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Aktuální stav výzkumu v oblasti SMART GRIDS

Výzkum v oblasti SMART GRIDS:
- Systémy řízení pro ostrovní energetické jednotky

(Active demand side management) 

- Predikce a řízení kvality elektrické energie

(Adaptive power quality management)

- Systém chrán ění pro ostrovní energetické jednotky

(Adaptive protection system)

- Sdílení akumula ční kapacity pomocí elektromobil ů

(Storage capacity sharing, V2G, …)

- Diagnostika izolovaných záv ěsných vodi čů

(Covered conductors diagnostics)

Výzkumu v oblasti SMART GRIDS je na Centru ENET věnováno cca 5 PPY.



Systémy řízení pro ostrovní energetické jednotky

Testovací platformy pro komplexní testování v oblasti ostrovních systémech:
- Fyzikální model rodinného domu
- Automatizované parkovací centrum provozované v ostrovním provozu



Predikce a řízení kvality elektrické energie

Jako doplněk systému řízení vyvíjíme metody pro predikci kvalitativních 
parametr ů elektrické energie tak, aby na základě topologie ostrovního systému a 
predikce výroby z obnovitelných zdrojů bylo možné predikovat hodnoty jednotlivých 
kvalitativních parametrů a v případě možného překročení navrhnout opatření k 
zamezení těchto abnormálních stavů.
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Systém chrán ění pro ostrovní energetické jednotky

Jako doplněk systému řízení vyvíjíme metody pro adaptivní systém chrán ění tak,
aby na základě topologie ostrovního systému a predikce výroby z obnovitelných
zdrojů bylo možné měnit nastavení popudových článků jistících prvků sítě s cílem
trvale zajistit plně funkční systém chránění nezávisle na aktuálních meteorologických
podmínkách a tomu odpovídajícímu výkonu obnovitelných zdrojů.

Simplified wiring diagram of the Off-Grid system 
(“By-Pass” topology) with APS (adaptive protection 

schema)



Výzkum v oblasti sdílení akumulační kapacity elektromobilů pro ostrovní provoz
rodinných domů s instalovanými OZE.

- Nabíjení elektromobilů v automatizovaném dopravním centru v průběhu dne
- Částečné sdílení akumulované energie pro napájení rodinného domu v nočních
hodinách
- Cílem je optimální stanovení akumulační kapacity v rodinném domě s ohledem
na velikost investičních nákladů a celkovou ekonomiku provozu ostrovního
systému

Sdílení akumula ční kapacity pomocí elektromobil ů



Diagnostika izolovaných záv ěsných vodi čů

Evropský patent: EP09466012 Apparatus and Method of
Detecting Faults in Medium Voltage Covered Conductors

Evaluation
Algorithm

Partial Discharges 
Inception

Voltage Wave Travelling



Výzkum:

- Hledáme partnery pro testování námi vyvinutých technologií a metod

Spolupráce:

- Členství v odborné organizaci 

(Asociace technických diagnostiků ČR, z.s.)

- Účast na jednání platformy SET – PLAN

Možnost rozší ření oblastí výzkumu a spolupráce:



Katedra elektroenergetiky, ČVUT Praha

•Ústav elektroenergetiky, VUT Brno

•Katedra elektroenergetiky a ekologie, ZČU Plzeň

•Katedra elektroenergetiky, STU Bratislava, SK 

•Katedra elektroenergetiky, TU Košice, SK 

•Katedra výkonových elektrotechnických systémov - ŽU Žilina, SK

•Brandenburg University of Technology Cottbus, DE 

•Department of Electrical Engineering, Wroclaw University of 

Technology, PL 

•Institute of Power Engineering - Czestochowa Technical University, 

PL Polytechnika Opolska, PL  

Potenciální partne ři pro zapojení do Joint Program
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