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Nehodící škrtněte

ANOTACE
Cílem tohoto projektu bylo navázání komunikace mezi dvěma elektroměry: ED 110,
který měří výkon fotovoltaické elektrárny na střeše naší školy a ED 310, který měří
spotřebu školy s PC v programu Control web. Hodnoty z elektroměrů se budou
zobrazovat, porovnávat v grafech a archivovat pro budoucí vyhodnocení. Celá aplikace se
bude online zobrazuje na internetu pro větší uživatelskou přívětivost.
The

aim of

this

project was

to

establish communication

between

the

two counters: ED110, which measures the performance of photovoltaic power plant on
the

roof of

our

school and

ED 310, which

measures

the consumption

of PCs

in schools with the Control web. Values of electricity will be displayed, compared
the graphs and archived for futureevaluation. The application will be displayed online on
the Internet for greater userfriendliness.
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energy consumption, energy production
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1. Úvod
Na střeše naší školy se nachází fotovoltaická elektrárna, která má maximální výkon
1600W, který by nastal při ideálních podmínkách. Spotřeba naší školy je mnohonásobně
větší a výkon fotovoltaické elektrárny ji nemůže překrýt. Úkolem práce je vytvořit
komunikaci

s

PC

mezi

jednofázovým

elektroměrem

ED

110,

který

měří

výkon fotovoltaické elektrárny a nachází se v podkroví školy a elektroměrem ED 310,
který měří spotřebu naší školy a je umístěn ve sklepení. Naměřené hodnoty z obou
elektroměrů se budou porovnávat a archivovat, pro pozdější vyhodnocení, zda by bylo
reálné, aby byla škola soběstačná ve výrobě elektrické energie a o kolik panelů by se
musela fotovoltaická elektrárna rozšířit.

2. Hardware
Abych mohl práci realizovat bylo nutné použít patřičný HW. Od firmy ZPA jsem
použil dva elektroměry. Jednofázový ED110 a trojfázový ED310. Komunikace mezi PC
zajišťuje optohlava S10 IR s ED110 a UTP kabel s konektorem RS 485 a externím převodník
na RS 232 s ED310. Program běží na nízko spotřebním PC, ke kterému se ještě
v dokumentaci vrátím.

2.1 ED110
Elektroměr ED 110.D0 je jednofázový statický dvoutarifní elektroměr činné energie
třídy A nebo B podle ČSN EN 50470-1 a 50470-3, určený pro přímé připojení. Základem
technického řešení je mikroprocesor, který zastává všechny hlavní funkce. Převádí
analogový signál ze senzoru proudu a napětí na digitální, provádí výpočty, obsluhuje
displej , snímá tarifní vstupy, komunikuje po optorozhraní, generuje IR a SO impulzy a
vybrané hodnoty a údaje ukládá do paměti a přizpůsobuje vlastnosti elektroměru
požadavkům a potřebám odběratele. Nemá galvanicky oddělený napěťový a proudový
obvod. Měřící systém umožňuje měření i za přítomnosti stejnosměrných a harmonických
složek v měřeném obvodu (napětí i proud) v celém měřicím rozsahu elektroměru.
Negativní působení ss složek je eliminováno v každé měřící periodě. Kalibrace měřicího
systému se uskutečňuje programově, elektroměr neobsahuje žádné mechanické
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nastavovací prvky. Měřicí systém zabezpečuje s rezervou deklarovanou přesnost
elektroměru. [1]

Elektroměr ED110:

Schéma zapojení elektroměru:

