologie 

V současnosti nejvyužívanější měniče pro připojení do sítě jsou založeny na 

dvojúrovňovém měniči řízeném pulzně šířkovou modulací (PWM). Je možné zvolit také 

pulzně hustotovou modulaci (PDM) či hysterezní modulaci, která je sice nejjednodušší, ale 

není vhodná pro mikro sítě, kde vyžadujeme vysokou kvalitu elektrické energie. K měniči je 

vždy připojen také filtr. Například LCL filtr, který je menší ve srovnání s obyčejným L 

filtrem, ale vyžaduje lepší řízení pro zajištění rezonance filtru. Velikost a cena filtru má 

velký význam. Velikost se dá snížit použitím vyšší frekvencí spínání měniče či zmenšením 

velikosti kroků napětí měniče. Frekvence spínání je ovšem limitována ztrátami a je obvykle 

nižší u zařízení s vyšším výkonem.[11]        

 Další možností již zmíněnou v kapitole 2.2 je využít integrovaný výkonový měnič. 
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Tento v sobě integruje funkce střídače, aktivního filtru a síťového měniče. Jeho výhodou je 

především snížení ztrát způsobených dalšími měniči obvykle přítomnými v hybridní mikro 

síti v případě přenosu vyšších výkonů a také zjednodušuje řízení paralelního sdílení proudu 

různými měniči neboť se jedná pouze o jeden měnič s jednotným řízením.[3]  

 Další možné topologie jsou založeny na víceúrovňových měničích, které se skládají 

ze sériově zapojených řad spínacích prvků řízených koordinovanou šířkovou modulací. 

Jelikož mají tyto měniče více úrovní výstupního signálu než kladný a záporný puls napětí na 

výstupu dvouúrovňových měničů mají proto víceúrovňové měniče následující výhody: větší 

rozsah amplitud výstupního napětí, vyšší přesnost při modelování výstupního napětí a 

proudu, menší rozměry nutných filtrů a snazší adaptaci na nižší napětí akumulačních 

prostředků.[1]  
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4 MODELOVÁNÍ MIKRO SÍTĚ 
V následující části práce je uveden postup modelování a návrhu součástí hybridní mikro 

sítě, která bude simulována pomocí programu PSCAD. 

4.1 Návrh parametrů sítě 
Úkolem je navrhnout a poté namodelovat a odsimulovat mikro hybridní síť. K tomuto 

se vážou různé přístupy. První možností je pokud známe parametry odběru a místní 

parametry prostředí, popřípadě určíme také vhodné komponenty s konkrétními parametry 

a máme tedy možnost vytvořit model sítě ve kterém se přihlédne ke všem známým 

parametrům. Výsledky simulace je pak možno přímo aplikovat na konkrétní řešení.  

 Druhou možností je, že neznáme konktrétní parametry odběru ani místní podmínky 

a jsme tedy nuceni vytvořít běžnou síť se základními komponentami dimenzovanou na 

vybrané či zvolené poměry a provedením simulace získáme data a parametry, které platí 

pro obecnou síť. Pomocí opakovaného běhu simulace při různých parametrech prvků při 

daných parametrech zátěže tak můžeme dimenzovat síť pro přesně nastavené podmínky 

slunečního osvitu a větru. Dimenzovat pomocí komplexní simulace je možné především 

velikost a parametry akumulace a také výkonové parametry měničů či jejich filtrů, 

popřípadě také velikost a parametry zálohy. Tyto parametry jsou určovány pro zvolené 

metody řízení jednotlivých komponent. Tento přístup k modelování a simulaci byl z důvodu 

neznámých místních podmínek použit i v této práci.        

4.2 Modely komponent sítě 
V této části jsou uvedeny stručně možné postupy při modelování jednotlivých 

komponent systému hybridní sítě. 

4.2.1 Diesel generátor 

Pro potřeby simulace je možné využít model synchronního indukčního točivého stroje 

v knihovně PSCAD. Součástí knihovny je také buzení. Pro řízení generátoru je použit tzv. 

Woodward regulátor. Dva časovače jsou určeny pro rozběh motoru, kdy LRR odemyká rotor 

a S2M přepíná stroj z režimu tvrdého zdroje do dynamického stavu. Podmínka uprostřed 

obrázku 4-1 určuje připojení stroje ke zbytku sítě. Generátor je spouštěn na pokyn řídícího 

systému na základě podmínek popsaných v části řízení. 
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Obrázek 4-1 Diesel generátor - model 

Parametry mechaniky generátoru jsou ponechány původní, nastaveny jsou pouze elektrické 

parametry. Výkon generátoru je nastaven na 5 kW, což je pro pokrytí odběrů dostačující. 

4.2.2 Větrná turbína 

Pro simulaci je opět možné použít již existující knihovnu v PSCADu. Tato knihovna 

obsahuje také možnost zadání rychlosti větru s komponentami jako je poryv, rampa či šum. 

Knihovna podporuje také dynamickou regulaci této turbíny pomocí natáčení listů rotoru. 

 

Obrázek 4-2 Větrná turbína - model 
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Simulována je mikro větrná turbína s výkonem 2 kVA, tohoto výkonu dosahuje při rychlosti 

větru 8 m.s-1. Generátor je indukční, třípólový a při jmenovitém výkonu 2 kW má účiník 

0,86. Tento výkon byl zvolen tak aby maximálního okamžitý výkon, který je větrný 

generátor schopen dodat nepřekračoval požadavky minima zátěže a aby tak nedocházelo 

k přetoku energie do nadřazené sítě v případě maximální výroby.     

 Jelikož se jedná o velmi malou větrnou turbínu není zde použita regulace natáčením 

listů rotoru. Pro ochranu turbíny je použito odpojení rotoru při překročení rychlosti větru  

9 m.s-1. 

