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Oblasť techniky
Technické riešenie sa týka uskladňovania energie v rámci chytrý ch sietí (Smart grid) a spadá do oblasti
elektroenergetiky.
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Na poslednej významnej konferencii OSN COP21 v Paríži 2015 venovanej klimatickým zmenám sa členské krajiny zaviazali zabrzdiť produkciu skleníkových plynov tak, aby rast globálnej teploty neprekročil 2
stupne Celzia a bol podľa možnosti čo najhlbšie pod týmto limitom. Znižovanie emisií skleníkových plynov,
predovšetkým oxid uhličitý, je teda pre energetiku veľmi aktuálna téma, nakoľko práve energetika patrí
k najväčším producentom týchto skleníkových plynov. Z tohto dôvodu sú v posledných rokoch takmer na celej planéte podporované obnoviteľné zdroje energie, ktoré neprodukujú žiadne CO 2 emisie, a to najvýraznejšie veterné a solárne generátory. Nevýhodou týchto riešení je ich intermitentný charakter. Silu vetra a intenzitu slnečného žiarenia nemožno regulovať a teda nie je možné dostatočne regulovať ani výstupný výkon takýchto generátorov podľa aktuálnych požiadaviek elektrickej sústavy ako celku. Na tento globálne rastú ci
problém existujú dve hlavné riešenia, ktoré si však navzájom nekonkurujú, ale sa skôr navzájom dopĺňajú.
Tradične to je uskladňovanie energie a smart grid. Smart grid je komplexné riešenie, kde tradičná elektrifikačná sústava funguje obojsmerne a každá zapojená stanica môže byť tak spotrebiteľom, ako aj producentom
elektrickej energie, pričom aktívne komunikuje so správcom siete a reguluje svoje požiadavky podľa aktuálnej potreby systému. Uskladňovanie energie môže, a dokonca by malo , byť súčasťou smart gridu. Je veľmi
dôležité identifikovať tieto nevýhody, nakoľko z nich vychádzajú benefity pre virtuálne úložisko energie.
Keďže smart grid je veľmi komplexný systém, jeho nevýhodami sú najmä komplikovanosť a finančná náročnosť. Komplikovanosť vyplýva hlavne z faktu, že sústava by mala byť schopná zabezpečovať obojstranné
toky energie. Hoci toto je technicky uskutočniteľné, komplikované to je byrokraticky a legislatívne. Taktiež
môže byť problém zabezpečiť a nájsť zodpovedný prvok systému, ktorý zabezpečí to, že energia dodaná
do systému od domáceho producenta bude požadovanej kvality. Je však diskutabilné, či komerčne dostupné
smart riešenia dokážu ovplyvniť spotrebu v bežnej domácnosti, ktorá nemá elektrický ohrev vody, elektrické
kúrenie alebo elektromobil. Ostatné domáce spotrebiče je možné obmedziť (časovo posunúť ich činnosť) len
zanedbateľne bez toho, aby bol životný štandard spotrebiteľa znížený. Je viacero konceptov fungovania
smart gridu, ktoré však čelia niektorému z opísaných problémov (An open Virtual neighbourhood network to
connect IoT infrastructures and smart objects – Vicinity: IoT enables interoperability as a Service. Yajuan
Guan a kol. IEEE Global Internet of Things Summit, 2017, Geneva, Switzerland). Hoci smart gridy sú súčasťou SET pianu EU (Accelerating the European Energy System Transformation, The European Commission)
a smart elektromery sú už viac štandardom, výraznejšie benefity z tejto technológie zatiaľ nie sú dosiahnuté.