Obr. 2.1 .2 Zapojení elektroměru ED110

Obr. 2.1 .1 Elektroměr ED110

2.1.1 Rozsah měření proudu
Elektroměry ED 110.D0 měří v rozsahu od náběhového proudu až po 40A s
dostatečnou rezervou v souladu s normou (ss složka i harmonické). Vzhledem k použité
svorkovnici je však max. trvalý proud povolen 32A [1]
2.1.2 Vstupy
Elektroměr ED 110.D0 je vybaven externím vstupem pro přepínání tarifů. Přepínání
tarifů se uskutečňuje pomocí střídavého napětí přivedeného mezi tarifní svorky
elektroměru. Indikace aktivního tarifu je zobrazována na LC displeji. [1]
2.1.3 Výstupy a komunikace
Elektroměr je vybaven zkušebním LED výstupem, konstanta pro převod odebrané
energie na počet vyslaných pulzů je programovatelná. Elektroměr může být vybaven
rozhraním SO podle IEC 61393 / DIN 43864. Obvod je galvanicky oddělený pomocí
optoelektronického členu, na jehož výstupu je zapojen tranzistor s otevřeným
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kolektorem, který vysílá impulzy s četností odpovídající spotřebovávané energii. Počet
impulzů i jejich délka jsou programovatelné. [1]
2.1.4 Optické rozhraní
Optorozhraní dle ČSN EN 62056-21 umožňuje přímý místní odečet. Odečet se
uskutečňuje pomocí optohlavy přiložené na určené místo pouzdra elektroměru. Její
elektrický vstup / výstup tvoří rozhraní RS 232 nebo USB pro připojení na port PC, PDA
nebo na konektor přenosného terminálu PDA. [1]
2.1.5 Indikační prvky
Pro účely cejchování slouží červeně svítící LED. Dioda vysílá světelnéimpulzy s
četností odpovídající měřené energii

podle

konstanty elektroměru, která

je

programovatelná, typicky 10 000 imp./kWh [1]

2.2 ED310
Elektroměr ED 310 je třífázový statický čtyřtarifní elektroměr činné energie třídy A
nebo B podle ČSN EN 50470-01 a 50470-3, určený pro přímé (ED 310) a nepřímé (ED
310.I) Základem technického řešení je mikroprocesor, který zastává všechny hlavní
funkce. Převádí analogový signál ze senzoru proudu a napětí na digitální, provádí výpočty,
obsluhuje displej, snímá tarifní vstupy, komunikuje po optorozhraní, generuje IR a S0
impulzy a vybrané hodnoty a údaje ukládá do paměti a přizpůsobuje vlastnosti
elektroměru požadavkům a potřebám odběratele. Měřící systém umožňuje měření i za
přítomnosti stejnosměrných a harmonických složek v měřeném obvodu (napětí i proud) v
celém měřicím rozsahu elektroměru. Negativní působení ss složek je eliminováno v každé
měřící periodě. Kalibrace měřicího systému se uskutečňuje programově, elektroměr
neobsahuje žádné mechanické nastavovací prvky. Měřicí systém zabezpečuje s rezervou
deklarovanou přesnost elektroměru. [2]
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Elektroměr ED310:

Schéma zapojení elektroměru:

Obr. 2.2.1. Elektroměr ED310

Obr. 2.2.2.Zapojení elektroměru ED310

2.2.1 Rozsah měření proudu
Elektroměry ED 310 měří v rozsahu od náběhového proudu až do 60A s dostatečnou
rezervou v souladu s normou (ss složka i harmonické). [2]
2.2.2 Vstupy
Elektroměry ED 310 jsou vybaveny až třemi externími vstupy pro přepínání až 4
tarifů. Přepínání tarifů se uskutečňuje pomocí střídavého napětí přivedeného mezi tarifní
svorky elektroměru. Indikace aktivního tarifu je zobrazována na displeji. [2]
2.2.3 Výstupy a komunikace
Elektroměr je vybaven zkušebním LED výstupem, konstanta pro převod odebrané
energie na počet vyslaných pulzů je programovatelná. Elektroměr může být vybaven
rozhraním S0 podle IEC 61393 / DIN 43864. Obvod je galvanicky oddělený pomocí
optoelektronického členu, na jehož výstupu je zapojen tranzistor s otevřeným
kolektorem, který vysílá impulzy s četností odpovídající spotřebovávané činné energii.
Počet impulzů i jejich délka jsou programovatelné viz dále. Dále ED 310 může být vybaven
komunikačním rozhraním RS 485. Toto rozhraní je galvanicky odděleno od ostatních
součástí elektroměru a proto vyžaduje napájení z externího zdroje. [2]
2.2.4 Komunikace RS 485