4.2.3 Fotovoltaické panely  

Model fotovoltaického panelu není obsažen v základní knihovně, ale pro účely simulací 

v PSCADu vytvořil Dr. Athula Rajapakse z Manitobské univerzity přídavnou knihovnu 

Pvmod2. K sestavení vlastního modelu by bylo možno také využít postupů uvedených např. 

v [12] a nebo [13], kde se vychází ze zjednodušené obvodové reprezentace fotovoltaického 

článku. Nejjednodušší reprezentací je zdroj napětí zapojený paralelně s diodou a paralelním 

odporem a v sérii se sériovým odporem. Vychází se z exponenciální rovnice reprezentující 

VA charakteristiku článku a s její pomocí je modelován obvod jehož VA charakteristika se 

v ideálním případě blíží skutečné charakteristice a to i při uvažování závislosti článku na 

teplotě a osvětlení. Dle [14] je možné tuto charakteristiku přímo programovat ve Fotranu a 

vytvořit tak novou knihovnu, kterou je možno řídit stejnosměrný napěťový zdroj 

reprezentující fotovoltaický článek. Pro simulaci fotovoltaických panelů využiji model Dr. 

Rajapakse zpracovaný dle [14]. Model je reprezentován graficky jako panel, součástí 

modelu je také algoritmus sledování maximálního bodu výroby panelu (MPPT), vytvořený 

Dr. Rajapaksem, který ovládá tranzistorový snižující měnič napětí a tak udržuje maximální 

výkon panelu při daném osvětlení. Celý systém je uveden na obrázku 4-3 níže.  

 V modelu je možné měnit také teplotu panelů, popřípadě také přímo ovládat 

dopadající záření udávané v W.m-2. Dále je možno odpojit MPPT a měnič řídit ručním 

ovládačem, na obrázku vlevo nahoře. Měnič napětí je spínán pomocí pulzně šířkové 

modulace frekvencí 500 Hz. Pro simulaci výkonové bilance je připojen soubor s křivkou 

ideálního průběhu intenzity slunečního svitu, kde je možné měnit její celkovou velikost 

změnou maxima denní intenzity svitu, tímto způsobem se snižuje úměrně celý průběh 

intenzit, což přibližně odpovídá změně intenzit v průběhu ročních období. 
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Obrázek 4-3 Fotovoltaika - model 

4.2.4 Akumulátory 

Pro modelovou reprezentaci olověných akumulátorů je použit řízený zdroj napětí, 

napětí je závislé na stupni nabití. Závislost napětí na stupni nabití je převzata z údajů v [15]. 

Stupeň nabití je pro účely modelu získáván z měření proudu procházejího akumulátorem se 

započtením 20 %-ních ztrát jednoho cyklu akumulátoru. Stav nabití je u reálných 

akumulátorů také ovlivňován teplotou baterie, stářím a intenzitou vybíjení či nabíjení, tyto 

závislosti do modelu nejsou zahrnuty. Stav nabití je zpracováván pomocí integrátoru a dle 

směru proudu se stav nabití snižuje či zvyšuje úměrně s velikostí proudu procházejícího 

zdrojem napětí. Nastavení časové konstanty je zde velmi důležité, neboť pro simulaci 

v reálném čase je nutné nastavit konstantu v násobcích 200Ah na 3600 s. Pro simulaci 

v časové kompresi při nedostatku výpočetního výkonu je nutno časovou konstantu uměrně 

snížit. U časové komrese 1:60 zvolené v simulaci výkonové bilance je časová konstanta 

v násobcích 60 s na 200 Ah.  Kapacita v Ah platí pro celou soustavu sériově řazených 

akumulátorů.            

 Napětí akumulátorů je nižší než napětí stejnosměrné větve sítě a tak je nutné jej 
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připojit pomocí stejnosměrného měniče napětí. Měnič je tranzistorový, řízený PWM a s jeho 

pomocí je také řízeno nabíjení a vybíjení akumulátoru. Akumulátor, měnič a algoritmus 

stavu nabití je uveden na obrázku 4-4 níže. Olověné akumulátory mají svou životnost 

závislou na množství faktorů z nichž nejvýznamější je stav nabití v čase, kdy při hlubším 

vybití dojde k trvalému poklesu kapacity. Dále jeho kapacitu snižuje: časté změny z nabíjení 

do vybíjení a naopak, hluboké podbití či přebití. Tyto parametry model sice nesleduje, ale 

jsou implementovány do řízení akumulace.  

 

  Obrázek 4-4 Akumulátor – model 

Akumulátory jsou v počtu 4 12 V kusů zapojených do série pro co nejvyšší výkonovou 

zatížitelnost měniče. Schopné dodávat až 150 A do měniče. Velikost akumulace bude 

diskutována také v následující kapitole. 

4.2.5 Hlavní AC/DC měnič 

Pro simulaci měniče lze využít existující knihovny PSCADu, které obsahují šestipulzní 

měniče i s PWM bloky. Další možností je pak sestavení libovolného vlastního měniče ze 

základních prvků, což je použito v tomto modelu. Strategie řízení měničů je uvedena 

například v [12]. Model měniče je uveden na obrázku 4-5 níže. 
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       Obrázek 4-5 Měnič AC/DC – model 

Jedná se o základní model měniče s topologií dle [11] s uzemněným středem, pro filtraci 

výstupního napětí je v místě připojení malý LC filtr, jeho velikost je relativně nízká díky 

použití spínací frekvence s 27 násobkem síťové frekvence, tuto frekvenci je možné také 

měnit pomocí posuvníku v dolní části obrázku. Spínání jednotlivých prvků je dáno PWM, 

přičemž magnituda řídícího napětí je nastavována v synchronním režimu, tak aby byla 

minimalizována jalová složka výkonu či příkonu a v ostrovním provozu a nepřipojené 

záloze je magnitudou řízena velikost generovaného napětí měničem. Fázový posuv řídícího 

napětí je řízen požadavky na přenos výkonu v synchronním režimu, samotný fázový úhel je 

řízen napětím na můstku spojujícím tento měnič a stejnosměrný napěťový měnič na straně 

stejnosměrné větve sítě. Tento můstek má za úkol také vyhlazovat přenášené napětí mezi 

měniči a také akumulovat energii pro případ přepnutí do ostrovního režimu a nutnost 

stabilizace napětí ve střídavé části sítě. Samotný přenos výkonu z a do můstku je řízen 

stejnosměrným měničem. V případě připojené zálohy v ostrovním režimu je pak pro řízení 

fázového posuvu použita PLL měřící řídící napětí a napětí dodávané zálohou. Program 

PSCAD ovšem nemá bloky pro měření rozdílu fází získaných z PLL bloků a bylo nutno 

použít vlastní konstrukce tohoto měření, která bohužel není za všech okolností přesná a 

tedy stabilní. Především nesprávně reaguje a požadavek odběru ze střídavé sítě. 
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4.2.6 Hlavní DC/DC měnič     

Tento stejnosměrný měnič, uvedený na obrázku 4-6 níže, je určen pro řízení napětí 

stejnosměrné větve sítě v případě překročení mezí nabití akumulátoru, popřípadě při 

přenosu výkonu mezi větvemi hybridní sítě. Je založen na základní topologii spojených 

jednokvadrantových měničů, kterou sdílí všechny typy stejnosměrných měničů.  

