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ABSTRAKT 

Tato práce se zabývá vytvořením modelů netočivých zdrojů připojených k elektrizační 

soustavě pomocí výkonových měničů a jejich připojením pomocí filtru nebo transformátoru. Dále 

se práce bude zabývat studiem problematiky připojení velkého množství těchto zdrojů. Dalším 

oborem zájmu je určit podmínky, za kterých lze pomocí těchto zdrojů docílit obnovy napětí v síti 

po předešlém výpadku. Nejprve bude potřeba vytvořit v programu PSCAD modely měničů (6 

pulzní, 12 pulzní a jednofázový). V dalším kroku bude vytvořen model sítě, kde budou jednotlivé 

zdroje připojeny a nakonec budeme provádět simulace jednotlivých situací. Výstupem práce je 

zjištění chování většího množství statických zdrojů v soustavě a tím přispění k znalosti o 

možnostech bezpečného a stabilního provozu netočivých zdrojů energie v elektrizační soustavě. 

 

 

KLÍČOVÁ SLOVA:  Netočivé zdroje; regulace frekvence; regulace napětí; měniče, PI regulace 

 



 

 

ABSTRACT 

This thesis deals with the creation of models of non-volatile sources connected to the power 

system using power converters and their connection by filter or a transformer. Furthermore, the 

thesis will deal with the study of the problem of connecting a large number of these sources. 

Another area of interest is to determine the conditions under which these sources can be used to 

restore network voltage after a previous outage. In the PSCAD program we will create inverter 

models (6 pulse, 12 pulse and one phase). In the next step, a network model will be created, where 

the individual sources will be connected and, in the end, we will simulate the situations. The output 

of the thesis is to determine the behavior of the largest number of static sources in the system and 

thus to contribute to the knowledge about the possibilities of safe and stable operation of non-

volatile energy sources in the power system. 

 

 

KEY WORDS:  Non-volatile sources; frequency control; voltage regulation; inverters, PI 

regulation 
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1 ÚVOD 
V dnešní době se s elektrickou energií setkáváme v každé oblasti lidské činnosti. K jejímu 

rozvodu slouží propojená elektrizační soustava. V této propojené elektrizační soustavě se nachází 

celá kontinentální Evropa a celé soustava pracuje v synchronním režimu. To znamená, že velikost 

frekvence je v celé této soustavě stejná. Nominální frekvence elektrizační soustavy je 50 Hz. Aby 

bylo možné zajistit tuto hodnotu je potřeba v celé soustavě dodržet bilancí výkonů. To znamená, 

že vyrobená elektrická energie je rovna spotřebované elektrické energii. V případě výkonové 

nerovnováhy dochází k odchylkám frekvence, aby k odchylkám frekvence nedocházelo, jsou 

zavedena v celé elektrizační soustavě regulační schémata. Ty jsou primární, sekundární a terciální 

regulace.  

V poslední době dochází k velkému zvýšení výroby elektrické energie z obnovitelných zdrojů 

energie. Obnovitelné zdroje jsou nejčastěji tzv. netočivé zdroje elektrické energie. To znamená, že 

jsou do soustavy připojeny pomocí výkonové elektroniky (invertory, měniče). Jedná se hlavně o 

fotovoltaické a větrné elektrárny. Větrné elektrárny jsou sice točivé zdroje elektrické energie, ale 

protože jsou k soustavě připojeny často přes měniče, dochází k jejich oddělení od sítě a tím přestává 

reagovat na výkonovou nerovnováhu v síti. S tímto nárůstem netočivých zdrojů vznikají pro 

provozovatele elektrizačních soustav nové problémy související hlavně se stabilitou celého 

systému a kvalitou elektrické energie, protože měniče se skládají z polovodičových součástek, 

které do sítě injektují vyšší harmonické. 

V první část se tato práce zabývá popisem netočivých zdrojů a jejich vlivem na elektrizační 

soustavu, DC/AC měniči jejich. Jejich konstrukcí a řízením. V další části jsou popsány způsoby 

regulace frekvence a napětí. V poslední části je popsána postup při vytváření modelů měničů a sítě 

ve, které budou probíhat simulace a závěry výsledků těchto simulací. 
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2 NETOČIVÉ ZDROJE 
Jedná se o zdroje, které dodávají svůj výkon do ES prostřednictvím měnič. Mezi 

nejrozšířenější netočivé zdroje patří fotovoltaické elektrárny a některé větrné elektrárny. Dále zde 

patří i technologie HVDC (high-voltage direct current), která se v Evropě používá k propojení 

některých oblastí, jako je například propojení Dánska se Švédskem nebo Německa s Norském a 

další. Dále se technologie HVDC používí k připojené offshore větrných parků k ES. 

Mezi ostatní, méně rozšířené, netočivé zdroje patří bateriové akumulační systémy, slapové 

elektrárny, palivové články a další. V dnešní době se, ale vážně uvažuje o větším využití 

bateriových akumulačních systémů v ES. 

V této kapitole jsou popsány fotovoltaické systémy, větrné systémy a HVDC technologie. A 

to hlavně z hlediska jejich připojení k ES. V poslední části této kapitoly jsou popsány vlivy 

netočivých zdrojů na chod ES. 

2.1 Větrné elektrárny 

Pro výrobu elektrické energie se využívají v elektrických elektrárnách nejčastěji asynchronní 

a synchronní generátory. Asynchronní generátor je oproti synchronnímu generátoru jednodušší 

konstrikce a finančně méně náročný a z pohledu provozu spolehlivější, ale jeho hlavní nevýhodou 

je malé rozpětí otáček. Naopak výhodou asynchronního generátoru je jeho jednoduchý rozběh, 

připojení na síť a regulace výkonu. Synchronní generátor může být provozován pouze 

při synchronních otáčkách větrné turbíny. Aby bylo možné synchronní generátor provozovat 

v širším rozmezí otáček, je potřeba vyrobenou elektrickou energii usměrnit a následně pomocí 

střídače převést na síťovou frekvenci [1]. 

Pro výrobu elektrické energie u malých větrných elektráren (výkon do 10 kW) se využívají 

vícepólové synchronní generátory s permanentními magnet. Součástí těchto systému často bývá 

usměrňovač pro napájení akumulátorové baterie nebo autonomní stejnosměrné sítě. Tyto 

elektrárny mohou ještě být doplněny střídačem pro napájení malých jednofázových spotřebičů. 

 

Obrázek 2.1 Příklad zapojení malé větrné elektrárny [1]. 
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Pro větrné elektrárny středních a velkých výkonů se pro výrobu elektrické energie využívají 

asynchronní motory s kotvou nakrátko. Jejich výhody a nevýhody již byli výše uvedeny. 

Nevýhodu malého regulačního rozpětí lze potlačit využitím asynchronního generátoru 

s napájeným rotorem (DFIG, z anglického double-fed induction generator). Toto zapojení 

umožňuje provoz generátoru i při nízkých otáčkách turbíny. 

 

Obrázek 2.2 zapojení asynchronního generátoru s napájeným rotorem [3]. 

U velkých větrných elektráren nebo u větrných elektráren se speciálním provedením se 

využívají synchronní generátory. V současnosti se využívají synchronní generátory připojené 

přímo na turbínu bez využití převodovky. Konstrukčně jsou tyto generátory provedeny s budícím 

vinutím na rotoru a s velkým počtem pólů. Podle rychlosti otáček rotoru se zapínají jednotlivé 

pólové dvojice. Vyrobená elektrická energie se dále upravuje pomocí usměrňovače a střídače. 

 

Obrázek 2.3 Zapojení synchronního generátoru [3]. 

2.2 Fotovoltaické elektrárny 

Fotovoltaické systémy můžeme dělit podle zapojení na autonomní systémy, hybridní systémy 

s akumulací a na systémy přímo připojené k síti [1]. 

Autonomním systémy se taky nazývají Grid-off a používají se hlavně v místech, kde není 

dostupná elektrorozvodná síť. Autonomní systémy jsou vybaveny akumulátorovou baterií nebo 

jiným zařízením vhodným pro ukládání nevyužité elektrické energie (např. bojlery atd.). Tyto 

systémy se využívají jako zdroje pro chaty, napájení dopravní signalizace, telekomunikačních 

zařízení nebo monitorovacích přístrojů v terénu a dalších [1]. 

Hybridní systém je kombinací síťové elektrárny (Grid-on) a ostrovního systému (Grid-off). 

Hlavní výhodou tohoto řešení je v maximálním využití vyrobené elektrické energie v místě výroby. 

Přebytečná elektrická energie je pomocí inteligentního hybridního měniče přesměrovaná buď do 

akumulátorových baterií, nebo do předem určených, energeticky náročných spotřebičů a to 

v reálném čase. A to z důvodu, aby nebylo dodáváno do elektrické sítě mnoho energie. Hybridní 

systémy s akumulací se využívají převážně na obytné domy a menší průmyslové objekty [1]. 
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Obrázek 2.4 příklad hybridního fotovoltaického systému [1]. 

Systémy připojené k elektrické síti (Grid-on) veškerou svou vyrobenou elektrickou energii 

dodávají do sítě. Tyto systémy se skládají z většího množství fotovoltaických modulů, 

nacházejících se na střechách bytových i nebytových objektů nebo na volných prostranstvích. Jde 

o elektrárny s instalovaným výkonem od 20kWp a po jednotky MWp [1]. 

 

Obrázek 2.5 Příklad zapojení Grid-on fotovoltaického systému [2]. 

Fotovoltaické panely vyrábějí pouze stejnosměrný proud, je tedy nutné jej převést na střídavý 

proud, aby bylo možné panely připojit k elektrické síti. K tomu slouží měniče (invertory). Inventory 

provádí také monitoring a hlídají pomocí MPPT trackeru (maximum power point tracking), aby 

dodávaly maximální možný výkon. Inventory můžeme dělit na ostrovní (master), které generují 

vlastní síťový kmitočet 50 Hz a na síťové (slave), které synchronizují svůj kmitočet a napětí 

s elektrickou sítí. Dále inventory dělíme podle zapojení na modulové (každý panel má svůj 

invertor), řetězové nebo stringové (invertor je zapojen ke skupině FV panelů zapojených v sériově 

nebo paralelně) a centrální (invertor je zapojen centrálně k velkému množství FV panelů) [1]. 



  

 

 

16 

 

Obrázek 2.6 Vnitřní zapojení invertoru [1]. 

2.3 High-voltage direct current 

Technologie HVDC nachází svou aplikaci zejména v přenosu u dlouhých kabelových vedení, 

ty jsou převážně podmořská. U dlouhých kabelových vedení nelze použít střídavý elektrický proud 

z důvodů vysoké kapacity kabelového vedení. Další možností aplikace HVDC je přenos velkých 

výkonů na velké vzdálenosti. Jedná se hlavně o vyvedení výkonů ze vzdálených zdrojů, kde místo 

spotřeby je stovky až tisíce kilometrů daleko [4]. 