Elektroměr vybavený tímto rozhraním lze využít jak v systémech zajišťujících
dálkový sběr dat, tak i v průmyslových procesech (automatizace, regulace, řízení
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veřejného osvětlení apod.). Vzdálenost, na kterou lze při velkých projektech po sběrnici
RS 485 komunikovat, může při kvalitním vedení a jeho správném zakončení dosahovat až
1200 m. V případě, že na sběrnici bude připojováno více zařízení aniž by byl použit
opakovač, je nutné dodržet limit 32 připojených zařízení-uzlů. Pokud by se tato podmínka
nedodržela, hrozí přetížení jednotlivých zařízení a mohou vzniknout nevyhovující
podmínky pro komunikaci. Komunikace s elektroměrem osazeným modulem probíhá
stejným způsobem jako komunikace přes optorozhraní. Odečet provedený přes modul je
shodný s odečtem provedeným přes optorozhraní. Počet registrů v odečtu, jejich tvar a
pořadí, ve kterém jsou pomocí modulu vyčteny, je závislé na formátu konkrétního
elektroměru. Formát elektroměru je vytvořen při výrobě dle požadavků zákazníků
zanesených do zákaznického listu. Rozhraní RS 485 je galvanicky odděleno od ostatních
částí elektroměru (4kV/50Hz/60s) a proto je nutné komunikační část napájet pomocí
externího zdroje. Požadavky na napájení jsou uvedeny v Technických datech na předchozí
straně. Při aktivitě na sběrnici RS 485 je automaticky odpojeno optorozhraní elektroměru
s elektroměrem je možné komunikovat jen přes rozhraní modulu. [2]
2.2.5 Zapojení konektoru RJ45 pro RS485

Obr. 2.2.5 Zapojení RJ45 pro RS 485

2.3 Sonda optického rozhraní S10 IR
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Sonda S10 IR (optická hlava) převádí optické signály na signály sériového rozhraní RS
232 (RxD a TxD). Jejím účelem je komunikace mezi elektroměrem vybaveným optickým
rozhraním a PC podle ČSN EN 62056-21. Obsahuje vysílač a přijímač. Umožňuje galvanicky
oddělené připojení elektroměru. Sonda má v sobě toroidní magnet, který umožňuje
snadné připojení k elektroměru. [3]

Obr. 2.3
Optohlava S10 IR

2.4 PC
Program monitoring fotovoltaiky a spotřeby školy bude neustále zapnutý na PC
v kabinetu chemie. Aby nedocházelo k velkým ztrátám energie, program bude běžet na
nízko spotřebním PC. Základní deska ASUS 35M1-M, která obsahuje procesor AMD DualCore Processor E-350 a integrovanou grafickou kartu AMD Radeon™ HD 6310 a celkovou
spotřebou 18W, deska je vybavena pouze pasivním hlazením. Sestava dále obsahuje Řadič
Kouwell IO-106 - PCIe/ RS 232 , který přidává 2 porty RS 232 pomocí PCI express slotu a
umožňuje komunikaci s elektroměry.
ASUS 35M1-M:

Kouwell IO-106 - PCIe/ RS 232 :

Obr. 2.4.1 ASUS 35M1-M

Obr. 2.4.2 Kouwell IO-106 - PCIe/ RS 232
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3. Software
Software pro monitoring výroby a spotřeby energie je vytvořen v programu Control
web 6.1, který nám umožňuje komunikaci s příslušným hardwarem. Software se tvořil
v dílnách měření, kde byl snadný přístup k oběma elektroměrům (ED 110 a ED 310) a
mohli se snadno odstranit chyby v programu nebo samotné komunikaci s elektroměry.

