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V souvislosti s legislativními
zmûnami a vyhlá‰kami o náku-
pu a prodeji elektrické ener-
gie a následn˘mi poÏadavky
velkoodbûratelÛ na
sledování, anal˘zu,
bilancování a fiízení
spotfieby elektrické
energie, vystupuje
stále více do popfie-
dí otázka kvalita-
tivních parametrÛ
elektrické energie.
Hlavní charakteris-
tiky elektrické ener-
gie, dodávané z ve-
fiejné distribuãní sí-
tû, jsou definová-
ny normou âSN EN
50160. Tato norma vychází
z evropské normy EN 60160
schválené CENELEC (Evropská
komise pro normalizaci v elek-
trotechnice) 5. 7. 1994. Udává
hlavní charakteristiky napûtí
v odbûrném místû z vefiejné di-
stribuãní sítû nízkého a vyso-
kého elektrického napûtí v nor-
málních provozních podmín-
kách. Pfiedmûtem této normy
je definování a popis charakte-
ristik napájecího napûtí t˘ka-
jící se  velikosti, kmitoãtu, tva-
ru vlny a symetrie tfiífázov˘ch
napûtí.

V bûÏném provozu sítû jsou
zmínûné charakteristiky ovliv-
Àovány podnûty, jako jsou
zmûny zatíÏení, ru‰ení zpÛso-

bené nûjak˘m zafiízením a v˘-
skyt poruch zpÛsoben˘ch vnûj-
‰ími vlivy. Charakteristiky se
mûní zpÛsobem, kter˘ je pro

jakékoliv odbûrné místo ná-
hodn˘ v ãase. S ohledem na
promûnlivost lze oãekávat, Ïe
úrovnû charakteristik budou
pfiekroãeny v malém poãtu pfií-
padÛ. Nûkteré jevy, které ovliv-
Àují napûtí, jsou nepfiedvída-
telné. Hodnoty uvedené pro ta-
kové jevy v normû, napfi. krát-
kodobé poklesy a pfieru‰ení na-
pûtí, musí b˘t pfiíslu‰n˘m zpÛ-
sobem interpretovány.

MCS (MultiControl System)
je multiprocesorov˘ parametri-
zovateln˘ modulární systém,
vyrábûn˘ spoleãností ELCOM-
IPC, kter˘ je primárnû urãen
ke sledování a fiízení procesÛ
v prÛmyslov˘ch elektrick˘ch
sítích v reálném ãase. SlouÏí

jako rozhraní mezi fyzick˘mi
procesy a dispeãersk˘m stano-
vi‰tûm. UmoÏÀuje jak distri-
buovan˘, tak i centralizovan˘

zpÛsob mûfiení a fií-
zení a mÛÏe b˘t inte-
grován s dal‰ími prÛ-
myslov˘mi aplikace-
mi. Modulární sys-
tém MCS umoÏÀu-
je pfiizpÛsobení pro
rÛzné oblasti trhu,
napfi. energetiku, do-
pravu a jiná prÛmy-
slová odvûtví. Dí-
ky sv˘m unikátním
vlastnostem, vysoké
modularitû a schop-
nosti pokr˘t ‰iroké

spektrum úloh dosáhl v krát-
ké dobû velké fiady v˘znam-
n˘ch nasazení. Nejv˘znam-
nûj‰í aplikací MCS je bezpo-
chyby jeho nasazení v fiíze-
ní rozvoden Severomoravské
energetiky, a. s. 

Roz‰ífiení stávajících moÏ-
ností systému MCS o kompo-
nenty umoÏÀující provádût ana-
l˘zu kvalitativních parametrÛ
elektrické energie je dal‰ím lo-
gick˘m krokem na cestû ke
komplexnímu fie‰ení na úrov-
ni jednoho multifunkãního
systému. Díky jeho modulari-
tû vzniká univerzální nástroj
pokr˘vající potfieby jak roz-
vodn˘ch sítí, tak podnikov˘ch
energetik.

¤e‰ení sestává z modulu
mûfiení a úpravy signálu s 16bi-
tov˘m pfievodníkem, jenÏ umoÏ-
Àuje mûfiení 6 proudov˘ch/na-
pûÈov˘ch vstupÛ. Dal‰í kompo-
nentou je modul anal˘zy signá-
lu. Zpracování a anal˘za je
provádûna pomocí speciálnû
upraveného jednodeskového
poãítaãe ve formû zásuvné kar-
ty do vany MCS s operaãním sys-
témem Windows XP Embed-
ded. Softwarová ãást systému
je fie‰ena úzkou spoluprací s di-
vizí Virtuální instrumentace
partnerské firmy ELCOM, a. s.
Pro nasazení v systémech MCS
je pouÏito speciálnû upravené
verze softwaru BK Measure.
Jedná se o komplexní softwaro-
vé modulární fie‰ení monito-
ringu kvalitativních parametrÛ
elektfiiny, splÀující poÏadavky
nejnovûj‰ích standardÛ kvality.

Mûfiené parametry elektric-
ké energie jsou pfiená‰eny da-
tov˘m kanálem fiídicího systé-
mu do centra, kde jsou ukládá-
ny na vyhrazen˘ server. Dále
jsou po síti poskytovány v‰em
pracovníkÛm zodpovídajícím
za kvalitu dodávek elektrické
energie. Firma ELCOM-IPC je
jedním z pfiedních dodavatelÛ
prÛmyslov˘ch PC-systémÛ do
energetiky.

Analýza kvalitativních parametrů elektrické energie
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