 

Obrázek 4-6 Měnič DC/DC – model 

Napětí je řízeno velikostí dodávky či odběru výkonu, přičemž spínací prvky jsou 

řízeny PWM se spínací frekvencí 500 Hz. Tyristorový měnič v levém horním rohu je určen 

k zamezení nechtěných přetoků výkonu přes diody ze stejnosměrné větve do můstku mezi 

měniči a naopak, což by vedlo k ohrožení stability napětí stejnosměrné větve.  

4.2.7 Model zátěže 

Způsob modelování AC zátěže je uveden na obrázku 4-7 níže. Zátěž je modelovaná jako 

R-L s účiníkem 0,8. Maximum velikost zátěže lze pro účely simulace výkové bilance nastavit, 

samotný denní průběh je dán daty z externího souboru, které simulují průběh průměrné 



 

 

36

rezidenční zátěže uvedené v [16]. Hodnota celkového účiníku je zvyšována kapacitní 

kompenzací zátěže. Signál C je použit pro odpojování zátěže popřípadě pro připojení 

přídavné zátěže při simulaci přechodných dějů. Stejnosměrná zátěž je simulována 

obdobným způsobem.     

 

Obrázek 4-7 AC zátěž – model 

4.3 Model hybridní sítě v PSCADu 
V této kapitole je popsán způsob propojení jednotlivých částí hybridní sítě a také 

způsob integrace řízení do této sítě a popis jeho funkcí. 

4.3.1 Integrace součástí do sítě 

Způsob propojení jednotlivých modelů, které jsou popsány v předchozí kapitole je 

uveden na obrázku 4-8 níže. Střídavá síť je 3 fázová ±10% 400 V/230 V, 50 Hz. 

Stejnosměrná síť je ±10% 230 V. Součástí mikro sítě je měření veličin, především 

výkonových toků mezi jednotlivými zařízeními, ale také sledování ostatních důležitých 

veličin. Dále obsahuje také vypínače, které lze ovládat ručně i v průběhu simulace. Vnější 

rozvodná síť je simulována pomocí ideálního zdroje 22 kV a propojena je přes ideální 

transformátor a standartní impedanci ze sítě nn (0, 24 0,15)Z = − Ω , aby došlo ke 

„změkčení“ vnější sítě a bylo možné sledovat změny napětí vyvolávané změnami 

výkonových toků. Signály na levé straně modulu řízení jsou vstupní stavové či měřené 

signály a na pravé straně výstupní řídící či kontrolní signály.     
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Obrázek 4-8 Mikro hybridní síť - model 

4.3.2 Řídící modul 

Modul řízení má za úkol především určovat, kdy bude docházet k nabíjení či vybíjení 

akumulátorů, kdy dojde k nastartování zálohy na základě daného režimu řídit měniče. 

Strategii řízení hybridní sítě můžeme rozdělit na dva základní stavy: synchronní a ostrovní 

režim.            

 Strategie řízení pro synchronní režim je uvedena na následujícím vývojovém diagramu: 

 

 Podmínka na začátku diagramu určuje jestli solární panely vyrábí více energie než se ve 

stejnosměrné větvi spotřebuje. Dále se porovnává stav nabití akumulátoru, tedy jeho napětí. 

V případě, že je napětí jednoho akumulátoru vyšší něž 12,7 V, tak se považuje za plně nabitý 

a v případě že se dostane pod 11,5 V a zároveň se z tohoto stavu nedobije na 11.6 V, tak se 
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považuje za vybitý. Podle stavu nabití je pak řízeno nabíjení/vybíjení a funkce měniče. Část 

řízení, která provádí tyto úkony je zobrazena na levé straně obrázku 4-9 uvedeného níže. 

V této části dochází ještě ke kontrole napětí na stejnosměrné větvi a v případě, že není 

v daných mezích se spouští hlavní měnič. Podmínkou pro přechod mezi režimy 

akumulátoru a pro zapnutí hlavního měniče je průchod nabíjecího proudu nulou  po dobu   

1 s, aby nedocházelo k přepínání mezi režimy a zapínání měniče i při krátkých změnách na 

stejnosměrné větvi. 

 

Obrázek 4-9 Řídící modul – model 

V případě ostrovního provozu se kontroluje zda je splněna podmínka, aby byl okamžitý 

výkon, který je nutno dodávat, menší než výkon, který je akumulátor schopný dodat, tedy 

do cca 3 kW. Zároveň musí být zbývající naakumulovaná energie vyšší, než minimální 

z hlediska ochrany akumulátorů před podbitím, plus energie, kterou by bylo nutno dodávat 

po dobu startu zálohy při maximálním možném odběru, tento problém řeší bloky v pravém 

horním rohu obrázku 4-8. Minimální napětí jednoho akumulátoru při kterém je zadán 

pokyn ke spuštění je 11,6 V, což přibližně odpovídá 0,5 kWh rezervě před úplným 

odpojením akumulace, což je dáno nezávisle na režimu a je to 11,5 V na jeden akumulátor. 

Dále je v případě záporné celkové bilance, tedy i když je právě splněna první podmínka na 
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vývojovém diagramu výše, nutno tuto podmínku obejít a v případě potřeby spustit vybíjení. 

