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B

ez elektřiny se už v dnešním civilizovaném světě neobejdeme. K jejímu měření slouží elektroměry. Ty bývají obvykle instalovány distributorem elektrické energie u odběratele. Hodnoty naměřené elektroměrem jsou pak odečteny pracovníkem distributora nebo pověřené firmy a z nich je
zpracováno vyúčtování spotřebované elektrické energie.
Konstrukce elektroměrů se v průběhu doby měnila a zdokonalovala, aby bylo měření co nejpřesnější. Závisela také na účelu, pro který se elektroměr používal.
Elektroměr se někdy nesprávně označoval jako elektrické hodiny. Tento název pochází z doby, kdy
byly elektroměry podobné hodinám – měly číselník s ručičkami a v bytech se umisťovaly na viditelné místo podobně jako hodiny. Druhým důvodem bylo to, že měřily kilowatthodiny. Navíc některé
stejnosměrné elektroměry fungovaly na principu dvou kyvadel.

Úvodní strana Říšského
zákoníku z roku 1903, který
stanovoval způsob ověřování
elektroměrů

Historie využití elektřiny

Elektroměr system ARON,
výroba Gleichstrom, 1903

Elektroměr Gleichstrom-Pendelzahler, system ARON, 1911
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Některé elektrické a magnetické jevy byly známy již v antice,
ale opravdové pochopení těchto jevů a jejich využití se datuje až na přelom 18. a 19. století. Známé jsou například Galvaniho pokusy s preparáty žabích svalů, datované do roku
1780. Skutečný rozvoj používání elektřiny však nastal až
po objevu prvního použitelného zdroje stálého elektrického
proudu, Voltova článku, v roce 1800. Ten byl po více než
60 let (až do objevu dynama) hlavním zdrojem elektrického
proudu při fyzikálním bádání.
Během krátké doby byla v první polovině 19. století prozkoumána většina elektrických vlastností látek za normálních podmínek, byly objeveny zákony platící v elektrických
obvodech a nalezena souvislost elektřiny s magnetismem.
Mezi nejvýznamnější badatele té doby patří Volta, Coulomb,
Ampere, Ohm, Oersted či Faraday. Jejich jména nesou mnohé přírodní zákony nebo fyzikální jednotky. Je potřeba také
zmínit Jamese Clerka Maxwella, který matematicky zpracoval a sjednotil poznatky o elektřině a magnetismu do svých
čtyř proslulých rovnic – ty mají v mnohých oblastech použití
do dneška.
Období druhé poloviny 19. století bylo ve znamení technických aplikací elektřiny, vynálezů různých elektrických
spotřebičů (generátor, oblouková lampa, žárovka, elektromotor, telefon) a jejich zavádění do výroby a domácností.
K slavným fyzikům a vynálezcům té doby lze řadit jména
jako Hertz, Thomson, Kelvin, Edison, Siemens, Tesla, Bell
a z Čechů například František Křižík.
Stejnosměrný proud byl historicky prvním využívaným druhem proudu. O jeho rozšíření se zasloužil svými vynálezy
především Thomas Alva Edison. Stejnosměrný proud se využívá v obvodech a součástkách citlivých na směr proudu.
To je například elektrolytický kondenzátor nebo tranzistor.
V převážné většině přístrojů spotřební elektroniky (počítač,
televizor, rádio apod.) se používá nižší stejnosměrné napětí, které se většinou vyrábí pomocí spínaného zdroje. Tyto
spotřebiče mohou být alternativně napájeny i z jiných zdrojů
stejnosměrného napětí, jako jsou (auto)baterie, suché články a podobně.