Zo štúdie (Mitigation of CO2 emissions by optimizing energy storage capacity, M. Chudy, J. Mwaura,
IEEE PES Power Africa 2016, Livingstone) vyplýva, že uskladňovanie energie môže znížiť emisie skleníkových plynov v systémoch s veľkým inštalovaným výkonom z obnoviteľných zdrojov. Uskladňovanie energie
však má význam aj v systémoch, kde sa nenachádzajú obnoviteľné zdroje energie. Pri uskladňovaní energie
je najdôležitejším faktorom investícia. Cenovo asi najdostupnejšie veľkokapacitné uskladňovanie energie
predstavujú prečerpávacie vodné elektrárne, ktoré však vyžadujú obrovskú vstupnú investíciu a pomerne zásadný zásah do krajiny. Investícia do batériových technológií je zase vysoko riziková kvôli extrémne rýchlemu pokroku vo vývoji batériových technológií. Aktuálne sú vo väčšine elektrizačných sústav prevádzkované
nejaké úložiská energie, najčastejšie prečerpávacie vodné elektrárne.
Podstata technického riešenia
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Virtuálne úložisko energie (Virtual Energy Storage – VES) zabezpečuje službu obdobnú štandardnému veľkokapacitnému úložisku energie. Virtuálne úložisko energie eliminuje nevýhody a riziká spojené s uskladňovaním energie a využívaním niektorých technológií smart gridu. Je to hybridný koncept s prvkami smart gridu
a tradičného uskladňovania energie. Virtuálne úložisko energie je založené na prvkoch pre uskladnenie elektrickej energie (akumulátory, klastre akumulátorov) distribuovaných v elektrickej sústave pri mnohých VES
klientoch tak, že sú komunikačne prepojené s hlavným dátovým centrom. Každý akumulátor alebo klaster
akumulátorov je následne ovládaný zariadením VES, ktoré je situované pri každom VES kliente. Každé zariadenie VES sa skladá z VES komunikačného modulu a VES spínača, ktoré sú navzájom komunikačne prepojené dátovým komunikačným kanálom. Princíp VES je založený na vzájomnej komunikácii VES komunikačného modulu s VES spínačom a VES dátovým centrom. VES systém funguje v štyroch základných funkčných režimoch:
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Režim plného čerpania energie z elektrickej sústavy s nabíjaním akumulátora.
Režim plného čerpania energie z elektrickej sústavy bez nabíjania akumulátora.
Režim využívania elektriny výlučne z akumulátora.
Režim využívania elektriny z akumulátora aj z elektrickej sústavy.
Tieto režimy sa menia na základe príkazov z hlavného VES a dátového centra. Ale VES spínač disponuje
algoritmom, ktorý i v prípade výpadku komunikačných kanálov zabezpečí efektívne fungovanie akumulátorov VES klienta. Vlastné konanie VES spínača je prioritne podriadené príkazom z hlavného VES dátového
centra, ale priamy príkaz od človeka – užívateľa VES systému je nadriadený príkazom z akýchkoľvek komunikačných kanálov.
VES komunikačný modul riadi funkciu VES spínača na základe príkazov z hlavného VES dátového centra. Spôsob dátovej komunikácie závisí od dostupnosti v konkrétnej geografickej lokalite, kde je sy stém prevádzkovaný. Možnosti komunikácie sú pomocou silových rozvodov – PLC komunikačného kanála (napríklad prostredníctvom OSGP – Open Smart Grid Protocol) a pomocou alternatívneho dátového komunikačného kanála (internet) prostredníctvom TCP/IP (Wifi alebo mobilnej siete). Keďže štandardne sa elektrická
energia dodáva vo forme striedavého prúdu a batérie pracujú s jednosmerným prúdom, systém disponuje
AC/DC adaptérom a DC/AC meničom.
VES dátové centrum, ako celok, vystupuje potom v elektrickej sústave ako jedno kompaktné úložisko
elektrickej energie, pričom nie všetky VES klienty musia priamo komunikovať len s jediným VES dátovým
centrom. V prípade veľkého množstva VES klientov by koncentrovaný veľký tok potrebných dát len v jedinom uzle mohol byť veľmi problematický. Preto VES dátové centrum môže byť aj klastrom viacerých, pyramídovo zapojených subcentier, navzájom komunikujúcich tak, že iba centrum na vrchole pyramídového
zapojenia disponuje všetkými potrebnými dátami od VES klientov a od ostatných subcen tier. Práve toto VES
dátové centrum je tým prvkom, v elektrickej sústave, ktoré sa správa ako úložisko energie, pričom je schopné
prijímať príkazy od dispečingu elektrickej sústavy.