Záloha je tedy spouštěna pouze v době, kdy není síť v synchronním režimu a nemá dostatek 

výkonu k pokrytí zátěží, tímto opatřením by mělo docházet k úspoře paliva záložního 

generátoru a také prodloužení jeho životnosti. K odpojení záložního generátoru by došlo po 

uběhnutí nastaveného spoždění a zároveň vzrůstu a udržení bilance v síti nad -2,7 kW.  

 V době kdy není do sítě zapojena záloha je měnič v režimu řízení napětí ve střídavé 

větvi a odebírá výkon ze stejnosměrné větve, ale musí splnit podmínku, že nedojde 

k poklesu napětí v této větvi pod dovolenou mez. Ve chvíli kdy dojde k připojení zálohy pak 

měnič a akumulace přechází zpět do režimu řízení stejném jako v synchronním režimu.   
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5 SIMULACE HYBRIDNÍ SÍTĚ 
V této kapitole jsou uvedeny výsledky simulací sítě. Jedná se především o vyhodnocení 

výkonové bilance, ze které vychází i způsob určení vhodné velikosti fotovoltaického zdroje  

a s ní spojené akumulace pro daný profil a velikost zátěže. Dále je nutné ověřit funkčnost 

sítě a její schopnost dodržet stanovené parametry napětí při provozu v synchronním a 

ostrovním režimu v očekávaných přechodných stavech. 

5.1 Výkonová bilance 
Pro simulaci je vybráno období 24h, tedy jednoho dne od půlnoci do půlnoci. Možné je 

samozřejmě volit jakékoliv období, ale vzhledem k rozsahu simulace a nutnosti provádět 

všechny výpočty po 50 μs kvůli přesnosti vysokofrekvenčního spínání měničů nutných pro 

simulaci je výpočetní náročnost relativně vysoká. Proto je nutné provést simulaci v časové 

kompresi 1:60, tedy sekunda simulace je minuta v reálném čase, pro tyto účely jsou vhodně 

upraveny časové konstanty akumulace a profily zátěží a osvětlenosti. Časová komprese 

ovšem nemá vliv na údaje výkonové a energetické bilance v ní získané. Přechodné jevy 

vznikající při této simulaci nelze považovat za reálné v dané časové ose, ale jejich vliv na 

výsledky bilancí je díky vyladění řízení marginální.        

 Hodnota maximální intenzity slunečního záření je zvolena 900 W.m-2, což přibližně 

v našich podmínkách odpovídá velmi slunečnému poledni mimo letní měsíce , v průběhu 

letních měsíců může dosahovat i hodnot vyšších než 1000 W.m-2, ale vlivem vysokých teplot 

v tomto období a velkému zahřívání panelů dochází k poklesu účinnosti a dodávaný výkon 

je tak nižší nebo srovnatelný jako ve slunečné dny v období měsíce května, pro které je 

zvolené maximum intenzity pro simulaci „ideálních“ podmínek, pro které je síť 

dimenzována. Průběh intenzity svitu je uveden v obrázku 5-1 níže červenou barvou. 

Součástí grafu je také průběh stavu nabití (SOC), vyznačený modrou barvou, pro kapacitu 

akumulátoru 384 Ah, což při daném zapojení odpovídá kapacitě 19,2 kWh, přičemž 

využitelných je při nastavených mezích použití pouze 16kWh. Jak je vidět na obrázku 5-1, je 

efektivní kapacita téměř plně využívána. V reálném systému by byla pravděpodobně 

ponechána ještě větší rezerva než je v tomto případě, kvůli snižování kapacity akumulace 

stárnutím akumulátorů. Počáteční stav nabití je zvolen 50 %, na konci dne zůstává téměř  

49 %, tedy SOC je prakticky stejný jako na začátku a celková bilance je tak vyrovnaná, toto 

platí pro hodnotu 5,4 kWp výkonu fotovoltaických panelů. Přes měnič nebyla přenášena 

žádná energie. Průběhy výkonu, které dodávají fotovoltaické panely, dodává či odebírá 

akumulace a odebírá zátěž jsou uvedeny na obrázku 5-2 níže.     

 Průběhy na obrázku 5-2 začínají v 0.00 hodin, veškerou energii do spotřeby dodává 

akumulátor, po 5.00 začínají vyrábět fotovoltaické panely, v 6.30 hodin je jejich výroba 

stejná jako spotřeba a akumulace přechází do režimu dobíjení. Spotřeba postupně roste a 

před 17. hodinou protíná dodávaný výkon z panelů, od této chvíle je akumulace nucena 

přejít opět do režimu vybíjení a suplovat panely, v 19.00 hodin již panely přestávají dodávat 

výkon a celou spotřebu kryje akumulace. Za denní cyklus tak došlo jen ke dvěma změnám 
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režimu akumulace, což je nejnižší možná hodnota. Díky malému počtu přepnutí se také 

prodlužuje životnost akumulátorů.    

 

Obrázek 5-1 SOC a intenzita svitu 

 

Obrázek 5-2 Výkonová bilance DC větve 

Celkem fotovoltaické panely vyrobí 34,2 kWh, zátěž spotřebuje 26 kWh a v akumulaci 

dojde ke ztrátě 8,3 kWh, neboť uvažujeme ztráty při dobíjení i vybíjení (celkem 20%).  

 Stabilita napětí DC větve je uvedena pro ilustraci na obrázku A-1 v příloze, 

parametry napětí jsou dodrženy po celou dobu simulace, napětí je lépe vyhlazeno v případě 

dobíjení akumulace než v případě vybíjení, což je způsobeno odlišným principem řízení v 

DC měniči napětí. Dále je v příloze na obrázku A-2 uveden nabíjecí proud akumulátorů, kde 

vydíme podobný efekt vyšší stability proudu při nabíjení.   

 Ve střídavé části sítě vyrábí energii větrný generátor a zbytek je dodáván ze sítě. 

Průběhy odebíraného a dodávaného výkonu jsou uvedeny na obrázku 5-3 níže. Průběhy 

jsou závislé především na nestabilním výkonu, který dodává větrný generátor. Hodnoty 
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rychlosti větru jsou nastavovány náhodnými funkcemi, které mají střední hodnotu 5 m.s-1 a 

maximální hodnoty dosahují téměř rychlosti 7 m.s-1, přičemž turbína je dimenzována na 8 

m.s-1 a při této rychlosti má dodávat výkon 2 kW. Tyto větrné podmínky jsou 

pravděpodobně lepší než jaké by se dali očekávat v takto slunečný den mimo větrné oblasti. 