Hlavní výhodou HVDC je absence frekvence a fáze a tedy snadnější řízení přenosové 

soustavy. Mezi další výhody patří zejména vyšší stabilita přenosové soustavy, menší ztráty při 

přenosu na velké vzdálenosti, oproti tří fázovým střídavým soustavám stačí u HVDC přenosu 

pouze dva vodiče, případně jeden vodič, schopnost kontroly směru a velikosti přenášeného výkonu 

a žádná potřeba kompenzace jalového výkonu. Hlavní nevýhodou je náročná změna napětí. Změna 

napětí se musí provádět přes polovodičovou techniku a to je důvod proč se HVDC vyplácí, až při 

velkých vzdálenostech přenosu, jelikož transformátory u střídavého přenosu jsou levnější a 

jednodušší. Další nevýhodou je, že jsou vhodné pouze pro pro přímě spojení dvou míst, protože 

pro každou odbočku je potřeba vybudovat novou měnírnu. Při kratších vzdálenostech přenosu se 

výrazně projevují ztráty na polovodičových prvcích [4] 

Mezi nejběžnější konfiguraci HVDC sítí patří [4]: 

 Jednopólové uspořádání – K přenosu je použit jeden vodič pod napětím spojující 

koncové měnírny. Pro zpětná cestu proudu je použita země nebo moře, které jsou 

s měnírnami propojeny pomocí zemnících elektrod. Vhodné pro podmořské kabely 

(offshore větrné elektrárny). 

 Dvoupólové uspořádaní – K přenosu jsou použity dva vodiče se stejnou hodnotou 

napětí, ale opačnou polaritou. V případě poruchy jednoho z vedení lze je možné síť 

stále provozovat a přenášet stále 50% přenosové kapacity. 

 Back-to-Back – Usměrňovač i střídač se nachází blízko sobě, nejčastěji v jedné 

budově. Využívá se pro spojení dvou nesynchronních střídavých soustav. 
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2.4 Vlivy netočivých zdrojů na provoz elektrizační soustavy 

Připojováním netočivých zdrojů do ES vznikají potíže s kvalitou elektrické energie. Vzhledem 

k povaze netočivých zdrojů zde nastává problém spojený s nestabilní dodávkou elektrické energie 

a tedy fluktuaci výkonu. Připojení těchto zdrojů je doprovázeno přechodným dějem, který způsobí 

skokovou změnu napětí. To může způsobit kolísaní napětí či změny v napětí sítě, které vedou 

k rušivému blikání světelných zdrojů (flikru) [1]. 

Vlivem nestability dodávky u decentralizovaných zdrojů může v sítích NN dojít k zvýšení 

napětí místech připojení. To může mít následek nedodržení stanovených parametrů elektrické 

energie u koncového zákazníka. V sítích VN můžou decentralizované zdroje také způsobit 

navýšení napětí. Nicméně transformátory 110/22 kV jsou vybaveny automatickým přepínáním 

odboček za chodu a to snižuje riziko překročení napětí nad nepřípustnou úroveň [5]. 

Vzhledem, že se jedná o zdroje připojené do ES přes měniče, tak může docházet i k injektování 

proudů neharmonického průběhu a tím způsobovat harmonické zkreslení napětí. Dále mohou být i 

zdrojem meziharmonických proudů vznikající důsledkem PWM modulace u inventorů [1]. 

Další problém se, kterým se u netočivých zdrojů setkáváme je jejich vliv na ES jako celku a 

rotační setrvačnosti v síti. Kinetická energie uložena v rotačních strojích má důležitou vlastnost a 

to frekvenční dynamiky a stabilitu. FV elektrárny a větrné elektrárny připojené přes AC-DC-AC 

měnič rotační setrvačnost nemají. To má za následek snížení tradiční regulační rezervy a 

k nestabilitě frekvence v ES [6]. 
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3 DC/AC MĚNIČE 
Měniče napětí slouží k přeměně stejnosměrného napětí vstupu na napětí střídavé na výstupu. 

Tedy jedná se o zařízení umožňující konverzi stejnosměrné energie na energii střídavou [11]. 

V této kapitole je popsán princip činnosti DC/AC měničů, způsoby jejich řízení a způsob 

filtrace výstupního signálu. 

3.1 Princip činnosti 

střídač napětí lze realizovat pomocí čtyřkvadrantového pulzního měniče. Obvod 

jednofázového střídače se skládá ze čtyř výkonových tranzistorů a čtyř diod. Třífázový střídač se 

nejčastěji skládá z šesti tranzistorů a šesti diod (šesti pulzní měnič) lze jej ale realizovat i jako 

dvanáctipulzní tedy dvanáct tranzistorů a diod [11]. 

 

Obrázek 3.1 Schéma jednofázového střídače. 

Čtyřkvadrantový můstek je napájen pomocí stejnosměrného napětí, které je schopno 

poskytnout dostatečné velké napětí bez výrazného poklesu. Řízení tranzistorů je realizováno 

pomocí pulzně šířkové modulace (PWM více v kapitole 3.2). Při současném sepnutí tranzistorů T1 

a T2 začne zátěží protékat proud. Při vypnutí T1 a T4 a sepnutí T2 a T3 dojde ke změně polarity 

proudu. Střídáním spínání a vypínaní dvojic tranzistorů T1, T4 a T2, T3 docílíme toho, že na 

výstupu střídače se objeví střídavé napětí obdélníkového průběhu. Pokud by zátěž byla čistě 

odporová, nebyly by potřeba v obvodu diody. Jelikož skutečné zatížení není čistě odporové je 

potřeba do obvodu vložit diody, které zajišťují, že po vypnutí tranzistorové dvojice dojde 

k uzavření obvodu, protože indukčnost obvodu má stále akumulovanou energii. Každý tranzistor 

pracuje s odpovídající diodou tedy T1 s D1, T2 s D2 atd. [11]. 
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Obrázek 3.2 Schéma třífázového šestipulzního střídače. 

U třífázového střídače je princip funkčnosti podobný. Jednotlivé tranzistory jsou sepnuty 

v tomto případě po dobu odpovídající 180°. Sepnutí tranzistorů horní a spodní řady je zároveň 

navzájem fázově zpožděno o 120°. Spodní tranzistory spínají o 180° později než tranzistory horní 

řady. Nikdy nesmí být sepnuty oba tranzistory jedné fáze zároveň, a to aby nedošlo ke zkratu 

stejnosměrného obvodu [11]. 

3.2 Způsoby řízení DC/AC měničů 

Řízení DC/AC měničů zajišťuje vhodné spínání tranzistorů podle požadovaných výstupních 

hodnot. Spínání tranzistorů je realizováno pomocí PWM (pulzně šířková modulace, Puls Width 

Modulation). Na výstupu střídače je nejčastěji připojená proměnná zátěž, a proto je potřeba 

regulovat výstupní napětí střídače. Do obvodu je vložena zpětná vazba regulátoru napětí a proudu. 

Ta zajišťuje, že pomocí odchylek od žádaných hodnot je generována sinusová PWM a ta řídí 

spínání tranzistorů střídače [12]. 

3.2.1 PWM 

PWM generuje modulátor. Ten pracuje tak, že porovnává referenční signál, který je řádově 

v kHz může být i GHz, a je porovnáván v komparátoru se signálem, který odpovídá výstupnímu 

napětí. Požadované napětí je v tomto případě nejčastěji sinusového průběhu [12]. 

Spínání tranzistorů probíhá tak, že v kladné části periody sinusového signálu jsou pouštěny na 

zátěž jenom kladné pulzy a v záporné části periody pouze záporné pulzy napětí. Je potřeba si také 

určit kolika kvadrantový můstek je potřeba řídit. Pro střídače je potřeba řídit čtyřkvadrantový 

můstek [12]. 
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3.2.2 Filtrace výstupního signálu 

Na výstupu z DC/AC měniče vyžadujeme ideální sinusový signál. Toho ale nejsme schopni 

dosáhnout. Proto je potřeba provést demodulaci napěťových pulzů, do tvaru hladké sinusovky. 

K tomu se využívá dolnopropustný filtr. Dolní propust se skládá z LC filtru. V reálném DC/AC 

měniči nejsme schopni dosáhnout čistého sinusového průběhu, napětí vždy bude obsahovat složky 

vyšších harmonických, ale pomocí dolní propusti jsme schopni dosáhnout nižšího zvlnění 

výstupního napětí [12]. 

Celkové zkreslení sinusového průběhu definuje THD (Total Harmonic Distrortion). Čím 

nižšího THD dosáhneme tím je výsledný signál kvalitnější. Uvádí se v procentech a je dán vztahem 

[13]: 

𝑇𝐻𝐷 =
∑ 𝑈𝑖

2𝑛
𝑖=2

𝑈𝑖
2  [3.1] 

 Ui – Efektivní hodnota i-té harmonické. 

 n – Počet harmonických složek. 
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4 REGULACE FREKVENCE 
Jedním ze základních kritérií kvality elektrické energie je dodržení jmenovitého kmitočtu (50 

Hz). Jakékoli odchylky od jmenovitého kmitočtu mají za následek zhoršení provozních podmínek 

na kmitočtu závislých spotřebičů, jako jsou motory a další [7]. 

Požadavky na provoz ES vyplívají z evropské spolupráce ENTSO-E (European Network of 

Transmission System Operators for Electricity) a v rámci ČR tuto organizaci zastupuje společnost 

ČEPS a.s., která zajišťuje provoz přenosové soustavy ČR, ta vydává kodex přenosové soustavy ve, 

kterém určuje systémové služby, které zajišťují bezpečný a spolehlivý provoz ES ČR. ČEPS a.s. 

zajišťuje tyto systémové služby [8]: 

 Udržování kvality elektřiny 

 Udržování rovnováhy v reálném čase 

 Obnovení provozu 

 Dispečerské řízení 

Pro zajištění systémových služeb slouží následující technickoorganizační prostředky [8]. 

Tabulka 4.1 Vymezení frekvence v Hz pro pásma v provozu [11]. 

Type elektrárny 
Uhelné 

JE 
VE 

PVE Paro- 

plynové 
OZE 

Provoz EDU ETE turbína čerpadlo 

Normální bez 

omezení 
48,5-50,5 48,5-50,5 48,5-50,5 48,5-50,5 49,5-50,5 

48,5-

51,5 
49-51 

Časové omezení 
46-48,5 

50,5-53 

47,5-48,5 

50,5-52,5 

47,9-48,5 

50,5-51,5 

46-48,5 

50,5-53 

46-48,5 

50,5-53 

49-49,5 

50,5-

52(53) 

48-48,5 

51,5-52 

47,5-49 

51-51,5 

Nepřerušitelný 
f>53 

f<46 

f>52,5 

f<47,5 

f>51,5 

f<47,9 

f>53 

f<46 

f>53 

f<46 

f>52(53) 

f<49 

f>52 

f<48 

f>51,5 

f<47,5 

Automatické 

odpojení od ES 

f>53 

f<47,5 

f>52,5 

f<47,9 

f>51,5 

f<47,9 

f>50,2(51,5) 

f<47,5 

f>50,2(5

1,5) 

f<47,5 

f>52(53) 

f<48,9-

49,2 

f>52 

f<48 

f>51,5 

f<47,5 

4.1 Technickoorganizační prostředky pro zajištění systémových 

služeb 

4.1.1 Udržování souhrnné výkonové zálohy pro primární regulace frekvence 

V ES je primární regulace frekvence založena na principu solidarity. Princip solidarity 

znamená, že pokud dojde k narušení výkonové rovnováhy mezi zatížením a výkonem zdrojů (např. 

změnou zatížení nebo poruchou na straně výroby) tak se na obnovení výkonové rovnováhy budou 

podílet všechny zdroje ES, které jsou pro primární regulaci frekvence zapojeny v jednotlivých 

regulačních oblastech. Účelem primární regulace frekvence je tedy navýšení nebo snížení výkonu 

a tím zastavit pokles nebo navýšení odchylky frekvence a to v časovém intervalu do několika 

sekund. Matematicky primární regulaci můžeme vyjádřit takto [8]: 

𝛥𝑃 = −𝜆𝛥𝑓 [4.1] 

 ΔP – Odezva výkony [MW] 

 Δf – Odchylka frekvence [Hz] 

 λ – Výkonové číslo regulační oblasti [MW/Hz] 
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Výkonové číslo udává, o kolik MW se změní zatížení při změně frekvence o 1 Hz. To znamená, že 

při poklesu kmitočtu dojde i k poklesu zatížení. Tento jev se nazývá samoregulační účinek zátěže. 