3.1 Control Web
Programový systém, ve kterém je vytvořen celý software, verze 6.1. Specifikace a
výhody:








Rychlý vývoj aplikací
Rozhraní člověk-stroj
Přímé ovládání hardwaru
Nízké systémové nároky
Přehledné uživatelské prostředí
Vizualizace a řízení procesů
Velká škála ovladačů

4. Program
Aplikace je rozdělena do šesti panelů. První panel Úvod, druhý Grafy ED310, třetí
Provoz ED310, čtvrtý Provoz ED110, pátý Grafy ED110, šestý Porovnání. Mezi jednotlivými
panely lze snadno přepínat pomocí přístroje tab_switch. Aplikace je opatřeno windows
oknem, díky němuž lze minimalizovat, zvětšit, nebo zavřít.

7

4.1 První panel - Úvod
Na prvním panelu je model naší školy, který jsem vymodeloval v Adobe Photoshop
se studentskou licencí. Jsou na něm znázorněné oba elektroměry (ED310, ED110). Na
každém z nich jsou dva přístroje meter nastavené v režimu text_display (jako jediný z
modů na dovoluje vypsat spolu s numerickou hodnotou text), které nám zobrazují číselné
hodnoty podle toho, jak jsme nastavili expression (parametr přístroje, podle kterého nám
bude meter zobrazovat hodnoty).Pod modelem školy se nachází přístroj trend, který
dokáže zobrazovat graficky průběhy jednotlivých veličin, které si nastavíme v expression,
dále má trend také funkci archivace, díky které můžeme jednotlivé průběhy archivovat.
Pod přístrojem se nachází šipky, pomocí kterých se můžeme průběhy manuálně posouvat,
tlačítko na vypnutí mřížky, zámek pomocí kterého můžeme tyto funkce zamknout, graf
trendu kde si můžeme nastavit jak bude samotný graf vypadat a výběr archivačního
souboru. Vpravo od trendu se nachází přesný datum a čas.

Obr. 4.1 Úvod
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4.2 Druhý panel - Grafy ED310
Na tomto panelu se nachází pouze jeden přístroj trend, který zobrazuje a archivuje
průběhy jednotlivých veličin, které získávám z elektroměru ED310. Můžeme si zde
přepínat jakou veličinu budeme chtít vidět: Napětí v 1.fázi, Napětí v 2.fázi, Napětí ve 3.
fázi, Proud v 1. fázi, Proud v 2. fázi, Proud ve 3. fázi, Výkon v 1. fázi, Výkon v 2. fázi,
Výkon ve 3. fázi Archivace je nastavena na jeden den. Na levé straně trendu vidíme
rozsah zvolené veličiny v jejich jednotkách (např. proud v ampérech) a na pravé straně je
rozsah znázorněn procentuelně. Tren má nastavenou aktivaci na každých 15 sekund.

Obr. 4.2 Grafy ED310
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4.3 Třetí panel - Provoz ED310
Tento panel nám umožňuje spustit komunikaci s elektroměrem ED310 pomocí
tlačítka Start, tlačítko Stop vypne celou aplikaci. Bílé okno v levém horním rohu je přístroj
listbox, na kterém se nám zobrazuje celková komunikace s elektroměrem a ve kterém je
napsaná procedura, která řídí celou komunikaci. Pod listoboxem se nachází přístroj
string_display, který slouží k zobrazení textového výrazu, když dojde k problému v
komunikaci. V pravé části panelu jsou metry, které nám numericky zobrazují hodnoty
jednotlivých veličin. U každého metru je přístroj label, který umožňuje zobrazit ikonu
nebo text, který si v něm nastavíme, jeho funkce je pouze dekorativní, nepracuje s daty
systému.

Obr. 4.3 Provoz ED310
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4.4 Čtvrtý panel - Provoz ED110
Zde stejně jako u předchozího panelu ovládáme komunikace, nyní však s
elektroměrem ED110. Na první pohled tyto panely vypadají stejně, rozdíl je však v
proceduře, která se nachází v listobxu a také zde není tolik metrů, protože elektroměr
ED310 je 3 - fázový a ED110 pouze 1 -fázový, takže je zde vše pouze jednou.