Jelikož je výkon dán třetí mocninou rychlosti větru tak i malý rozdíl v rychlosti větru 

způsobuje velký rozdíl v dodávaném výkonu větrného generátoru. Větrný generátor je ve 

zvolené síti pouze doplňkovým zdrojem a jeho dodávka nemá velký vliv na chování sítě, vliv 

na napětí v síti je uveden v další kapitole. Pro výkonovou bilanci ve stejnosměrné části sítě 

nemá význam, ale snižuje výkon který musí být dodáván z rozvodné sítě. Při daném 

průběhu výkonů dodal 8 kWh. V poměru k instalovanému výkonu vyrobil téměř 1/2 

množství energie jako fotovoltaické panely, což není v našich podmínkách pravděpodobné, 

většinou se udává, že při stejném instalovaném výkonu fotovoltaiky a větru dodá větrná  

turbína asi 1/10 energie a fotovoltaika 9/10. Průběh odběru zátěže je rozkmitán vlivem 

přetoků výkonu způsobených funkcí měniče naprázdo, který se postupně stabilizuje, ale 

jedná se o přechodný děj jehož průběh nelze v simulaci v časové kompresi ovlivnit. 

Simulovaný měnič při práci naprázdno žádnou energii nespotřebovává.  

 

Obrázek 5-3 Výkonová bilance AC větve 

Celkem bylo z rozvodné sítě odebráno 53,2 kWh a zátěž spotřebovala 58,9 kWh. Průběh 

rychlosti větru vstupující do větrné turbíny je uveden na obrázku A-3 v příloze. 

 Parametry solárního systému a akumulace jsou nastaveny opakovanými simulacemi 

denní výkonové bilance, tak aby se co nejlépe využilo solárních panelů a nebylo nutno 

dodávat ani odebírat energii z vnější sítě a systém tak byl soběstačný a také aby se co 

nejlépe využívala využitelná část kapacity akumulace, při stále stejném profilu zátěže. 

Tímto způsobem dosáhneme při dimenzování, pro daný profil zátěže a ideálních slunečních 

podmínek, maximálního využití všech prvků a nedochází ke zbytečnému předimenzovávání, 

které by bylo ekonomicky nevýhodné. Zvolit jiné parametry panelů či akumulace je 

samozřejmě možné a pokud nepožadujeme aby maximum energie bylo do hybridní sítě 
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dodáváno solárními panely, pak zvolíme nutně nižší velikost instalovaného výkonu či 

velikost akumulace, kterou nám udává simulace při ideálních podmínkách. Takto nově 

zvolené parametry je možno znovu simulovat a po úpravě vstupních dat lze provádět 

simulaci pro libovolná období a zjišťovat využití systému a s tím sledovat i ekonomickou 

efektivnost daného systému, která je s využitím přímo spjata. V ekonomické analýze by pak 

bylo možné porovnat více variant parametrů systému při více variantách profilů zátěže či 

intenzity slunečního svitu pro určité roční období. S délkou období ovšem poroste 

náročnost na výpočetní výkon a tak by bylo nutné zvyšovat časovou kompresi simulace, což 

postupně vede ke snižování přesnosti výsledků navržené simulace.    

 Pro ilustraci uvádím také hodnoty a průběh bilance při snížení kapacity baterie           

o 20 %, na 307 Ah a ponechání ostatních parametrů systému nezměněných. Tento stav také 

nastane pokud poklesne kapacita akumulátorů vlivem opotřebení. Průběh SOC je uveden na 

obrázku 5-4 níže. Fotovoltaické panely vyrobili opět 33,7 kWh, stejnosměrná zátěž 

spotřebovala 25,5 kWh, v akumulaci došlo ke ztrátě 6,2 kWh. Navíc zůstala akumulace 

v deficitu 6 % kapacity, což odpovídá 0,92 kWh plus ztráty, které by byly vyšší u větší 

kapacity. Jak dále vidíme na obrázku 5-4, došlo ve dvou případech k dosažení limitů 

akumulace, v minimu nabití bylo nutno ze střídavé sítě přivézt 0,75 kWh a při dosažení 

maxima bylo nutno odebrat 3 kWh. Z nichž většina byla využita ve střídavé síti, pouze 0,16 

kWh bylo odebráno rozvodnou sítí. Pokud by, ale byla zátěž na střídavé větvi nižší došlo by 

ke ztrátě většího množství elektřiny do rozvodné sítě. Což nemusí být žádoucí i z důvodu 

zpětného toku výkonu do rozvodné sítě a s ním spojených bezpečnostních a legislativních 

problémů. V případě nežádoucího zpětného toku a zároveň opotřebení akumulátorů je 

nutno situaci řešit buď výměnou části akumulátorů, popřípadě vyšším nadimenzováním 

kapacity na začátku a nebo vypnutím MPPT algoritmu a tedy snížením výkonu, který budou 

fotovoltaické panely dodávat. Nižší kapacitu popřípadě instalovaný výkon ve fotovoltaice je 

tedy sice možno použít, ale závisí především na požadavcích uživatele a ekonomické 

analýze projektu.  

 

Obrázek 5-4 SOC při snížené kapacitě akumulace          
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5.2 Přechodné děje 
V následující části jsou uvedeny průběhy významných veličin ve vybraných provozních 

stavech a průběh jejich změn při změnách některých provozních parametrů. 

5.2.1 Změna intenzity slunečního svitu 

Níže jsou předvedeny funkce řízení akumulace a odezvy solárního panelu na změny 

intenzity slunečního svitu. Na prvním obrázku 5-5 je uveden průběh napětí na 

stejnosměrné větvi vzhledem k měnící se intenzitě slunečního svitu dopadajícího na 

fotovoltaické panely. Na druhém obrázku 5-6 je uvedena závislost nabíjecího proudu 

akumulace na měnící se intenzitě svitu. Zátěž je po celou dobu konstantní a to 0,85 kW. 

Hodnoty intenzity jsou nastavovány v simulaci ručně a data všech grafů níže pochází z jedné 

simulace.  