To znamená, že pokud poklesne v ES kmitočet, tak poklesne i zátěž podle velikosti výkonového 

čísla. To příznivě přispívá k udržení kmitočtu a zmenšuje jeho odchylku od jmenovité hodnoty [7]. 

Zajištění této výkonové zálohy je povinností provozovatele přenosové soustavy. Z toho vyplívá, že 

každá oblast udržuje výkonovou zálohu na primární regulaci frekvence. Na primární regulaci 

frekvence navazuje sekundární regulace f a P. 

4.1.2 Sekundární regulace f a P 

Sekundární regulace frekvence a výkonu automaticky udržuje frekvenci na jmenovité hodnotě 

a výkonovou rovnováhu regulační oblasti [8]. 

Sekundární regulace je zajištěna automaticky sekundárním regulátorem frekvence a 

předávaných výkonu. Tento automatický sekundární regulátor je umístěn na dispečinku ČEPS. Na 

sekundární regulátor jsou připojeny terminály jednotlivých elektráren poskytující sekundární 

regulaci P bloku a terminály v rozvodnách měřící předávané výkony. Sekundární regulátor pracuje 

podle metody síťových charakteristik, která zajišťuje princip neintervence. To znamená, že 

výkonovou nerovnováhu, která se projevuje změnou frekvence, odchylkou předávaných výkonů 

vyrovnává pouze postižená regulační oblast, kde tato výkonová nerovnováha vznikla.  Regulační 

odchylku můžeme matematicky vyjádřit tímto vztahem [8]: 

𝐺 = Δ𝑃 + 𝐾Δ𝑓 [𝑀𝑊, 𝑀𝑊, 𝑀𝑊/𝐻𝑧, 𝐻𝑧] [4.2] 

 G – Regulační odchylka [MW] 

 ΔP – Odchylka předávaných výkonů [MW] 

 K – Nastavený parametry, který by se měl teoreticky rovnat výkonovému číslu λ 

[MW/Hz] 

 Δf – Odchylka frekvence [Hz] 

Při obnovování výkonové regulace navazuje sekundární regulace frekvence a výkonu na 

primární regulaci tak, aby postupně nahradila výkon, který byl poskytnut přes princip solidarity. 

Proces sekundární regulace je proveden vysíláním žádané hodnoty výkonu z automatického 

sekundárního regulátoru na bloky poskytující sekundární regulaci [8]. 

Sekundární regulace by měla obnovit hodnoty frekvence a předávaných výkonu do 15 minut 

od vzniku výkonové nerovnováhy. Na sekundární regulaci navazuje terciální regulace [8]. 

4.1.3 Terciální regulace výkonu 

Terciální regulace slouží k nahrazení vyčerpané sekundární regulace. Pro terciální regulaci 

výkonu se využívá točivé zálohy nebo pomocí najíždění rychle startujících záloh podle potřeby. 

Celou velikost regulační zálohy musí realizovat nejpozději do 30 minut od požadavku na regulační 

zálohu. To zajišťují podpůrné služby snížení výkonu, minutové zálohy a změně zatížení [8][9]. 

4.1.4 Využití dispečerské zálohy 

Dispečerská záloha má za úkol pokrýt výkonovou nerovnováhu, která vzniká tím, že účastníci 

trhu nejsou dlouhodobě (více než 2 hodiny) schopni dodržet plánovaný odběrový diagram nebo 

diagramové body. Účelem dispečerské zálohy je tedy pokrýt nedostatek výkonu vzniklý výpadkem 

výrobního bloku nebo větším odebíraným výkonem oproti odběrovému diagramu, který 
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provozovatel výrobního bloku nebo uživatel nejsou schopni nebo ochotní nahradit vlastními 

prostředky [8]. 

4.2 Podpůrné služby 

K zajištění systémových služeb (SyS) využívá provozovatel přenosové soustavy podpůrné 

služby (PpS) poskytované jednotlivými uživateli PS. Jedná se tedy o činnost fyzických či 

právnických osob, jejichž zařízení jsou připojena k ES. Subjekty připojené k ES po splnění 

zadaných obchodních a technických podmínek mohou nabízet podpůrné služby provozovateli 

přenosové soustavy, tedy společnosti ČEPS a to prostřednictvím dlouhodobých kontraktů (jsou 

uzavírány nápomocí výběrových řízení. Takto je nakoupeno asi 90 % služeb) denního trhu se 

službami (ePortál Damas – jeho prostřednictví je nakoupeno zbylých 10% služeb) [9][10]. 

4.2.1 Primární regulace f bloku 

Primární regulace f bloku je automatická funkce zajišťována obvody primární regulace. 

V závislosti na odchylce frekvence určí přesně definovanou změnu výkonu elektrárenského bloku. 

Tuto závislost udává regulační rovnice, která má tento tvar [9]: 

Δ𝑃 = −
100

𝛿

𝑃𝑛

𝑓𝑛
Δ𝑓 [4.3] 

 ΔP – Požadovaná změna výkonu bloku [MW] 

 δ – statika primární regulace [%] 

 Pn – Nominální výkon bloku [MW] 

 fn – zadaná fekvence (obvykle jmenovitá 50 Hz) [Hz] 

 Δf – odchylka frekvence od zadané hodnoty [Hz] 

Od okamžiku vzniku odchylky frekvence je poskytovatel PpS primární regulace f bloku povinen 

uvolnit požadovanou regulační zálohu (RZPR) do 30 minut. RZPR je uvolněna při změně kmitočtu 

200 mHz od zadané hodnoty, to platí pro bloky s výkonem do 300 MW. Pro bloky s výkonem nad 

300 MW se RZPR uvolní již při změně kmitočtu o 100 mHz od zadané hodnoty [9]. 

Kvůli omezení vlivu výpadku bloků poskytujících PpS na souhrnnou zálohu, je povolena 

maximální velikosti RZPR pro jeden výrobní blok 10 MW. Minimální velikost RZPR je potom na 

jednom výrobním bloku 3 MW a musí platit, že RZPR je rovno polovině RRPR (regulační rozsah 

primární regulace) [9]. 

4.2.2 Sekundární regulace P bloku 

Sekundární regulace P bloku je proces, kdy dochází ke změně hodnoty výkonu regulovaného 

elektrárenského bloku za základě požadavku sekundárního regulátoru frekvence [9]. 

Regulační záloha sekundární regulace je (RZSR) je rozdělena na kladnou (RZSR(+)) a 

zápornou (RZSR(-)) hodnotu. Poskytovatel sekundární regulace P bloku má za povinnost RZSR(+) 

nebo RZSR(-) realizovat určenou rychlostí a to nejpozději do 10 minut od vzniku požadavku [9]. 

Minimální rychlost změny výkonu v rámci RZSR je 2MW/min, minimální certifikovaná 

velikost RZSR na jeden blok je 20 MW a minimální velikost RZSR(+) nebo RZSR(-) na jeden blok 

je 10 MW [9]. 
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Maximální velikost RZSR na jeden blok platí, že žádná z hodnot RZSR(+), RZSR(-) a RZSR 

nepřekročí 70 MW [9]. 

4.2.3 Snížení výkonu (SV30) 

Jde o bloky, které jsou schopny na pokyn dispečinku ČEPS snížit svůj výkon na předem 

sjednanou hodnotu (RZSV30) a to nejpozději do 30 minut. Služba je tedy využívána na snížení 

dodávky do ES a odregulování výkonové nerovnováhy při záporné odchylce v soustavě, které 

vzniknou nedodržením sjednaných diagramů zatížení. Minimální hodnota zálohy zajištěné od 

jednoho poskytovatel této PpS je 30 MW a minimální doba, po kterou musí garantovat její využití 

je 24 hodin [9]. 

4.2.4 Minutová záloha (MZt) (t=5, 15 minut) 

Nejčastěji se jedná o elektrárenské bloky, které jsou schopny do t minut od vydání příkazu 

z dispečinku schopny poskytnout regulační zálohu RZMZ±. Tím se rozumí změnu na svorkách 

zařízení a to buď kladnou, nebo zápornou. Minimální hodnota RZMZ± pro t = 15 minut na jeden 

blok je 10 MW. Maximální výkon je 70 MW. Doba aktivace této služby není omezena [9] [7]. 

Pro t = 5 minut je regulační záloha na jeden blok 30 MW a maximální výkon určuje ČEPS a.s.. 

Minimální garantovaná doba pro tuto službu jsou 4 hodiny a to i v případě aktivace této služby na 

konci intervalu její rezervace [9]. 

4.2.5 Schopnost ostrovního režimu 

Jde o schopnost elektrárenského bloku pracovat do oddělené části vnější sítě tzv. ostrova. 

Vyznačující se hlavně velkými nároky na regulační schopnosti bloku. Schopnosti ostrovního 

provozu je nezbytný pro řešení stavu nouze a je podložen vyhláškou č. 80/2010 Sb,. o stavu nouze 

v energetice a o obsahových náležitostech havarijního plánu [9]. 

Ostrovní provoz je typický velkými změnami systémových veličin frekvence a napětí. To 

souvisí s tím, že elektrárenský blok pracuje do izolované části soustavy a ne v paralelním provozu, 

kde jsou změny napětí a frekvence řešeny pomocí systémových služeb. Elektrárenský blok 

v ostrovním režimu přechází do regulačního režimu automaticky, pokud nastane pokles frekvence 

pod 49,8 Hz nebo nárůst frekvence nad 50,2 Hz [9]. 

Níže si rozebereme jednotlivé požadavky na schopnosti elektrárenského bloku pracujícího 

v ostrovním režimu. 

4.2.5.1 Přechod do ostrovního režimu 

typickou charakteristikou přechodu do ostrovního režimu je náhlá změna frekvence a vznikem 

bilanční nerovnováhy činného nebo jalového výkonu. Při přechodu do ostrovního režimu je nutné 

okamžité zajistit především [9]: 

1. Změna režimu regulace bloku na proporcionální regulaci otáček 

2. Vypojení bloku ze sekundární regulace f a P 

3. Je-li je to možné tak stabilní přechod otáček na novou hodnotu, která je dána frekvencí 

v ostrovu. Výkon se v mezním případě může změnit ze jmenovité hodnoty až na 

hodnotu vlastní spotřeby. 