VES systém bráni úplnému nabitiu a vybitiu svojej kapacity, čím si zabezp ečí voľnú kapacitu pre nabíjanie aj vybíjanie v prípade potreby siete. Súčet aktuálne dostupných kapacít je vo VES dátovom centre neustále sledovaný, čím je kontinuálne zabezpečený prehľad o aktuálnom stave každého VES klienta, a tak ich dokáže ponúknuť na trhu s elektrinou alebo priamo operátorovi danej siete.
VES dátové centrum stále disponuje informáciami o spotrebe a voľnej kapacite ba térií VES klientov.
Akumulátor pri každom VES kliente je riadený VES systémom tak, aby v prípade potreby siete bolo možné
užívateľovi prerušiť dodávku z centrálnej elektrickej sústavy, pričom je schopný fungovať len na energii, dodanej z akumulátora počas určitého času, napríklad počas špičky elektrickej spotreby. Pri synchronizovanom
vypnutí veľkého množstva VES klientov by došlo k výraznému zníženiu spotreby a odľahčeniu siete bez toho, aby VES klienty museli energiu do siete dodávať. Tento efekt je obdobný, ako by sa uvoľnila energia
z veľkokapacitného úložiska energie. Takto sa dajú efektívne regulovať výkyvy spôsobené obnoviteľnými
zdrojmi a tiež je možné zabrániť spúšťaniu špičkových zdrojov, ktorých chod býva často ekonomicky i energeticky neefektívny. Operátor VES je takto schopný zabezpečovať určitú rezervu siete a poskytnúť ju operátorovi siete ako službu.
Obdobne je VES schopné absorbovať a akumulovať vyprodukovanú energiu v čase prebytku elektriny.
Akumulátory sa nabíjajú vždy počas nižšej tarify a energia z nej je spotrebovaná počas vyššej tarify. Čo prispeje k nižším nákladom na elektrickú energiu pre VES klienta. VES klient môže taktiež profitovať za dostupnosť časti svojej batériovej kapacity pre VES podľa dohodnutého kľúča. Operátor VES má profit z rozdielov taríf energie (zdieľané s VES klientom), a tiež v poskytovaní regulačných služieb pre operátora elektrickej sústavy. VES klient môže mať znížené náklady na elektrickú energiu, nakoľko by mohol primárne
využívať nižšie tarify. Podmienkou však je, že distribučná spoločnosť zavedie vhodný program s minimálne
dvomi tarifami. VES klient je zabezpečený systémom, garantujúcim kvalitu elektrickej energie, ktorý zároveň funguje ako spoľahlivý rezervný zdroj, tzv. UPS (uninterruptible power source). Je schopný zabezpečiť
dodávku elektriny v prípade výpadku hlavného zdroja, teda elektrickej sústavy.
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Na obr. 1 je zobrazené virtuálne úložisko energie pre jedno odberné miesto.
Na obr. 2 je zobrazené virtuálne úložisko energie pre viac odberných miest.
Na obr. 3 je zobrazené virtuálne úložisko energie pre jednu štandardnú zásuvku.
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Príklady uskutočnenia
Základné príklady uskutočnenia VES sú zobrazené na obr. 1, 2, 3.