 

 

Obrázek 5-5 Napětí DC větve v závislosti na intenzitě svitu  
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Obrázek 5-6 Nabíjecí proud akumulátorů v závislosti na intenzitě svitu  

 

Obrázek 5-7 Výkonové toky v DC síti 

V prvním kroku je postupně nastaveno 100 W.m-2, což nezmění napěťové poměry a 

pouze sníží vybíjecí proud. V dalším kroku je nastaveno 200 W.m-2 a to znamená, že výkon 

fotovoltaických panelů překročil odběr zátěže, která má velikost 0,85 kW, a řízení přechází, 

i když se spožděním, do režimu nabíjení. Zároveň vzrostlo napětí neboť odezva řízení není 

okamžitá, aby se předešlo častému přepínání tak má sníženou citlivost, ale ve chvíli kdy je 

sepnuta tak okamžitě doregulovává napětí. Jelikož po těchto skokových změnách dochází 

k rozkmitu systému, což lze také pozorovat na výkonové bilanci DC sítě na obrázku 5-7 

výše, tak dojde i k poklesu napětí. V dalším kroku je znovu zvyšována intenzita svitu, ale 

řízení nabíjení se již vzhledem k velikosti skoků daří úspěšně udržovat napětí a rychle 

zvyšovat nabíjecí proud. Po dosažení maxima intenzity je intenzita skokově snížena, takže 
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dojde ke krátkému poklesu napětí. V dalším kroku je panel úplně zastíněn a řízení dá pokyn 

k přechodu do režimu vybíjení, což způsobí krátký pokles napětí vlivem spoždění řízení a 

akumulace tak opět přejde do stavu jako na začátku.       

 Ze získaných dat lze usoudit, že řízení i regulace jsou schopny úspěšně reagovat na 

velké změny v proudu, který vyrábí fotovoltaické panely a udržovat napětí ve stejnosměrné 

větvi sítě.   

5.2.2 Výpadek sítě a ostrovní provoz 

Schopnost ostrovního provozu je jedna z důležitých vlastností mikro sítí, které je 

dosaženo zapojením záložního zdroje, popřípadě akumulačního zařízení, tak aby suplovalo 

energii, která by byla za normálních okolností dodávána ze sítě. Pro rozhodnutí o zapojení 

záložního diesel generátoru je důležitá aktuální bilance výkonů v síti, která je dána 

vybíjecím výkonem akumulace a může být max. -2.7 kW. Na následujícím obrázku 5-7 je 

zobrazena efektivní hodnota 3f napětí ve střídavé části sítě a výkon, který je měničem 

dodáván do této sítě.     

 

Obrázek 5-8 Napětí AC sítě a výkon měniče v ostrovním provozu 

Na začátku průběhu v obrázku 5-7 je síť v synchronním režimu a výkon měniče kolísá 

ve stavu naprázdno. V čase cca 1 s dojde k odpojení sítě a začíná ostrovní provoz, dojde zde 

k překmitu napětí, které je rychle stabilizováno a měnič začíná dodávat potřebný výkon do 

sítě, cca 0,5 kW. V této chvíli je celková bilance -1,5 kW neboť stále běží větrný generátor, 

který v této simulaci dodává konstantní výkon 1,33 kW. V čase 5 s dojde k jeho odepnutí a 

měnič musí tento výkon nahradit, celková bilance je zatím pouze -2,56 kW, takže není 

spouštěna záloha a veškerý výkon stále hradí měnič, stabilita napětí mírně poklesla, stejně 

jako kvalita (s rostoucí zátěží měniče vzrůstá podíl vyšších harmonických), ale díky filtrům 

je velikost 2. harmonické v jejích maximech méně než 10%. V čase cca 9 s je připnuta 

přídavná zátěž 1 kW, celková velikost zátěže v AC síti je nyní 2,8 kW a 1,3 kVAr, a řízení 
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spouští diesel generátor, který je po naběhnutí připojen k síti a zároveň je ručně odpojen 

měnič, neboť jeho PLL měření není spolehlivé a za některých okolností, které závisí na 

velikosti fázového posuvu mezi původním síťovým napětím a napětím vyráběným diesel 

generátorem, nedokáže správně nastavit fázový úhel. Diesel generátor napětí destabilizuje, 

především jeho frekvenci (výpočet okamžité efektivní hodnoty je prováděn při konstantní 

frekvenci), frekvence ve stabilizační fázi kolísá mezi 48 a 51 Hz. Po jejím ustálení se ustálí 

také napětí a síť přejde do režimu napájení diesel generátorem.    

 

Obrázek 5-9 Napětí v DC síti a odběr měniče v ostrovním provozu  

Jelikož výkon, který dodává měnič do AC sítě je odebírán z akumulace přes 

stejnosměrnou síť, dojde ke změnám také v této síti, což je zobrazeno na obrázku 5-8. Na 

začátku, kdy je již síť v ostrovním režimu neodebírá měnič žádný výkon, neboť využívá 

vnitřních kapacit. Jakmile začne klesat napětí na můstku mezi měniči, tak stejnosměrný 

měnič začne odebírat výkon ze stejnosměrné sítě, což výrazně ovlivní velikost napětí v síti. 

Výkyvy napětí jsou vyrovnávány především akumulací a také samotný měnič má nastaven 

limit minimálního napětí v síti na 220 V, tuto hodnotu vlivem rozkmitu regulace překračuje. 

Po skončení dodávky výkonu do střídavé větve sítě, kde běží záloha, měnič přestává 

odebírat výkon a napětí se vrací do normálních hodnot. Zůstává, ale rozkmitané vlivem 

rezonancí mezi vybíjecím proudem akumulace a regulací, takto ovšem zůstává pouze do 

doby, kdy se rezonance rozladí a postupně tak akumulace přejde do normálního stavu. 