4. Přechod na provoz vlastní spotřeby musí být stabilní. 

5. Přepnout všechny regulace bloku do režimu vhodného pro ostrovní provoz. 
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4.2.5.2 Ostrovní provoz 

Blokové regulace a technologické zařízení musí zajistit [9]: 

1. Stabilní spolupráci s paralelně zapojenými ostatními bloky v ostrovu. 

2. Adekvátní odezvu činného a jalového výkonu při změnách frekvence a napětí, a to i 

při práci s nenominálními hodnotami frekvence a napětí. Matematicky tuto změnu 

můžeme vyjádřit následujícím vztahem: 

𝑃𝑖𝑑 = 𝑃0 −
100

𝛿

𝑃𝑛

𝑓𝑛
Δ𝑓 [4.4] 

 

 

 Pid – idealizována závislost výkonu [MW] 

 P0 – Výkon bloku před přechodem do ostrovního režimu nebo výkon dán 

základním otevřením regulačních ventilů pokud dispečer PS vydal pokyn 

[MW] 

 δ – statika primární regulace [%] 

 Pn – Nominální výkon bloku [MW] 

 fn – zadaná frekvence (obvykle jmenovitá 50 Hz) [Hz] 

 Δf – odchylka frekvence od zadané hodnoty [Hz] 

3. Podle pokynu dispečera měnit plynule výkon. Musí byt připraveny, na žádost dispečera 

PS, se zapojit do dálkového řízení ostrovního provozu, a to prostřednictvím automatiky 

nebo ručně zásahem obsluhy. 

4.2.5.3 Opětovné připojení ostrova k soustavě 

Před připojení zpět k soustavě je potřeba [9]: 

1. Pracovat v ostrovním režimu minimálně 2 hodiny. 

2. Podle pokynů dispečera PS regulovat frekvenci ostrova, a to plynule a dostatečně 

jemně, tak aby mohlo dojít k opětovnému přifázována ostrova k ES. 

3. Připojovaný blok musí být schopen připojení k soustavě při kmitočtu podle tabulka 3.1 

a svorkovém napětí (98<u<108)% Un. 

4. Pokud se blok fázuje v rozvodně PS, musí tento blok být schopen přivést napětí po 

blokovém vedení do této rozvodny.  

4.2.6 Schopnost startu za tmy 

Jedná se o schopnost bloku najet bez pomocí vnějšího zdroje napětí a dosáhnout jmenovité 

hodnoty napětí, připojení k síti a jejího napájení v ostrovním režimu. Tato schopnost je nezbytná 

pro obnovení dodávky v případě částečného nebo úplného rozpadu sítě a je legislativně podložena 

vyhláškou č. 80/2010 Sb,. o stavu nouze v energetice a o obsahových náležitostech havarijního 

plánu [9]. 

Požadavky pro bloky schopné startu za tmy jsou popsány níže. 
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4.2.6.1 Dodržení postupu 

Po obdržení pokynu ke startu za tmy od provozovatele PS se provedou následující kroky a to 

dle smluvně dohodnutém časovém a výkonovém rozpětí [9]: 

1. Okamžité najíždění bez použití vnějšího zdroje napětí. 

2. Dodání napětí do nadřazené sítě a to v požadované kvalitě. Blok pracuje v regulačním 

režimu ostrovního provozu. 

3. Obnovení napájení částí sítě podle pokynu dispečinku ČEPS. 

4. Postupné zatěžování ostrova činným výkonem předem definovaným zatížením. 

5. Provoz v přesně stanovených mezích odchylky frekvence a napětí 

6. Opětovné připojení ostrova k ES 

7. Paralelní provoz soustav 

8. Další provoz podle pokynů ČEPS 

4.2.6.2 Koorditovatelnost postupu 

Start za tmy je v souladu s Plánem, obnovy, je kompatibilní s postupy obnovy a s instrukcemi 

a předpisy jednotlivých dotčených subjektů. 

4.2.6.3 Schopnost ostrovního provozu 

Daný elektrárenský blok vybraný pro start za tmy je schopen práce v ostrovním provozu a má 

platnou certifikační zkoušku na PpS – Schopnost ostrovního režimu. 
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5 REGULACE NAPĚTÍ 
Regulace napětí je důležitou systémovou úlohou, zajišťující hospodárný provoz ES, řízení ztrát 

a zajišťuje statickou nebo dynamickou stabilitu napětí. Napětí v ustáleném stavu není ve všechny 

uzlech soustavy stejné, a proto není systémovou veličinou, ale lokální veličinou a taková je i její 

regulace. Změny napětí jsou vyvolány změnami zatížení v ES. Je potřeba velikost napětí udržovat 

v daných mezích a to z důvodu různé citlivosti spotřebičů a jiných technických důvodů [7] [10]. 

 V přenosových sítích jsou tyto technické důvody určeny izolací, koronou, rušením 

sdělovacích zařízení, ztrátami v železe transformátorů, změnou přenosových schopností, stabilitou 

regulace generátorů a možnostmi regulace napětí v distribučních soustavách [7]. 

V distribučních sítích jsou odchylky napětí určeny hlavně podle požadavky odběratelů a na 

optimální regulaci, při které se pohlíží na účinnosti a životnost spotřebičů [7]. 

Regulace napětí se provádí injektováním jalových výkonů do uzlů. Injektovaný jalový výkon 

je generován regulací buzení synchronních generátorů, změnou převodu regulačních 

transformátorů nebo jalovým výkonem generovaným měniči [10].  

Tabulka 5.1 Meze napětí pro jednotlivé hladiny napětí. 

Jmenovité napětí Un Dovolená odchylka Un 

[kV] [%] 

400 ± 5 

220 ± 10 

110 ± 10 

35 ± 10 

22 ± 10 

0,4 ± 10 

5.1 Primární regulace napětí 

Jedná se o regulaci na úrovni jednoho elektrárenského bloku. Je to základní regulační úlohou. 

Má za úkol udržovat zadané svorkové napětí generátoru pomocí buzení stroje. Regulace probíhá 

v časovém rozmezí 1 až 2 sekundy. Reaguje tak na rychlé změny zátěže a další přechodné jevy. 

Má vliv na stabilitu celého systému prostřednictvím nastavených mezí daných maximálním 

proudem statoru, rotoru nebo mezi podbuzení. Primární regulaci zajišťuje primární regulátor 

napětí, který je součástí technického vybavení bloku a umožňuje bezpečné řízení jalového výkonu. 

Jalový výkon je silně propojen s napětím a regulací jalového výkonu jsme schopni ovlivňovat 

velikost napětí [12]. 

U netočivých zdrojů je jalový výkon regulován pomocí frekvenčního Pro ukázku je na obrázku 

4.1 ukázaná provozní charakteristika regulace pro plnovýkonový měnič [13]. 
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Obrázek 5.1 Provozní charakteristika pro plnovýkonový měnič [13]. 

5.2 Sekundární regulace napětí 

Sekundární regulace napětí udržuje požadované napětí v pilotním uzlu PS. Sekundární 

regulace napětí udržuje napětí, které je stanoveno terciální regulací. Sekundární regulace má být 

aperiodická nebo maximálně s jedním překmitem. Výsledná doba regulace by měla být kratší než 

dvě minuty. Sekundární regulace napětí se dělí na [10]: 

 Automatický regulátor napětí (ARN). Reaguje na odchylky napětí v pilotním uzlu a 

určuje potřebnou velikost jalového výkonu pro vyrovnání této odchylky. Akční 

veličinou je změna hodnoty vyráběného jalového výkonu nebo změna napětí 

primárních regulátorů. 

 Automatický regulátor odboček síťových regulátorů. Má za cíl udržet hladinu napětí 

sekundární strany transformátoru na zadané hodnotě. 

5.3 Terciální regulace napětí 

Jedná se o centralizovanou funkci. Má za úkol koordinovat toky jalových výkonů a velikosti 

napětí pro bezpečný a ekonomický chod ES jako celku. Pro bezpečný chod PS je potřeba zachovat 

dostatečně velkou točivou rezervu jalového výkonu vhodně rozmístěného v síti. A to nejen pro 

zachování aktuálního stavu, ale také pro zachování stability systému a to pro případ náhlých změn 

v ES. Zadává hodnoty pro automatické regulátory napětí v pilotních uzlech, optimální skladbu 

kompenzace, případně změnu převodů transformátorů, které mají vliv na rozdělování jalových 

výkonů mezi jednotlivými napěťovými hladinami [10]. 
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6 CÍL PRÁCE 
Cílem práce je vytvořit model sítě napájené netočivými zdroji elektrické energie a sledovat 

jejich chování v ostrovním režimu a z jejich chování určit podmínky připojitelnosti těchto zdrojů. 

Dalším oborem zájmu je určit podmínky, za kterých lze pomocí těchto zdrojů docílit obnovy napětí 

v síti po předešlém výpadku. Výstupem práce by mělo být zjištění chování většího množství 

statických zdrojů v soustavě a tím přispět k prohloubení znalostí o možnostech bezpečného a 

stabilního provozu těchto zdrojů. 

Při vytváření modelu sítě se setkáváme nejčastěji se zjednodušením, kdy netočivé zdroje 

nahrazujeme ideálním zdrojem napětí. Tento zdroj má ideální průběh napětí a proudu. Jelikož cílem 

práce je sledovat průběh skutečných netočivých zdrojů je potřeba si vytvořit model tohoto 

netočivého zdroje. Pro dosažení stanovených cílů práce je potřeba vytvořit modely jednofázového, 

třífázového šestipulzního a třífázového dvanáctipulzního měniče. K měničům bude připojen zdroj 

stejnosměrného napětí. Protože měniče vytváří vyšší harmonické složky bude potřeba výsledný 

signál filtrovat, protože nebude možné signál filtrovat na ideální průběh zůstane signál mírně 

zkreslený. 

Důvodem proč model bude obsahovat skutečný a nikoli idealizovaný zdroj napětí je ten, že 

zkreslení signálu, i když nebude veliké, může mít na výslednou simulaci zásadní vliv. To je dalším 

cílem práce sledovat, jaký a jak velký vliv bude mít nahrazení idealizovaných zdrojů napětí, zdroji 

skutečnými na výslednou simulaci. 
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7 MODEL JEDNOFÁZOVÉHO DC/AC MĚNIČE 
Model jednofázového měniče je znázorněn na obrázku 7.1. Na samotný model jednofázového 

DC/AC měniče je kladen požadavek na univerzálnost. To znamená, aby bylo možné nastavovat 

měnit parametry měniče podle požadavků pro danou simulaci. Hlavními parametry měniče jsou 

výstupní napětí měniče a jeho maximální možný dodávaný činný výkon, a jestli pracuje v režimu 

master nebo slave. 

Samotný model není funkční, a proto je potřeba pochopit a vytvořit k samotnému modelu 

řízení spínání jednotlivých tranzistorů a řízení výkonu měniče pracujícího do sítě a měniče 

pracujícího v ostrovním režimu. 

 

Obrázek 7.1 Model jednofázového DC/AC měniče. 

