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Dispečerské řízení
pro obnovitelné zdroje
elektrické energie

pomocí reléových výstupù a mìøení stejnosmìrných nebo støí-
davých velièin je sledováno také pøekroèení teplot nebo výpad-
ky napájení, poruchy pøi mìøení elektrických velièin a probíhá
výpoèet dalších velièin. Prùmìrné hodnoty velièin se dále vy-
hodnocují a jsou podkladem pro vyhlášení alarmních stavù.

Výkonné GPRS modemy umo�òují pomocí UDP API rozhraní,

Pro dispeèerské øízení v distribuèních sí-
tích firma ELVAC IPC s.r.o. nabízí øadu
RTU jednotek. Spolehlivost øídicích jed-
notek zvyšuje zálohované napájení
a mo�nost zálo�ní komunikace. RTU
jednotky disponují minimálnì digitálními
a analogovými vstupy, reléovými výstupy
a mìøením teploty. Jsou urèeny pro jed-
noduché v èase spojité monitorovací
a øídicí aplikace. Asi nejoblíbenìjší mezi
systémovými integrátory je modulární
jednotka RTU7M. Vyznaèuje se malou
zástavnou hloubkou pro snadnou mon-
tá� do stávajících rozvádìèù. Systém se
skládá z modulù v podobì zásuvných ka-
ret. Výkonný signálový procesor zpraco-
vává vstupy a po�adavky na výstupy,
provádí filtraci analogových a binárních
signálù a vykonává automatizaèní
a ochranné funkce. Dva pomocné proce-
sory zajiš�ují kontrolní a signalizaèní
funkce, napøíklad blokování proti chyb-
nému sepnutí relé. Kromì signalizace
stavù pomocí digitálních vstupù, ovládání

Masivní rozvoj v oblasti datových komunikací u mobilních ope-
rátorù má za následek nejen rozšíøení mobilního internetu, ale
také otvírá nové mo�nosti v pou�ívání øídicí techniky v úlohách
øízení sítí. Firma ELVAC IPC s.r.o. témìø pøed deseti lety zaèala
vyu�ívat slu�by GPRS mobilních operátorù pro dispeèerské
øízení distribuèní sítì elektrické energie. Dnes tyto zkušenosti
nabízí i dispeèinkùm v oblasti vodohospodáøství a povodí øek.

kdy je mo�né zadávat AT pøíkazy i v re�imu pøenosu dat, dálko-
vì mìnit veškerá nastavení a èíst všechny údaje o stavu mode-
mu. Komunikaci je mo�né zálohovat pomocí funkce vytáèeného
spojení, kdy v pøípadì výpadku nebo pøetí�ení GPRS sítì jed-
notka sama vytoèí dané telefonní èíslo a pøenese dùle�ité
informace. K jednotkám lze pomocí sériové linky nebo LAN
pøipojit další zaøízení, které rozšiøují funkce jednotky, napøíklad
dotykový displej pro zobrazení mìøení a stavù jednotky.

Firma ELVAC IPC s.r.o. nabízí také kompletní vybavení dispe-
èerských center. Øešení øídicího systému je postaveno na bázi
systému SCADA Mikrodispeèink. Je to øídicí poèítaèový systém
pro sledování, øízení a vyhodnocování procesù v reálném èase,
který je vhodný pøedevším pro øízení elektrických sítí velmi vy-
sokého, vysokého a nízkého napìtí, pro aplikace v elektrických
stanicích a v dispeèerských centrech. Tento produkt je ji� mnoho

let úspìšnì a efektivnì aplikován v dispeèerských centrech
i v elektrických stanicích, pøièem� je prùbì�nì zdokonalován
a rozvíjen. Mikrodispeèink je provozován v desítkách rozvoden
na území ÈEZ Distribuce v Èeské republice, další aplikace pro-
bíhají nebo jsou pøipravovány

Ing. Miroslav KOCUR, ELVAC IPC s.r.o.
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