 Pokud by byla již akumulace pod minimální hodnotou, když by došlo k výpadku sítě 

a nebo by se pod ní dostala v ostrovním režimum, tak dojde k okamžitému povelu ke startu 

zálohy a měnič využivá pro stabilizaci napětí do náběhu zálohy vlastní kapacity. Průběh 

napětí a výkonu by byl v podstatě identický jako v poslední fázi před zapnutím zálohy na 

obrázku 5-7 (po cca 10. s). 
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5.2.3 Limit akumulace a funkce hlavního měniče 

Níže jsou předvedeny funkce hlavního měniče jako systému pro řízení napětí ve 

stejnosměrné větvi v případě, kdy je akumulace na svém limitu, tedy buď překročila 

bezpečné maximum nabití nebo maximum vybití. V těchto případech je pak řízením 

spouštěn měnič jako regulátor napětí, viz kap. 4.3.2. Na následujícím obrázku 5-9 je 

zobrazen průběh napětí stejnosměrné větve sítě a výkon, který dodává měnič do této sítě. 

Jelikož jsou údaje výkonu záporné jedná se o odběr z této sítě. Po celou dobu této simulace 

byla intenzita slunečního svitu nastavena na 900 W.m-2 a výkon fotovoltaických panelů se 

tedy pohyboval kolem 4,6 kW a odběr zátěže byl 0,86 kW.  

 

Obrázek 5-10 Napětí v DC síti a odběr měniče při přebití akumulace   

Na průběhu napětí na obrázku nahoře vidíme, že na začátku byla DC síť ve stabilním stavu a 

akumulace tedy regulovala napětí. V čase simulace 1,6 s došlo k plnému nabití akumulátorů 

a řízení provedlo odpojení dalšího nabíjení a napětí v síti začalo stoupat. Zároveň 

s odpojením akumulace, řízení nastavuje měnič do režimu odběru z DC sítě. Díky spoždění 

regulace odběru dojde k značnému překmitu napětí. Toto zvýšení napětí je rychle 

odstraňováno, když měnič začne odebírat proud. Po několika dalších kmitech dojde 

postupně ke stabilizaci napětí i stabilizaci rozsahu kmitání odběru. Napětí po ustálení je  

220 V kvůli případu, kdy je v ostrovním režimu nutno odebírat výkon z akumulace, což 

vyžaduje napěťovou diferenci v referenčních hodnotách řízení, tato úroveň je ovšem stále 

v normě.  Měnič tedy přenáší výkon do střídavé části sítě a úspěšně reguluje tak napětí v DC 

části i při odpojené akumulaci.  
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Obrázek 5-11 Napětí v DC síti a odběr měniče při podbití akumulace   

Na dalším obrázku 5-10 výše je pak zobrazena opačná situace, tedy případ kdy dojde 

k překročení limitu vybití akumulátorů. V této simulaci nebyl dodáván žádný výkon ze 

solárních panelů a odběr zátěže byl nastaven na 1,4 kW. Na začátku byla síť ve stabilním 

režimu vybíjení akumulace, napětí kolísá normálním způsobem, kolísání napětí je 

způsobeno stejnosměrným zvyšovacím měničem akumulace. V čase cca 0,7 s dojde k vybití 

akumulace a řízení dává pokyn k odpojení vybíjení a k zapojení měniče, tak aby dodával 

výkon do DC sítě a reguloval tak napětí. Vlivem zpoždění regulace měniče dojde ke 

krátkému poklesu napětí, který je rychle vyrovnáván dodávaným výkonem. Dodávaný 

výkon je vyšší než potřebný  a tak dojde k malému překmitu napětí. Regulace poté přibližně 

ustálí dodávaný výkon a napětí se stabilizuje na nastavené hodnotě 230 V. Stabilitu napětí 

v případě kdy dochází ke kmitání dodávaného výkonu zajišťuje kapacita připojená do DC 

sítě.            

 Ze zde popsaných dějů lze usuzovat, že řízení a regulace měniče je schopno 

s dostatečnou rychlostí a přesností reagovat na odpojení nabíjení akumulace při 

maximálním výkonu fotovoltaických panelů a minimálním odběru a také na opačnou 

situaci, kdy dojde k odpojení vybíjení při maximální zátěži a nulovém výkonu z panelů. 

Všeobecně platí, a to i pro děje v předchozích kapitolách, že napětí ve stejnosměrné větvi 

sítě je lépe stabilizováno v případě, že stejnosměrný měnič, který aktuálně reguluje napětí 

v síti pracuje v režimu snižování napětí. V případě režimu zvyšování napětí se projeví 

nestabilita regulace a s ní spojené zpoždění způsobené indukčností nutné ke zvyšovací 

funkci měniče.  
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6 ZÁVĚR 
Tato část práce obsahuje závěrečné zhrnutí výsledků řešené problematiky, zhodnocení 

splnění stanovených cílů práce a možnosti dalšího postupu v problematice návrhu, simulace 

a ověření získaných dat.   

6.1 Splnění cílů práce 
1) Evoluční kroky od klasické distribuční sítě k hybridní mikro síti    

 – Tento bod zadání je uveden v kapitole 2.7, kde je popsán postup jak z běžné 

odběratelské sítě se záložním zdrojem získáme mikro hybridní síť. 

2) Definice vlastností a možností jednotlivých koncepcí sítí     

 – Tato část zadání je popsána v kapitolách 2.3 a 2.5, kde jsou popsány možné 

topologie sítí a jejich možnosti a vlastnosti. 

3) Popis a kvalifikace jednotlivých prvků sítí, včetně jejich matematických modelů 

  – Popisu a možnosti jednotlivých prvků sítí, které jsou vhodné k použití 

v mikro hybridní síti a  je věnována celá kapitola 3, pro významější prvky jsou zde 

uvedeny také základní matematické modely. 

4) Sestavení modelů vybraných koncepcí a definice jejich provozních stavů pro 

potřeby simulací          

 – K definici provozních stavů se vztahuje kapitola 2.3. Sestavení a popisu 

modelů jednotlivých prvků v programu PSCADu, včetně řízení, je pak věnována 

celá kapitola 4.  

5) Provedení simulací a vyhodnocení výsledků pro vybraný soubor provozních 

stavů            

 – Postup, provedení a výsledky simulací výkonové bilance, spolu s popisem 

postupu návrhu parametrů fotovoltaiky a akumulace, je uveden v kapitole 5.1. 

Provedení a vyhodnocení simulací vybraných přechodných stavů je pak uveden 

v kapitole 5.2.  