V případě, kdy pracuje měnič napětí do sítě je potřeba provádět řízení pomocí činného a 

jalového výkonu (PQ) a pro případ, kdy měnič pracuje v ostrovním případě je potřeba přepnout 

řízení z PQ na řízení pomocí napětí a frekvence. Regulace měniče napětí je provedena pomocí PI 

regulátorů. Řídící smyčka PI regulátoru je znázorněna na obrázku 7.2. 

 

Obrázek 7.2 Blokové schéma řídící smyčky PI regulátoru. 
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7.1 Spínání tranzistorů jednofázového DC/AC měniče 

Spínací frekvence je primárně nastavena na 2,5 kHz. Ale pomocí přepínače je možné spínací 

frekvenci změnit na 1,35 kHz. Na obrázku 7.3 je možné vidět generátor pilového průběhu. Jeho 

spínací frekvence je odvozena od násobku první harmonicky tedy 50 Hz. Na výběr je deset 

násobků. Ty jsou 27, 30, 32, 34, 38, 40, 44, 48, 50. 

 

Obrázek 7.3 Model pro generování spínání. 

Samotné spínání a tím generování sinusového průběhu o požadovaných hodnotách je dáno 

třemi parametry. Frekvencí, amplitudou a úhlem. Požadovaný průběh je v komparátoru porovnáván 

se spínací pilového průběhu frekvencí. Podle toho jsou spínány jednotlivé tranzistory. Na obrázku 

7.4 je možné vidět algoritmus pro spínání jednotlivých tranzistorů. Jelikož je potřeba vždy spínat 

danou dvojici tranzistorů je logickým invertorem zajištěno, aby opačná dvojice tranzistorů zůstala 

vypnuta, když je opačná dvojice sepnuta. 

 

Obrázek 7.4 Model PWM 

7.2 Filtrace výstupního signálu DC/AC měniče 

Protože výstupní signál z měniče má obdélníkový průběh a je požadován sinusový průběh je 

potřeba provést filtraci výších harmonických složek. To se provede pomocí jednoduchého LC 

filtru. Jelikož je od modelu vyžadováno, aby bylo možné měnit jeho parametry je potřeba výpočet 
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velikosti indukčnosti a kapacity pro LC filtr provádět podle zadaných parametrů měniče. Proto je 

potřeba si nejdříve definovat tyto parametry: 

 ftrig – Nosná frekvence PWM. 

 U – Výstupní napětí měniče 

 Ud – Napětí meziobvodu 

 P – Výkon měniče 

V modelu je pro výkon měniče použito značení K, protože symbol P byl již použit při měření 

výkonu na výstupu měniče. Symbol K je tedy nastavený výkon měniče. 

 

Obrázek 7.5Blok pro výpočet LC filtru. 

Pro samotný výpočet si ještě určíme maximální dovolené zvlnění proudu 10%, činitel plnění 

0,5 a rezonanční frekvenci 500 Hz. 

Script pro výpočet indukčnosti a kapacity LC filtru 

ILmax = ($K*1000000) / ($U*1000) 

deltaI = ILmax * 0.1 

 

$L = (($Ud*1000) / (2 * $f_trig * deltaI)) * 0.25 

 

$C = (1 / (4 * 3.14**2 * 500**2 * $L)) * 1000000 
 

Při výpočtu je potřeba si nejprve určit velikost proudu. To určíme ze znalosti výkonu měniče 

a napětí na výstupu z měniče. Dále si stanovíme dovolené zvlnění proudu (0,1). Nakonec si z těchto 

hodnot můžeme určit výslednou hodnotu indukčnosti a kapacity pro LC filtr. 

Násobky jednotlivých hodnot jsou ve výpočtu, protože je potřeba převést napětí, které je v kV 

a výkon, který je v MW, převést na základní jednotky. Kapacita se v PSCADu zadává v μF a proto 

je potřeba výslednou kapacitu ještě vynásobením převést. 
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7.3 Řízení jednofázového DC/AC měniče pracujícího v ostrovním 

režimu 

V případě, kdy DC/AC měnič pracuje v ostrovním režimu je potřeba změnit je řízení z PQ na 

řízení napětí a frekvence. To znamená, že je řízen tak, aby dodával výkon s přesně definovanými 

parametry napětí, úhlu napětí a frekvence. Pracuje tedy v režimu master. V tomto případě se chová 

podobně jako synchronní stroj. V případě nerovnováhy činného výkonu snižuje nebo zvyšuje 

frekvenci a v případě nerovnováhy jalového výkonu snižuje nebo zvyšuje napětí. Pro regulaci jsou 

použity PI regulátory. 

Napětí v tomto případně regulujeme tak, že porovnáváme Uin, to je požadované napětí měniče 

s Urms, to je skutečné napětí na výstupu z měniče. V případě odchylky napětí provede PI regulátor 

snížení nebo zvýšení napětí. PI regulátor napětí v ostrovním režimu je znázorněn na obrázku 7.6 

vrchní větev. 

Velikost P regulátoru je nastavena na hodnotu 0,4. Integrační konstanta I regulátoru je 0,8 

s hodnota po spuštění regulátoru je 0,9 a hodnota regulátoru po restartu je 0,0. Limity I regulátoru 

jsou – horní limit je 1,3 a spodní limit je nastaven na 0,5. 

Frekvenci počítáme pomocí smyčky, která reprezentuje vztah 4.1. Z důvodu správného 

přifázována pomocí PI regulátoru řídíme i úhel napětí. A to tak, že porovnáváme úhel napětí v síti 

a úhel napětí měniče. Pokud dojde k odchylce, PI regulátor provádí změnu úhlu napětí. Tento PI 

regulátor je znázorněn v obrázku 7.7 

Velikost P regulátoru je nastavena na hodnotu 0,4. Integrační konstanta I regulátoru je 

0,2s hodnota po spuštění regulátoru je 0,5 a hodnota regulátoru po restartu je 0,2. Limity I 

regulátoru jsou nastaveny v radiánech. Horní limit je nastaven na 3,1415 a spodní limit je nastaven 

na -0,1. 

7.4 Řízení jednofázového DC/AC měniče pracujícího do sítě 

Pro řízení výkonů jednofázového DC/AC měniče budou použity dva PI regulátory. Jeden bude 

regulovat dodávky jalového výkonu a druhý dodávky činného výkonu. Jedná se tedy o PQ řízení 

měniče, jak již bylo zmíněno. Proto je si třeba určit jaké parametry mají vliv na dodávku jalového 

a činného výkonu do sítě. 

Na velikost jalového výkonu dodávaného do sítě má vliv hlavně velikost napětí. Při zvyšování 

napětí dochází ke zvyšování dodávaného jalového výkonu. Na obrázku 7.6 ve spodní větvi je 

znázorněn PI regulátor pro řízení dodávky jalového výkonu do sítě. Smyčka je složena z porovnání 

Qpozad, to je požadovaná velikost jalového výkonu (tuto hodnotu je pomocí posuvníku dynamicky 

během simulace měnit), a z Q, to je jalový výkon měřený na výstupu z měniče. Pokud dojde 

k odchylce těchto dvou výkonu, tak je pomocí PI regulátoru snižováno nebo zvyšováno napětí. 

Pokud odchylka výkonu bude rovna nule, bude na výstupu z měniče nastavená nominální hodnota. 
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Obrázek 7.6 PI regulátor pro řízení jalového výkonu a PI regulátor pro řízení velikosti napětí 

měniče. 

Velikost P regulátoru je nastavena na hodnotu 0,4. Integrační konstanta I regulátoru je 

0,8s hodnota po spuštění regulátoru je 0,6 a hodnota regulátoru po restartu je 0,0. Limity I 

regulátoru jsou – horní limit je 1,3 a spodní limit je nastaven na 0,5. 

Na velikosti činného výkonu má vliv úhel napětí měniče. Na obrázku 7.7 ve spodní části je 

znázorněná PI regulační smyčka pro řízení dodávky činného výkonu do sítě. Smyčka na vstupu 

porovnává UDC2, to je napětí v meziobvodu a Ud, to je požadovaná velikost napětí v meziobvodu. 

Toto řešení bylo zvoleno, aby bylo možné zastropovat dodávku činného výkonu na určité hranici. 

Ta je předem nastavena pomocí parametry K. Velikost požadovaného napětí je určeno výpočtem 

pro, který je potřeba určit velikost napětí měniče, požadovaný maximální činný výkon a velikost 

odporu v mezi obvodu, který je pevně daný na 0,25 Ω. V případě odchylky těchto dvou napětí, 

potom PI regulátor provede změnu úhlu napětí měniče. Výstupní hodnota je v radiánech. 

 

Obrázek 7.7 PI regulátor pro řízení činného výkonu a PI regulátor pro řízení frekvence. 
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Velikost P regulátoru je nastavena na hodnotu 0,4. Integrační konstanta I regulátoru je 

0,2s hodnota po spuštění regulátoru je 0,5 a hodnota regulátoru po restartu je 0,2. Limity I 

regulátoru jsou nastaveny v radiánech. Horní limit je nastaven na 3,1415 a spodní limit je nastaven 

na -0,1. 

Script pro výpočet požadovaného napětí v meziobvodu pro zastropování dodávaného 

výkonu  

Uv = $U*1.41421*1.2 

Upoc = Uv - 0.001 

P = 0 

R1 = $R / 1000 

 

do 

deltaU = Uv - Upoc 

I = deltaU / R1 

P = Upoc * I / 1000 

 

Upoc = Upoc - 0.001 

if (P >= $K) exit 

Uvysl = Upoc 

end do 

 

$Ureg = Uvysl 

 

Výpočet se provádí cyklicky a to tak, že se určí velikost protékajícího proudu při dané velikosti 

napětí meziobvodu. Pokud je vypočtený výkon menší než námi požadovaný maximální výkon 

změní se velikost meziobvodu a výpočet se provede znovu. Pokud je vypočtený výkon větší nebo 

roven námi požadovanému výkonu, výpočet se ukončí a výsledná hodnota napětí se pošle na výstup 

a následně do regulátoru. 

7.5 Fázovací podmínky DC/AC měniče 

Fázovací podmínky jsou znázorněny v obrázku 7.8. Pro správné přifázována je potřeba splnit 

čtyři fázovací podmínky. To je stejná velikost napětí, stejná velikost frekvence, fázový posun mezi 

zdrojem a síti je minimální a sled fází zdroje a sítě. Pokud jsou všechny fázovací podmínky splněny 

je možné zdroj přifázovat k síti. Dále je do obvodu vložen přepínač. Ten slouží k tomu, aby bylo 

možné, kdykoli obsluha potřebuje netočivý zdroj odpojit, ručně odpojila a následně dala popud 

k zpětnému přifázována k síti. 
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Obrázek 7.8 Fázovací podmínky.  



  

 

 

37 

8 MODEL TŘÍFÁZOVÉHO ŠESTIPULZNÍHO DC/AC 

MĚNIČE 
Model třífázového šestipulzního měniče je znázorněn na obrázku 8.1. Největším rozdílem 

oproti jednofázovému měniče je ten, že třífázový šestipulzní měnič je k síti připojen pomocí 

transformátoru. Vzhledem k tomu, že je opět kladen požadavek na univerzálnost daného modelu, 

je zde provedena změna v nastavitelných parametrech. A to, že kromě napětí měniče je zde možné 

nastavit výstupní napětí, tedy převod transformátoru. Mezi další nastavitelné parametry měniče 

patří nastavení možnosti pracovat v režimu master nebo slave. Posledními parametry je možnost 

nastavit účiník měniče a charakter dodávky (kapacitní nebo induktivní). Tyto poslední dva 

parametry souvisí s měničem pracujícím v režimu slave. 