Obr. 4.4 Provoz ED110
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4.5 Pátý panel - Grafy ED110
Na tomto panelu je pouze přístroj trend, který nám zobrazuje a archivuje průběhy
veličin z elektroměru ED110. Můžeme si zde přepínat jakou veličinu budeme chtít vidět:
Napětí, Proud, Výkon. Archivace je nastavena na jeden den. Vlevo je rozsah v jednotkách
(např. Napětí - V), vpravo je rozsah procentuelně. Trend má nastavenou aktivaci na
každých 15 sekund.

Obr. 4.5 Grafy ED110
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4.6 Šestý panel - Porovnání
K tomuto panelu pouze krátce, je zde jeden přístroj trend, na kterém se nám
zobrazuje spotřeba školy a energie dodaná fotovoltaickou elektrárnou a jejich průběhy se
zobrazují porovnávají a zároveň každý den archivují.

Obr. 4.6 Porovnání ED110 a ED310
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4.7 Aplikace na web
V control webu se pomocí jednoduchého průvodce vygenerovala aplikace pro
internet, která je stejná s původní aplikací. Rozdíl je v přepínání oken, které je zde na levé
straně a v ovládání grafů, které je zde omezené. Nicméně pomocí vygenerovaná aplikace
monitoringu můžeme sledovat aktuální hodnoty a grafické znázornění veličin v grafech
kdekoliv chceme zadáním IP adresy 172.16.26.48 (adresa počítače na kterém aplikace
běží). Stránka se každých 15 sekund sama aktualizuje, aby všechny hodnoty byly aktuální.

Obr. 4.7 Aplikace na web

4.8 Ovladač
Nastavení sériových portů se nastavuje pomocí parametrického souboru ovladače,
který převádí informace elektroměru do fronty. V aplikace je 2x použit ovladač ASCII
v.5.19.0.0 pro každý elektroměr. Modulační rychlost je nastavena na 300 bitů za sekundu.
Paměť v ovladači je nastavena na 2048 bitů a měla by být postačující. Součástí ovladače
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jsou kanály. V aplikaci jsou použity následující: chEnableException - kanál pro výjimku
ovladače, chErrorCode - kanál pro detekci chyb v komunikaci, chExceptionStatus - stav
výjimky ovladače., tyto kanály jsou v programu 2x, pro každý ovladač jednou. Nastavení
obou ovladačů je stejné až na parametrický soubor, ve kterém se liší.
Parametrický soubor pro ED 110:

Parametrický soubor pro ED 310:

Obr. 4.8.1 Par. soubor ED110

Obr. 4.8.2 Par. soubor ED310

ComDriver

– nastavení sériového portu, se kterým ovladač pracuje

mode

– režim činnosti (halfduplex – obě strany mohou vysílat a přijímat)

pre_key

– prodleva před zahájením procesu

hold_key

– prodleva před ukončením procesu
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Mapovací soubor pro ED 110 a ED 310:
Mapovací soubor je pro
oba elektroměry stejný, slouží
k definování
jednotlivých
vstupů a výstupů ovladače.

Obr. 4.8.3 Mapovací soubor ED110 a ED310

4.9 Časování
Pro zabezpečení chodu aplikace musí být přístroje a podprogramy pravidelně
časovány. V programu jsem využil dva druhy časování. Periodické časování a časovaní
pomocí časovače (Tseq). Periodické časování není závislé na tom, zda přístroj vykonává
nějakou funkci např.: Clock_1 (hodiny na úvodní obrazovce) nebo podprogram TxData.
Ale aby aplikace nebyla příliš náročná na PC, stačí určité přístroje např.: metry které nám
zobrazují hodnoty, aktivovat pomocí časovače Tseq.
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5 Procedury a podprogramy
Jelikož je pro každý elektroměr jeden ovladač, tak je také pro každý elektroměr řada
procedur, které obsluhují komunikaci a sběr dat, jsou téměř totožné, ale někde se liší,
odlišnosti jsem označil vždy číslem do závorky (pro elektroměr ED110).