5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

Príklad 1
Zhotovenie virtuálneho úložiska energie VES vyžaduje zapojenie aspoň jedného VES klienta s fungujúcim VES zariadením. Obr. 1. znázorňuje zapojenie pre jedno odberné miesto. Toto zapojenie si vyžaduje:
VES dátové centrum 2, PLC dátový komunikačný kanál 3, alternatívny dátový komunikačný kanál (internet)
4, VES komunikačný modul 5, smart elektromer 6, AC/DC adaptér 7, VES spínač 8, akumulátor 9, s potrebiče 10 jednosmerného prúdu, DC/AC menič 11, spotrebiče 12, dátový komunikačný kanál 14, dátový koncentrátor 15. Celé zariadenie je napojené na elektrickú sústavu 1. VES zariadenie sa skladá z VES spínača 8
a VES komunikačného modulu 5. Obe súčasti sú spojené so s mart elektromerom 6 a to tak, že prvý silový
vstup VES spínača 8 je napojený na smart elektromer 6 a VES komunikačný modul 5 je spojený prostredníctvom dátového komunikačného kanálu 14 s VES spínačom 8 a smart elektromerom 6. VES dátové centrum 2
je komunikačne prepojené s VES komunikačným modulom 5 prostredníctvom smart elektromeru 6, PLC dátového komunikačného kanálu 3, dátového koncentrátora 15 a alternatívneho dátového komunikačného kanálu (internet) 4. Dátový koncentrátor 15 je zariadenie zdieľané s viacerými VES klientmi. VES spínač 8 má
v prvom silovom výstupe zapojený AC/DC adaptér 7, ktorý je napojený ako nabíjací zdroj akumulátora 9.
Spotrebiče 10 jednosmerného prúdu sú napojené priamo z akumulátora 9. Druhý silový výstup VES spínača
8 je napojený do rozvodov so striedavým prúdom k spotrebičom 12. Druhý vstup do VES spínača 8 je
z DC/AC meniča 11, ktorý ja napojený k akumulátoru 9.
Príklad 2
VES zariadenie na obr. 2 znázorňuje zapojenie VES klienta s viac odbernými miestami 13. Toto zapojenie si vyžaduje: VES dátové centrum 2, PLC dátový komunikačný kanál 3, alternatívny dátový komunikačný
kanál (internet) 4, VES komunikačný modul 5, smart elektromer 6, AC/DC adaptér 7, VES spínač 8, akumulátor 9, DC/AC menič 11, odberné miesta 13, dátový komunikačný kanál 14, dátový koncentrátor 15. Celé
zariadenie je napojené na elektrickú sústavu 1. VES zariadenie sa skladá z VES spínača 8 a VES komunikačného modulu 5. Obe súčasti sú spojené so smart elektromerom 6 a to tak, že prvý silový vstup VES spínača 8
je napojený na smart elektromer 6 a VES komunikačný modul 5 je spojený prostredníctvom dátového komunikačného kanálu 14 s VES spínačom 8 a smart elektromerom 6. VES dátové centrum 2 je komunikačne prepojené s VES komunikačným modulom 5 prostredníctvom smart elektromeru 6, PLC dátového komunikačného kanálu 3, dátového koncentrátora 15 a alternatívneho dátového komunikačného kanálu (internet) 4. Dátový koncentrátor 15 je zariadenie zdieľané s viacerými VES klientmi. VES spínač 8 má v prvom silovom
výstupe zapojený AC/DC adaptér 7, ktorý je napojený ako nabíjací zdroj akumulátora 9. Druhý výstup VES
spínača 8 smeruje k odberným miestam 13. Druhý vstup do VES spínača 8 je z DC/AC meniča 11, ktorý ja
napojený na akumulátor 9.
Príklad 3
VES zariadenie na obr. 3 znázorňuje VES klienta napojeného na jednu štandardnú elektrickú zásuvku 16.
Toto zapojenie si vyžaduje: VES dátové centrum 2, alternatívny dátový komunikačný kanál (internet) 4, VES
komunikačný modul 5, AC/DC adaptér 7, VES spínač 8, akumulátor 9, spotrebiče 10 jednosmerného prúdu,
DC/AC menič 11, spotrebiče 12, dátový komunikačný kanál 14, štandardnú elektrickú zásuvku 16, ktorá je
riadne zapojená do elektrickej siete. VES zariadenie sa skladá z VES spínača 8 a VES komunikačného modulu 5. Prvý silový vstup VES spínača 8 je napojený na štandardnú elektrickú zásuvku 16. VES komunikačný
modul 5 je spojený prostredníctvom dátového komunikačného kanálu 14 s VES spínačom 8. V tomto prípade
je VES dátové centrum 2 komunikačne prepojené s VES komunikačným modulom 5 v ýlučne prostredníctvom alternatívneho dátového komunikačného kanálu (internet) 4. VES spínač 8 má v prvom výstupe zapojený AC/DC adaptér 7, slúžiaci na nabíjanie akumulátora 9. Spotrebiče 10 jednosmerného prúdu sú napájané
priamo z akumulátora 9. Druhý silový výstup VES spínača 8 je napojený do rozvodov so striedavým prúdom
k spotrebičom 12. Druhý vstup do VES spínača 8 je z DC/AC meniča 11, ktorý ja napojený na akumulátor 9
a z ktorého je zároveň dodávaná elektrina pre VES spínač 8.