 

Obrázek 8.1 Model třífázového šesti pulzního měniče. 

Dále je potřeba vyřešit spínání tranzistorů, řízení měničů v ostrovním provozu a v provozu 

pracujícím do tvrdé sítě, řízení měničů v režimu master a slave a fázování měniče zpět k síti. Řízení 

třífázového šestipulzního měniče je popsáno v kapitolách níže.  

8.1 Spínání tranzistorů třífázového šestipulzního DC/AC měniče 

Generátor nosné frekvence pilového průběhu je zcela stejný jako v případě jednofázového 

DC/AC měniče (obrázek 7.3). Nosná frekvence je primárně nastavena na 2,5 kHz (v rámci simulací 

bude změněna až na 25 kHz). Výsledná rychlost spínání je dána amplitudou, úhlem a frekvencí. 

Protože v tomto případě jedna dvojice tranzistorů znamená jednu fázi je potřeba zajistit, aby 

tranzistory byli spínány ve správných intervalech. Proto tedy spínání jednotlivých tranzistorových 

dvojic posuneme o +120° a o -120°. Výsledná sinusovka je porovnávaná v komparátoru s nosnou 

frekvenci pilového průběhu. V případě, kdy je sepnut jeden tranzistor z tranzistorové dvojice, musí 

druhý tranzistor zůstat vypnutý. To je zajištěno opět logickým invertorem. Model PWM pro 

třífázový šestipulzní měnič je na obrázku 8.2 
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Obrázek 8.2 Model PWM pro třífázový šestipulzní měnič. 

Podle toho jestli měnič pracuje v režimu master nebo slave generuje sinusoví průběh vlastní 

nebo pomocí PLL jej generuje ze sítě. V režimu master je požadavek, aby měnič byl schopný 

generovat vlastní sinusový průběh (znázorněno na obrázku 8.3). V případě, kdy měnič pracuje 

v režimu slave nemůže generovat vlastní sinusový průběh, a proto si parametry sinusového průběhu 

bere ze sítě (schéma znázorněno na obrázku 8.4). 

 

Obrázek 8.3 generování vlastního sinusového průběhu 
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Obrázek 8.4 Generováni sinusového průběh pomocí PLL závěsu. 

Parametry magnituda a úhel jsou určovány pomocí PI regulátorů (více v kapitolách 8.2 a 8.3). 

V případě, kdy měnič pracuje v režimu master potřebuje generovat i vlastní frekvenci. Smyčka pro 

generování frekvence je na obrázku 8.5. Smyčka počítá odchylku činného výkonu od maximálního 

výkonu měniče, kterou přes výkonové číslo (nastavena na 1 MW/Hz) převádí na odchylku 

frekvence od jmenovité hodnoty. 

 

Obrázek 8.5 Průběh napětí na výstupu z měniče bez filtrace. 
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Filtrace výstupního signálu a výpočetní script pro určení indukčnost a kapacitu LC filtru je 

totožná s model jednofázového DC/AC měniče (kapitola 7.2). Změnou je stanovení dovoleného 

zvlnění proudu. Zde je nastavena na 0,5. Změna je provedena hlavně pro redukci velikosti 

indukčnosti. Při dodávkách velkých výkonu tato indukčnosti způsobovala velké ztráty napětí, proto 

bylo zvoleno toto řešení. 

Zkreslení výstupního napětí měniče v případě, kdy je připojen k odporové zátěži. Vedení je 

bezeztrátové. Zkreslení měniče je v rozmezí 3,5 – 5 %.  

 

Obrázek 8.6 Graf zkreslení napětí za transformátorem. 
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Obrázek 8.7 Průběh napětí za filtrem a průběh napětí za transformátorem.. 

8.2 Řízení třífázového šestipulzního DC/AC měniče pracujícího 

v ostrovním režimu 

Pro práci měniče v ostrovním režimu je potřeba provádět regulaci na nominální hodnoty napětí 

a frekvence. Toto platí pro práci měniče v režimu master. Regulační smyčky jsou stejné, jako 

v jednofázovém modelu. Změněny jsou pouze parametry PI regulátorů. Na obrázcích 8.8 a 8.9 jsou 

znázorněny regulační smyčky. 

Pro regulační smyčku frekvence jsou hodnoty P regulátoru nastavena 0,4. Velikost I regulátoru 

je integrační konstanta nastavena na 0,2 s. Hodnota po spuštění je stejně velká jako hodnota po 

restartu integrátorů a to je 1. Maximální limit je nastaven na 1,3 a minimální limit na 0,5. 

Pro regulační smyčku frekvence jsou hodnoty P regulátoru nastavena 0,4. Velikost I regulátoru 

je integrační konstanta nastavena na 0,2 s. Hodnota po spuštění je stejně velká jako hodnota po 

restartu integrátorů a to je 0,2 rad. Maximální limit je nastaven na 3,1415 rad a minimální limit na 

-0,1 rad. 

V případě, kdy dojde k přifázována zpět k síti měnič, který pracuje jako master nesmí 

nepřepnout na regulační smyčku PQ řízení, protože tím by se z něho stal měnič pracující v režimu 

slave došlo by k napěťovému a frekvenčnímu rozpadu měniče. V případě, kdy by v síti nejel ani 

jeden měnič jako master a zároveň se v síti nenacházel žádný tvrdý zdroj, který by určoval 

parametry sítě, celá síť by se napěťově a frekvenčně rozpadla. Proto v sítí řízené čistě netočivými 

zdroji musí být aspoň jeden měnič v režimu master, který by ostatním měničům v síti určoval 

nominální hodnoty. 
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8.3 Řízení třífázového šestipulzního DC/AC měniče pracujícího do 

sítě 

Jedná se o řízení dodávky činného a jalového výkonu. Měnič pracuje v tomto režimu, pokud 

je nastaven jako slave. V případě, kdy měnič je nastaven jako master pracuje v tomto režimu pouze 

tehdy, pokud je měnič připojen k tvrdé síti. V tomto případě je regulací úhlu regulována dodávka 

činného výkonu a regulací amplitudy napětí je regulována dodávka jalového výkonu. 

Jalový výkon, jak již bylo zmíněno, je závislý převážně na napětí měniče. Napětí měniče je 

opět řízeno pomocí PI regulátoru, který je znázorněn na obrázku 8.8. Jalový výkon řídíme na 

velikost účiníku. Ten se nastavuje v parametrech měniče. Primárně je nastaven ne 0,9. Podle 

potřeby se dá změnit na libovolnou potřebnou hodnotu. 

Činný výkon je řízen pomocí úhlu napětí. Úhel napětí je řízen pomocí PI regulátoru 

znázorněném na obrázku 8.9. Jeho velikost je dána velikostí napětí v meziobvodu. Výpočetní script 

je totožný se scriptem v jednofázovém modelu (kapitola 7.4). 

 

Obrázek 8.8 PI regulátor pro řízení jalového výkonu a PI regulátor pro řízení velikosti napětí 

měniče. 

 

Obrázek 8.9 PI regulátor pro řízení činného výkonu a PI regulátor pro řízení frekvence. 
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Pro regulační smyčku činného výkonu jsou hodnoty P regulátoru nastavena 0,8. Velikost I 

regulátoru je integrační konstanta nastavena na 0,4 s. Hodnota po spuštění je stejně velká jako 

hodnota po restartu integrátorů a to je 1. Maximální limit je nastaven na 1,3 a minimální limit na 

0,5. 

Pro regulační smyčku jalového výkonu jsou hodnoty P regulátoru nastavena 0,4. Velikost I 

regulátoru je integrační konstanta nastavena na 0,2 s. Hodnota po spuštění je stejně velká jako 

hodnota po restartu integrátorů a to je 0,2 rad. Maximální limit je nastaven na 3,1415 rad a 

minimální limit na -0,1 rad. 

8.4 Fázovací podmínky DC/AC měniče 

Pro správné přifázována je potřeba splnit čtyři fázovací podmínky. To je stejná velikost napětí, 

stejná velikost frekvence, fázový posun mezi zdrojem a síti je minimální a sled fází zdroje a sítě. 

Pokud jsou všechny fázovací podmínky splněny je možné zdroj přifázovat k síti. Model fázování 

je podobný modelu jednofázovému. 

Po přifázována, ale už není potřeba hlídat tak přísně parametry, jako bylo potřeba pro fázování. 

Proto se model v okamžiku po přifázována přepne do stavu, kdy hlídá parametry měniče, a pokud 

překročí povolené meze, automaticky se odpojí měnič od zdroje. Mezi hlídané parametry patří 

hlavně frekvence. Ta se nesmí odchýlit o ± 2 Hz. Fázování je znázorněno na obrázku 8.10. 

 

Obrázek 8.10 Fázovací podmínky třífázového šestipulzního měniče. 
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9 MODEL TŘÍFÁZOVÉHO DVANÁCTIPULZNÍHO DC/AC 

MĚNIČE 
Model třífázového dvanáctipulzního DC/AC měniče je znázorněn na obrázku 9.1. Díky většího 

množství tranzistorů (celkem 4) na jednu fázi jsme schopni dosáhnout lepšího průběhu výstupního 

napětí. Oproti jednoduchého obdélníku u šestipulzního měniče, který generuje jednoduchý 

obdélníkový průběh, je dvanáctipulzní měnič schopny generovat i U/2 je tedy možné generovat 

průběh více podobný sinusovce. Ale větším množstvím tranzistorů je potřeba vyřešit spínání 

tranzistorů ve správný okamžik. Dále zde bude větší množství vyšších harmonických a tedy větší 

zkreslení průběhu a vyšší nároky na filtraci. Proto se toto řešení používá pouze v případě přenášení 

velkých výkonu (MW) a u HVDC. V této kapitole se blíže popíše princip spínání tranzistorů a 

filtrace a výsledného výstupního napětí a jeho zkreslení. Regulace napětí, frekvence, činného 

výkonu, jalového výkonu a fázovací podmínky se v této kapitole nebudou rozebírat, protože jsou 

totožné s řešením, jako v předchozí kapitole 

 

Obrázek 9.1 Model dvanáctipulzního DC/AC měniče. 

9.1 Spínání tranzistorů třífázového šestipulzního DC/AC měniče 

Spínání jednotlivých tranzistorů bude podobné, jako u šestipulzního měniče. Hlavním 

rozdílem je, že spínání jednotlivých tranzistorů v jedné větvi bude posunuto o 60° vůči sobě. 

Podmínky blokování tranzistorů jsou znázorněny na obrázku 9.2. Nosná frekvence je základně 

nastavena na 2,5 kHz. 

 

Obrázek 9.2 Blokovací podmínky. 
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Blokování je provedeno logickým invertorem. Správné spínání jednotlivých fází a jejich 

tranzistorů zajišťuje PWM. V tomto případě jsou vytvořeny dvě části PWM. A to tak, aby 

jednotlivé fáze bylo o proti sobě posunuty o 120° a zároveň, aby spínání jednotlivých tranzistorů 

ve fázi bylo oproti sobě posunuto o 60°. 