6.2 Návrh dalšího postupu 
Rozsah této práce nedovoloval věnovat se mnohým tématům spojených s modelováním 

a řízením mikro sítě a také nebylo možno ověřit data získaná pomocí simulace. Proto je 

možný další postup na snadě.         

 Systém řízení měniče by bylo možno zlepšit pomocí souřadného systému d a q při 

kterém se fázory třífázového napětí a proudu skládají do dvou fázorů, které lze použít 

k přesnějšímu a efektivnějšímu řízení měničů. Dále by především bylo vhodné vytvořit lepší 

metodu měření fázových úhlů pro PLL, které není ve zpracované simulaci plně funkční. Dále 

by bylo možné modifikovat větrný generátor na dvojitě napájený asynchronní generátor a 

efektivněji tak řídit činný a jalový výkon jím dodávaný.     

 Dalším možným směrem je postavení obdobného modelu přímo na konkrétních 
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reálných prvcích hybridní sítě a pomocí simulací vytvářet vhodný řídící systém, popřípadě 

upravovat parametry jednotlivých prvků. Tímto způsobem by bylo možné také ověřit 

přesnost simulace a získat také vstupní data, například profily rychlosti větru, intenzity 

slunečního svitu či parametry a profily odběrů, pro další simulace. Tento směr byl také 

zvolen na domovském ústavu a tak při příležitosti vzniku nových laboratoří bude spuštěn 

projekt experimentální mikro sítě.         

6.3 Závěr práce 
Distribuovaná výroba má především do budoucna velký význam ve snižování nároků 

zvyšující se spotřeby na přenosovou a distribuční soustavu. Umístění těchto zdrojů přímo 

k místům odběru je výhodné nejenom díky snížení nároků na přenos elektřiny na velké 

vzdálenosti, ale také z hlediska ztrát, které tento přenos provází. Další výhodou je také 

možnost snižovat počet a následky výpadků v distribuční síti vytvořením úmyslných 

ostrovů pomocí mikro sítí, v případě výpadku tam kde je to vhodné, přímo provozovatelem 

distribuční soustavy, tedy například na místech kde se nachází důležití odběratelé. 

Popřípadě provozovat mikro sítě schopné ostrovního provozu patřící menším a středním 

odběratelům, kteří si tak zajistí potřebnou spolehlivost dodávky dle jejich konkrétních 

požadavků.             

 Použití distribuované výroby bez úprav stávajících distribučních sítí a bez 

koordinovaných řídících systémů naráží na všeobecně známé potíže s kvalitou napětí, 

chráněním, stabilitou a bezpečností u distribuce a u odběratelů. Tyto problémy mohou 

vyřešit, ať už částečně či zcela, právě mikro sítě, jejichž cílem je za pomoci místně vhodného 

mixu zdrojů a vhodných akumulačních prostředků využít co nejvíce energie právě 

z místních zdrojů, v případě přebytku energii dodávat do distribuční sítě a pokud o ní není 

v distribuční síti zájem, například mimo špičku, tuto energii ukládat do akumulačních 

prostředků umístěných také přímo na místě. Ukládání energie může být také podmíněno 

dotační politikou, která může zvýhodňovat více právě energii vyrobenou a spotřebovanou 

přímo na místě než energii prodávanou do sítě. Toto je také případ současné situace dotační 

politiky v České Republice, kde v minulosti silně dotované fotovoltaické zdroje již u nových 

instalací, určených pouze pro výrobu elekřiny do sítě, ztrácí své finační postavení, 

popřípadě nejsou jejich pro dodávku do sítě realizace ani povolovány (nezískají kladné 

stanovisko pro připojení do distribuční sítě).      

 Akumulace energie a nutnost vhodného využití energie z distribuované výroby 

kladou nároky na dimenzování a řízení mikro sítí. A jak je známo tak použití spínaných 

měničů proudu a napětí, které jsou nutné pro implementaci především fotovoltaiky, většiny 

akumulačních prostředků a malých větrných generátorů, s sebou přináší značné ztráty. 

Tento problém se částečně snaží řešit právě mikro hybridní sítě, které upřednostňují 

využití energie s co nejmenším množstvím přeměn, a tedy s nižšími ztrátami, a zároveň plní 

přísné požadavky na kvalitu napětí a spolehlivost dodávky. Tento koncept stále získává na 

stále větší důležitosti díky zvyšováním nároků na úspory, energetickou efektivitu a 

proliferací obnovitelné energie. Možnosti efektivní implementace hybridních sítí zvyšuje 

také stále se zvyšující použítí spotřebičů stejnosměrného napětí.    
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 V této práci byly v programu PSCAD vytvořeny modely základních prvků hybridních 

sítí a byly společně s řízením úspěšně integrovány do modelu hybridní mikro sítě. Simulací 

výkonové bilance na tomto modelu pak byla předvedena jedna z možností jak vhodně 

dimenzovat akumulaci a fotovoltaiku pro daný profil zátěže. Vytvořený model je za 

předpokladu, že dojde také k úpravě řízení, možno libovolně upravovat a vytvářet tak různé 

konfigurace. Z principu simulace vyplývá, že popsanou metodu dimenzování lze využít pro 

libovolnou konfiguraci sítě či libovolný profil zátěže.      

 Model je také možno použít, při daném řízení, ke studiu vlivů jednotlivých prvků či 

celku, v jednotlivých provozních stavech, na parametry napětí a proudu jako tomu bylo 

v části věnující se přechodným stavům, kde bylo na příkladech předvedena funkčnost řídích 

prvků simulace. A to v případě měnícího se výkonu dodávaného fotovoltaickými panely, kde 

akumulace úspěšně regulovala napětí. Dále pak byla předvedena funkčnost řízení, měniče a 

zálohy provést přechod ze synchronního režimu do ostrovního. A nakonec také schopnost 

sítě, tedy především hlavního měniče, pracovat v případě, že dojde k překročení limitů 

nabití u akumulace. Podobným způsobem by pak bylo možné studovat chování sítě a řízení i 

pro studijní či vývojové účely a vytvářet nové metody řízení a implementovat je na zvolený 

model. 
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