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Priemyselná využiteľnosť

60

Virtuálne úložisko energie VES má využitie vo všeobecnosti vo všetkých druhoch elektrizačných sústav.
Hlavne je využiteľný ako vhodný prvok na reguláciu výkonovej bilancie a vytváranie výkonovej rezervy pre
odchýlky v elektrizačnej sústave. Jeho výhodnosť je predovšetkým v slabých a nerozvinutých elektrizačných
sústavách, kde sú časté výpadky dodávky elektrickej energie a nízka kvalita dodávanej elektriny. Výhodná

4

S K 8462 Y1

5

aplikácia je aj vo väčších ostrovných systémoch a v sústavách s veľkým podielom obnovite ľných zdrojov
energie, kde je potrebná väčšia výkonová rezerva. VES podporuje rozvoj smart gridu a má vlastnosť vstupnej
technológie k širšiemu udomácneniu smart grid technológií. Virtuálne úložisko energie rovna ko ako klasické
uskladnenie energie môže efektívnym využívaním ušetriť emisie skleníkových plynov a s tým spojené finančné
výdavky. VES môže byť využité aj na nákladovú optimalizáciu pri dieselových generátorov, ktoré často produkujú značné hospodárske straty. Každý VES klient využíva svoje VES zariadenie ako rezervný zdroj elektriny.
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1. Virtuálne úložisko energie, v y z n a č u j ú c e s a t ý m , že predstavuje súbor akumulátorov
(9), ktoré sa nachádzajú na viacerých miestach v elektrickej sústave (1), pričom každý akumulátor (9) je vybavený smart elektromerom (6) alebo štandardnou elektrickou zásuvkou (16) silovo prepojenou s VES spínačom (8), AC/DC adaptérom (7), DC/AC meničom (11), ktoré sú paralelne prepojené medzi akumulátorom
(9) s VES spínačom (8), ktorý je silovo pripojený k spotrebičom (12) alebo odberným miestam (13) a zároveň je pomocou dátového komunikačného kanálu (14) prepojený s VES komunikačným modulom (5), ktorý
je prostredníctvom smart elektromeru (6) a PLC dátového komunikačného kanálu (3) a/alebo alternatívneh o
dátového komunikačného kanálu – internetu (4) komunikačne prepojený s VES dátovým centrom (2) a to
tak, že VES komunikačný modul (5) a VES dátové centrum (2) a VES komunikačný modul (5) a VES spínač
(8) sú prepojené obojsmernou dátovou komunikáciou.
2. Virtuálne úložisko energie podľa nároku 1, v y z n a č u j ú c e s a t ý m , že VES spínač (8) je
jednofázovým spínačom pre striedavý prúd s napätím 220 V, ktorý má dva vstupy a dva výstupy striedavého
prúdu, pričom jeden vstup striedavého prúdu je spojený so smart elektromerom (6) alebo so štandardnou zásuvkou (16), druhý vstup striedavého prúdu je pripojený na DC/AC menič (11), prvý výstup striedavého prúdu je pripojený k AC/DC adaptéru (7) a druhý výstup striedavého prúdu je spojený so spotrebičom (12) alebo
s odbernými miestami (13).
3. Virtuálne úložisko energie podľa nároku 1, v y z n a č u j ú c e s a t ý m , že VES dátové centrum (2) je dátovo komunikačne prepojené so všetkými akumulátormi (9), ktoré sú súčasťou systému tak, že
každý akumulátor (9) má identifikovanú svoju priamu dátov ú komunikáciu s VES dátovým centrom (2).
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