 

Obrázek 9.3 PWM pro třízáfový dvanáctipulzní měnič. 

Filtrace je zajištěna dolnopropustným LC filtrem jehož výpočet je stejný, jako v předchozích 

případech. 

 

Obrázek 9.4 Průběh výstupního nefiltrovaného napětí – dvanáctipulzní měnič. 
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Obrázek 9.5 Průběh výstupního napětí za transformátorem - dvanáctipulzní měnič. 

Jak je z průběhu patrné výstupní signál i po filtraci je hodně zkreslený. Zkreslení dosahuje 

hodnoty kolem 10 % THD. To je způsobeno větším množstvím polovodičových součástek. 

Vhodnou změnou poměru velikosti tlumivky a kondenzátoru je možné u takhle jednoduchého filtru 

dosáhnout zkreslení napětí 5 – 7 %. 

 

Obrázek 9.6 Průběh zkreslení napětí - dvanáctipulzní měnič.  
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10 MODEL SÍTĚ A MODELOVÁNÍ JEDNOTLIVÝCH SITUACÍ 
Pro simulace jednotlivých případu je využit upravený model sítě od Ing. Martina Dohnala z jeho 

diplomové práce – Provoz elektrizační soustavy s velkým počtem netočivých zdrojů elektrické 

energie z roku 2017. V modelu sítě jsou nahrazeny ideální napěťové zdroje výše popsanými 

měniči, upraveny velikosti odběrů a přidán jeden zdroj napětí, který reprezentuje tvrdou síť. 

Model upravené sítě je znázorněn na obrázku 10.1. 

 

Obrázek 10.1 Model sítě 

Na modelu budou simulovány tyto stavy. Normální práce paralelně s tvrdou sítí. Dalším 

zkoumaným stavem bude případ, kdy nastane porucha sítě a bude pozorovat, jestli jsou netočivé 

zdroje schopny pokrýt výpadek sítě. Následně odpojíme zdroj v režimu master a ověříme si, že v si, 

že v tomto případě dojde k napěťovému rozpadu a, že v síti musí být minimálně jeden zdroj 

pracující v režimu master. Poté upravíme parametry odběrů a dodávek a budeme sledovat, co se 

bude v síti dít při přetížené nebo odlehčené síti, jak se bude chovat frekvence a napětí sítě. Dále 

změníme limity a nastavení konstant PI regulátorů všech měničů a budeme sledovat, jestli budou 

schopny jednotlivé měniče společné spolupracovat. Na tyto změny navážeme změnou nosných 
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frekvencí jednotlivých měničů (1,3 – 25 kHz). Nakonec budeme simulovat stav, kdy maximální 

možný výkon dodávaný zdrojem v režimu master je menší než maximální výkon zdrojů v režimu 

slave a budeme pozorovat, jestli zdroj v režimu master bude schopen udržet v síti nominální 

hodnoty napětí a frekvence.  

10.1 Spolupráce statických zdrojů se síti 

V tomto případě budeme sledovat spolupráci netočivých zdrojů s tvrdou síti. Počet netočivých 

zdrojů v síti je pět. Zdroje by měli zajistit dodávku elektrické energie pro odběry, a pokud budou 

vyrábět více, než je potřeba pošlou přebytky energie zpět do sítě. Celková velikost odběrů je 

nastavena na 1,2 MW (0,3 MW, 0,3MW, 0,3MW, 0,3MW) a výroba měničů je nastavena na 2,2 MW 

(0,6 MW, 0,4 MW, 0,4 MW, 0,4 MW). Napětí měničů je nastaveno na 0,69 kV, výstupní napětí za 

transformátorem je 22 kV. Účiník všech měničů je nastaven na velikost 0,9. Budeme pozorovat 

zkreslení průběhu napětí, velikost napětí a frekvence. Měnič s nejvyšším výkonem je nastaven 

v režimu master. Jelikož bude spolupracovat se sítí, pojede v režimu slave. 

Na začátku simulace tvrdá sít pomáhá měničům, aby najeli výkonově na požadované hodnoty. 

Následně se situace obrátí a měniče po naběhnu na plný výkon, dodávají přebytečný výkon zpět 

do sítě. Díky pomoci ideálního průběhu napětí tvrdé sítě je zkreslení THD na výstupech z měničů 

blízké 0% (0,03 %). Frekvence se stabilně drží na 50 Hz. Průběh napětí na výstupu z měniče a 

porovnání průběhů napětí na výstupu transformátoru a napětí v síti je znázorněno v grafech níže. 

Výsledek simulace je takový jaký jsme přepokládali a to je bezproblémová spolupráce netočivých 

zdrojů s tvrdou síti. 

Obrázek 10.2 Nefiltrované napětí na výstupu z měniče. 
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Obrázek 10.3 Průběh napětí za transformátorem normální stav. 

Výstupní napětí z měniče je, jak bylo uvedeno výše obdélníkového průběhu. Při porovnáni 

průběhu na výstupu z měniče a na výstupu z transformátoru můžeme vidět, že sinusový průběh je 

ideální, bez zkreslení. V tomuto hlavně pomáhá filtr za měničem a tvrdá síť. Dále je na průbězích 

výše vidět, že průběh napětí za transformátorem a průběh napětí v síti je totožný a zcela se 

překrývají. 

10.2 Spolupráce statických zdrojů v ostrovním režimu 

V tomto případě netočivé zdroje pracují samostatně bez pomocí sítě. Parametry měničů a 

odběrů zůstanou stejné jako v předchozím případě. Mezi hlavní sledované parametry bude patřit 

hodnota frekvence, velikost napětí a jeho zkreslení. 

Netočivé zdroje jsou schopny dodávat dostatek energie pro odběry a zároveň se regulovat tak, 

aby v ostrovní síti byli minimální přebytky energie. Měnič v režimu master je schopen vyrovnat 

napětí na požadovaných 22 kV, napětí se pohybuje v rozmezí 21,6 – 22,1 kV. Frekvence je 

udržována v mezích 50,4 – 50,6 Hz. Zkreslení napětí je v rozmezí 3 – 5 %. To je v mezích únosného 

zkreslení v síti. Tímto jsme si potvrdili, že pokud je část sítě napájená pouze netočivými zdroji a 

tyto zdroje mají dobře navržené filtry, nebudou mít vyšší harmonické složky těchto zdrojů žádný 

výrazný negativní vliv na fungování celé této sítě ani na celkové zkreslení napětí. 

Průběh napětí sítě, měniče a průběh frekvence sítě jsou znázorněny v grafech níže. 
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Obrázek 10.4 Průběh frekvence pro případ práce v ostrovním provozu. 

 

Obrázek 10.5 Průběh efektivní hodnoty napětí na společné sběrnici v ostrovním provozu. 

Z průběhů výše jde vidět, že netočivé zdroje jsou schopny udržet napětí na nominální hodnotě 

a frekvenci také drží v přijatelných mezích. V krajních případech by bylo možné tuto síť 

provozovat. 
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Obrázek 10.6 Průběh stejnosměrného napětí v meziobvodu měniče v ostrovním provozu. 

Stejnosměrné napětí v meziobvodu osciluje kolem hodnot 1,15 – 1,12 kV. To protože se měnič 

snaží udržet napětí v síti na nominálních hodnotách a vybalancovat dodávku výkonu pro odběry. 

Průběhy stejnosměrného napětí jsou v dalších měničích téměř stejná. 

 

Obrázek 10.7 Průběh napětí za transformátorem v ostrovním provozu. 
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V grafu jde vidět průběh sinusového napětí v síti. Průběh je, jak je uvedeno výše, mírně 

zkreslený. Hlavní vliv na to má filtr. Pokud by byl filtr navrženy na nižší oscilační frekvenci, byl 

by výsledný filtr efektivnější a celkový průběh ještě hladší. V tomto případě je, ale průběh 

dostačující. 

 

Obrázek 10.8 Průběh zkreslení napětí na měniči. 

10.3 Práce statických zdrojů v pracovním režimu slave pracujících 

do ostrovu 

V tomto případě otestujeme, že v případě kdy netočivé zdroje pracují do ostrovní sítě, je 

potřeba, aby aspoň jeden měnič pracoval v režimu master. Simulaci provedeme tak, že netočivé 

zdroje nastaveny v režimu slave pojedou zároveň s tvrdou síti. Po ustálení (3 s) odpojíme síť a 

budeme sledovat, jak bez zdroje, který by určoval nominální hodnoty napětí a frekvence, dojde 

k napěťovému a frekvenčnímu rozpadu. To nastane, protože měniče pracující v režimu slave 

regulují svou dodávky činného a jalového výkonu. Parametry úhlu, amplitudy a frekvence si 

definují podle sítě. Protože v síti, ale není žádný zdroj, který by tyto parametry určoval, dojde 

k rozpadu sítě. Touto simulací je ověřeno, že v síti složené pouze z netočivých zdrojů musí být 

vždy jeden zdroj pracující v režimu master. Průběhy napětí a frekvence jsou znázorněny v grafech 

níže.  
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Obrázek 10.9 Průběh efektivní hodnoty napětí na sběrnici – slave měniče. 

 

Obrázek 10.10 Průběh frekvence – slave měniče   
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Obrázek 10.11 Průběh napětí za transformátorem – slave měniče. 

Z grafů je patrné, že po odpojení není ani jeden měnič nepracuje v režimu master. V okamžiku 

odpojení od zdroje okamžitě dojde k napěťovému poklesu až pod 8 kV a k nárůstu frekvence, která 

se jenom díky nastaveným mezím zastaví na 60 Hz. V reálné síti by frekvence nejspíše rostlá dále. 

Nárůst frekvence je způsoben velkým množstvím vyšších harmonických složek. Zkreslení napětí 

díky těmto vyšším harmonickým složkám se pohybuje od 25 % do 50 % THD.  

 

Obrázek 10.12 Průběh zkreslení napětí měniče – slave měniče. 
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Obrázek 10.13 Průběh stejnosměrného napětí v meziobvodu měniče – slave měniče. 

10.4 Podmínky pro provoz DC/AC měniče v režimu master 

Ze simulací výše je ověřeno, že pokud měnič v režimu mastek bude měnič s nejvyšším 

maximálním výkon v síti, tak v případě rozpadu do ostrovního provozu bude schopen ovládat 

měniče v režimu slave, které mají menší maximální výkon. V této kapitole bude provedena 

simulace pro případ, kdy měnič v režimu master má menší maximální výkon než měniče v režimu 

slave. Otestujeme, jestli je tato varianta možná, případně jaký rozdíl musí být ve výkonech měničů. 

Měniče v režimu slave jsou nastaveny na maximální výkon 0,4 MW a měnič v režimu master na 

0,2 MW. Podrobnosti o nastavení měničů a jejich PI regulátorů jsou uvedeny v tabulce 10.1: 

Tabulka 10.1 Parametry měničů a nastavení PI regulátorů. 