5.1 TxData(1)
Vysílací procedura
core.DriverQueryProc( 'drv(1)', 'SendStringSync', '/?!')
„/“ - Start znak
„?“ - Povel s požadavkem na přenos
„!“ - Koncový znak
Elektroměr se identifikuje, odpoví potvrzující zprávou. Komunikace mezi
elektroměrem a programem byla nyní navázána.
Celý program TxData
activity
period = 60(30);
end_activity;
procedure OnActivate();
begin
lb_comm(1).DeleteList();
core.DriverQueryProc( 'drv(1)', 'SendStringSync', '/?!');
end_procedure;

5.2 Start up(1)
Procedura pro výjimku
chEnableException(1) = true;
Generuje se výjimka ovladače, že paměť ovladače je prázdná a může přijímat nová
data, čeká se na ukončovací znak z elektroměru.
Celý podprogram Start up(1)

procedure OnActivate();
begin
chEnableException(1) = true;
end_procedure;
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5.3 Procedury v přístroji lb_comm(1)
Procedura pro příjem dat:
core.DriverQueryProc( 'drv(1)', 'GetString', &s );
Tato procedura dává elektroměru povel k odeslání naměřených dat.
Procedura pro chybu komunikace:
if chErrorCode(1)<>0 then status(1).SetValue('Pracuji …');
else status.SetValue('');end;
Tato procedura nám hlásí do zobrazovacího přístroje string_display(1) pod
listboxem, zda došlo k chybě komunikace, pokud se vyskytla chyba, naskočí hláška
„Pracuji …“ program se cyklí a pokouší se navázat komunikace, pokud chyba nenastala,
přístroj string_display(1) bude prázdný.
Získávání dat:
if slice(s,0,5)='1.8.0' then (* Energie celkova ED310 *)
encelk= val(slice(s,6,9),10);
If – podmínka, buď se rovná, nebo ne
Then – pokud je splněna podmínka If provede se operace
Val – převádí string řetězec do binární podoby, ve které se už hodnoty se zobrazují
v přístrojích a grafech
Slice - funkce vrací podřetězec z řetězce

5.4 Pozice jednotlivých veličin
Pozice jednotlivých veličin jsou uvedeny v zákaznickém listu, který poskytuje firma
ZPA. Každý elektroměr má svůj. Nalezneme je v přílohách.

6. Jak to celé funguje
Oba elektroměry změří dané hodnoty, které jejich mikroprocesor zpracuje. ED110
zpracované hodnoty posílá do optické hlavy na jejímž konci je konektor RS 232, který je
zapojený do PC a komunikuje s programem. Do ED310 je zapojený konektor RJ 45 a přes
UTP kabel se přeposílají hodnoty. Kabel je zakončen konektorem RS 485 (galvanicky
oddělen -> potřebuje vlastní zdroj), za kterým je převodník RS 485 -> RS 232 (převodník ,
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který má galvanicky oddělený obvod ->potřebuje vlastní zdroj) je připojený k PC a
komunikuje s programem.

7. Závěr
Při porovnání hodnot z obou elektroměrů je na první pohled jasné, že fotovoltaická
elektrárna pokryje pouze zlomek spotřeby celé naší školy a to pouze za předpokladu, že
bude svítit Slunce a nebude moc mraků, protože jinak nemá téměř žádný výkon. Škola má
průměrnou spotřebu zhruba okolo 30kW a solární panely dávají ve slunečných dnech
maximálně 1 kW a to ještě díky ročnímu období, kdy je slunce "nízko" na obloze a svítí
pod ideálním úhlem v létě může být výkon menší. Její rozšiřování by bylo zbytečné a příliš
finančně nákladné. Výhodou programu je malá náročnost na systémové požadavky a
velmi snadné ovládání a univerzálnost. Další výhodou je, že u fotovoltaiky je oddělená
část silové elektřiny a do PC jde pouze monitorovací okruh, tohoto oddělení je docíleno
přes optorozhraní a díky tomu nemůže nastat přepětí a poničení PC například při úderu
blesku. Aplikace dále generuje webovou stránku, díky níž můžeme sledovat monitoring
výroby a spotřeby energie z každého počítače, který je připojen na naší sít a zároveň se
data z každého dne archivují pro pozdější analýzu.
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