Měnič 

[-] 

Režim 

[-] 

P 

[MW] 

cosφ 

[-] 

Pf 

[-] 

If 

[s] 

PU 

[-] 

IU 

[s] 

PP 

[-] 

IP 

[s] 

PQ 

[-] 

IQ 

[s] 

1 Master 0,2 0,98 0,4 0,2 0,4 0,2 - - - - 

2 Slave 0,4 0,98 - - - - 0,2 0,4 0,4 0,4 

3 Slave 0,4 0,98 - - - - 0,2 0,4 0,4 0,4 

4 Slave 0,4 0,98 - - - - 0,2 0,4 0,4 0,4 

5 Slave 0,4 0,98 - - - - 0,2 0,4 0,4 0,4 
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Výsledek simulace je takový, že pokud výkon měniče v režimu master je menší než měničů 

v režimu slave, není potom tento měnič schopen, dosáhnou nominální hodnoty napětí. Hodnota 

frekvence se pohybuje okolo 50 Hz. Důvodem proč měnič nebyl, schopen najet na nominální 

hodnotu byl, že neměl dostatečně velký výkon, i když celkový možný výkon všech měničů je větší 

než celkový odběr. V případě, kdy se síť odlehčila, byl měnič schopen dosáhnout na nominální 

hodnotu 22 kV, ale v moment, kdy byla zátěž připojena zpět, došlo opět k napěťovému poklesu pod 

povolené meze. Výsledek simulace je znázorněn na grafech níže. 

 

Obrázek 10.14 efektivní hodnota napětí na společné sběrnici. 

 

Obrázek 10.15 Průběh frekvence v síti. 
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Obrázek 10.16 Průběh napětí za transformátorem. 

 

Obrázek 10.17 Průběh zkreslení napětí v síti. 
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10.5 Spolupráce statických zdrojů s různými parametry regulátorů a 

různých nosných frekvencí měniče 

V tomto případě bude simulovaný stav, kdy měniče mají rozdílně nastaveny PI regulátory. 

V této simulaci chceme sledovat, jaký vliv mají na stabilitu a řízení nastavení regulátorů měničů. 

Nastavení měničů a jejich PI regulátorů je uvedeno v tabulce 10. 2: 

Tabulka 10.2 Parametry měničů a jejich PI regulátorů. 

Měnič 

[-] 

Režim 

[-] 

P 

[MW] 

cosφ 

[-] 

Pf 

[-] 

If 

[s] 

PU 

[-] 

IU 

[s] 

PP 

[-] 

IP 

[s] 

PQ 

[-] 

IQ 

[s] 

1 Master 0,6 0,98 0,4 0,2 0,4 0,2 - - - - 

2 Slave 0,4 0,98 - - - - 0,4 0,8 0,8 0,8 

3 Slave 0,4 0,98 - - - - 1 2 1 1 

4 Slave 0,4 0,98 - - - - 0,4 0,2 0,4 0,2 

5 Slave 0,4 0,98 - - - - 0,1 0,2 0,1 0,1 

V tomto případě spolupráce měničů ze začátku probíhá normálně a parametry napětí i 

frekvence jsou na nominálních hodnotách. Následně, ale začne působit rozdíly v regulátorech. 

Hlavní problém nastal u měniče číslo 3, kde PI regulátor způsoby „rozkmitání“ dodávky výkonu a 

tím způsobil výkonovou nerovnováhu, která měla za následek značný propad napětí, na frekvenci 

v síti toto nemělo značný vliv. Zkreslení napětí v síti také není příliš velké. Proto je potřeba, aby 

rychlost reakce PI regulátorů byla rychlá, aby byli schopny dostatečné rychle reagovat na tyto 

výkyvy. 

 

Obrázek 10.18 Efektivní hodnota napětí na společné sběrnici - rozdílné nastavení PI regulátorů. 
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Obrázek 10.19 Frekvence v síti - rozdílné nastavení PI regulátorů. 

 

Obrázek 10.20 Průběh napětí v síti - rozdílné nastavení PI regulátorů. 
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Obrázek 10.21 Zkreslení napětí v síti - rozdílné nastavení PI regulátorů. 

 

Obrázek 10.22 Napětí v meziobvodu v měniči v režimu master - rozdílné nastavení PI regulátorů. 

Jak jde v grafu vidět, tak propad napětí v síti je doprovázen propadem napětí v hlavním měniči 

a tím doprovázený propad dodávky činného výkonu. 
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Dále se provede simulace, kdy parametry PI regulátorů zůstanou stejné a změní se nosné 

frekvence měničů. Parametry měničů jsou v tabulce ...: 

Tabulka 10.3 Parametry měničů a jejich PI regulátorů a nosné frekvence. 

Měnič 

[-] 

Režim 

[-] 

P 

[MW] 

cosφ 

[-] 

Pf 

[-] 

If 

[s] 

PU 

[-] 

IU 

[s] 

PP 

[-] 

IP 

[s] 

PQ 

[-] 

IQ 

[s] 

ftrig 

[kHz] 

1 Master 0,6 0,98 0,4 0,2 0,4 0,2 - - - - 2,5 

2 Slave 0,4 0,98 - - - - 0,2 0,4 0,4 0,4 2 

3 Slave 0,4 0,98 - - - - 0,2 0,4 0,4 0,4 1,5 

4 Slave 0,4 0,98 - - - - 0,2 0,4 0,4 0,4 20 

5 Slave 0,4 0,98 - - - - 0,2 0,4 0,4 0,4 25 

Pokud PI regulátory měničů jsou stejné a změní se nosné frekvence, nedojde, jako 

v předchozím případě k propadu napětí. PI regulátory reagují dostatečně rychle na změny. 

Frekvence sítě se blížila k hodnotě 51 Hz. To mohlo být způsobeno vyšším množstvím 

harmonických složek, které vedly k většímu zkreslení průběhu napětí. Zkreslení napětí je okolo 

10%. 

 

Obrázek 10.23 Efektivní hodnota napětí - rozdílné frekvence. 
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Obrázek 10.24 Průběh frekvence v síti - rozdílná frekvence. 

 

Obrázek 10.25 Průběh napětí v síti - rozdílná frekvence. 
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Obrázek 10.26 Průběh zkreslení napětí - rozdílná frekvence 
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11 ZÁVĚR 
Tato práce se zabývala spoluprací mezi statickými měniči a sítí v ostrovním provozu. Cílem 

práce bylo využít a upravit stávající model elektrizační soustavy s velkým množstvím netočivých 

zdrojů a provést simulace jednotlivých stavů. 

Práce je rozdělena na teoretickou a praktickou část. V teoretická část se zabývá popisem 

netočivých zdrojů elektrické energie, popisem výkonových měničů a možnosti jejich řízení a 

filtrace výstupního napětí. Nakonec je zde popsán způsob regulace frekvence a napětí v elektrizační 

soustavě.  

V praktické části bylo nejprve potřeba vytvořit modely měničů. Pro budoucí simulace byly 

vytvořeny tři modely netočivých zdrojů v programu PSCAD. Jednofázový měnič – ten nakonec ve 

výsledných simulacích nebyl použit. Dále to byl třífázový šestipulzní měnič a dvanáctipulzní 

měnič. Při vytváření modelů byl kladen důraz na univerzálnost použití. Toho bylo docíleno 

možností libovolného nastavení napětí měniče, výstupního napětí měniče, nastavením charakteru 

dodávky, velikost účiníku, maximálního možného výkonu a možností vybrat režim ve, kterém 

měnič bude pracovat. Hlavním problémem při vytváření modelu byl silně zkreslený výstupní 

výkon. Tento problém byl vyřešen jednoduchým LC filtrem, který se nastaví samostatně podle 

parametrů měniče. Dále bylo zjištěno, že pokud chceme dosáhnout zkreslení výstupního napětí na 

požadovaných 3 – 5 % THD je potřeba mít v PSCADu nastavený solution time step na 5 μs. Při 

nastavení rychlejšího času docházelo k většímu zkreslení (až 15 % THD) a PI regulátory při 

rychlejším času začaly oscilovat a nepracovaly správně.  

V další části bylo potřeba upravit stávající model, kde byly netočivé zdroje nahrazeny 

stejnosměrnými zdroji připojené přes vytvořené modely měničů a následně provádět simulace pro 

jednotlivé požadované situace. První simulací bylo ověření možnosti spolupráce netočivých zdrojů 

a sítě. Tato simulace byla provedena primárně pro ověření správné funkčnosti měničů. Výsledky 

této simulace byly takové, jaké se očekávaly. Zdroje po najetí na maximální výkon byly schopny 

pokrýt odběry a přebytky posílat do sítě. 

Další simulací byl stavy, kdy měniče pracovaly samostatně do ostrovní sítě. PI regulátory a 

nosná frekvence měniče byla u všech měničů stejná, rozdílné byly pouze dodávky výkonů a režim 

ve, kterém měniče pracovaly. Měniče byly schopny najet na nominální hodnoty napětí a frekvence, 

pokrýt odběry a regulovat svůj výkon. Zkreslení napětí bylo malé, takže více měničů nemělo na 

celkové zkreslení vliv a nijak se navzájem neovlivňovaly. 

Cílem následující simulace bylo ověření toho, že v síti provozované čistě netočivými zdroji 

musí být vždy aspoň jeden zdroj pracující v režimu master. Simulace probíhala tak, že netočivé 

zdroje spolupracovaly se sítí a následně byla síť odpojena. Měniče, jak se očekávalo, díky špatně 

nastaveným regulačním smyčkám nebyly schopny udržet nominální napětí a tak došlo 

k napěťovému a frekvenčnímu rozpadu. 

Cílem čtvrté simulace bylo sledovat, co se stane, pokud měnič pracující v režimu master bude 

mít menší výkon než měniče pracující v režimu slave. Výsledkem bylo, že měniče nebyli schopny 

dosáhnout nominálního napětí. Frekvence se držela v okolí 50 Hz. Měnič v režimu master musí mít 

tedy větší výkon, něž měniče v režimu slave, aby byl schopný dosáhnout nominálních hodnot 

napětí nebo je potřeba odlehčit síť tak, aby potřebný výkon pro odběry nebyl tak velký. 

Poslední simulace byla zaměřena na nastavení PI regulátorů a nosné frekvence PWM. V první 

části jsem změnil nastavení PI regulátorů tak, aby některé regulátory reagovaly na změny rychleji 
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a některé pomaleji. Tato změna měla na síť negativní vliv, napětí se nedokázalo udržet na 

požadovaných 22 kV, ale propadla se na 20 kV. To bylo způsobeno hlavně díky pomalé reakci 

některých PI regulátorů, které nedokázaly reagovat na děje v ostrovní síti. 

Ve druhé části jsem vrátil nastavení PI regulátorů zpět na původní hodnoty a změnil jsem 

nosné frekvence PWM. Nejnižší hodnota frekvence byla 1,5 kHz a nejvyšší hodnota 25 kHz. 

V tomto případě změna frekvence neměla téměř žádný negativní vliv na síť. Pouze se zvětšilo 

zkreslení napětí na 10%. Na velikost napětí nebo frekvence to nemělo žádný vliv. 

Model sítě i jednotlivých měničů jsou navržen tak, aby se daly podle potřeby upravovat a 

sledovat chování reálných měničů v síti. Simulacemi se ověřilo, že se modely chovají tak, jak se 

od nich očekávalo. Přesto je v modelech měničů prostor pro zlepšení. Například jiný způsob 

regulace měničů nebo jiné způsoby filtrace výstupního signálu. 
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