Střídavý proud se používá kvůli snadnější výrobě v elektrárnách, jednoduššímu a levnějšímu dálkovému přenosu
(menší ztráty ve vedení) a v neposlední řadě i kvůli snadnějšímu vypínání. Výhodou je také jednoduché zvyšování
a snižování napětí pomocí transformátoru a výrazně menší
prvky určené k ochraně a vypínání silových obvodů střídavého proudu (jističe, pojistky a stykače).
Snížení přenosových ztrát se dosahuje především transformací elektrického napětí na vysoké napětí a nízký proud,
čímž se omezuje zahřívání elektrického vedení. Střídavý
proud se používá v běžných domácích elektrických spotřebičích (žárovka, zářivka, spotřebiče používající elektromotor, elektrická topidla apod.).
Hlavní nevýhodou střídavého proudu je ve srovnání se stejnosměrným složitější rekuperace (vracení energie do sítě)
a nutnost synchronizovat generátory v celé síti (při nesynchronizovaném napojení více generátorů by se navzájem
mohl elektrický proud částečně nebo i zcela vyrušit).
V počátcích zavádění elektrické energie do běžného života
byla otázka vhodnosti použití stejnosměrného nebo střídavého elektrického proudu velmi ostře diskutována. Thomas
Alva Edison byl stoupencem první možnosti a v roce 1882
zprovoznil rozvod stejnosměrného proudu pro osvětlení
ulic a několika domů. Zastáncem střídavého proudu byli
Nikola Tesla a George Westinghouse. V průběhu několika
let se ukázala omezení při použití stejnosměrného proudu,
především při jeho distribuci – efektivně se dal přenášet jen
na velmi malou vzdálenost (dvou až tří kilometrů) od elektrárny. Postupem času se tedy prosadila výroba a rozvod
střídavého proudu, který se dal bez větších ztrát přenášet
na značné vzdálenosti. V roce 1896 byla firmou Westinghouse Electric Corporation uvedena do provozu elektrárna
na Niagarských vodopádech s rozvodným systémem využívajícím transformátory napětí.
Dá se tedy říci, že střídavý proud zvítězil nad stejnosměrným z hlediska výroby a přenosu elektrické energie. Přesto
se i dnes používá stejnosměrný proud například k pohonu
tramvají (600 V) nebo metra (750 V).

Elektroměr Drehstrom-Dreileiterzahler, Mix & Genest, 1908

Elektroměr typ BE4,
výroba Rakouské Bergmannovy
elektrotechnické závody, s. s r. o.,
Podmoklí n. L. – Vídeň, 220 V, 5 A
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Historie elektroměrů

Elektroměr typ LJC,
výroba AEG, 220 V, 5 A, 1920

Elektroměr typ EJ,
výroba Fr. Křižík, a. s., Praha,
220 V, 5 A
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První elektroměr zkonstruoval T. A. Edison a byl galvanického typu. Fungoval na principu průchodu proudu elektrolytem mezi dvěma přesně zváženými deskami. Při průchodu proudu přecházely galvanicky ionty kovu z jedné desky
na druhou podle velikosti proudu. Množství odebrané energie se potom spočetlo z rozdílu vah desek. Tento elektroměr
byl samozřejmě ampérhodinový, pro stejnosměrný proud.
Hlavní nevýhodou byl kapalný elektrolyt a unikající plyny.
Také manipulace s deskami a dolévání elektrolytu bylo pro
odečítače poměrně náročné. Proto byl brzo opuštěn.
Další měřicí přístroje na stejnosměrný proud se nazývaly
elektrolytické a pracovaly na principu průchodu některých
prvků (rtuti nebo vodíku) přes pórovitou přepážku působením elektrického proudu.
Existovaly i jiné elektroměry na stejnosměrný proud, svou
konstrukcí podobné indukčním elektroměrům na proud střídavý, o kterých se pojednává dále. Tyto měřiče odstraňovaly
většinu nevýhod elektrolytického elektroměru. Jejich hlavní
nevýhodou byly komutátory (kolektor s kartáčky), které se
poměrně rychle opotřebovávaly, a tím se snižovala jejich
přesnost. To se konstruktéři snažili vyřešit různými způsoby. Jedním z nich byly oddělené části kolektoru pro nižší
a vyšší odebíraný proud (při větším zatížení se kolektor více
opotřebovává). Kartáčky se po kolektoru posunovaly podle
momentálního zatížení. Tak zůstávala část pro nižší odběry
méně poškozená a měřila při malých proudech přesněji.
Elektroměry na střídavý proud pracovaly po většinu
20. století téměř výhradně na Ferrarisově principu točivého
magnetického pole. Tyto tzv. indukční elektroměry se používají pro měření spotřeby elektrické energie ve střídavých
jednofázových i třífázových sítích. Třífázový elektroměr
pro čtyřvodičovou síť má tři magnetická ústrojí (vlatně tři
jednofázové elektroměry) působící na tři nebo dva hliníkové
kotouče na společné ose.
Indukční elektroměry v průběhu času mírně měnily tvar,
rozšiřovaly se jejich funkce a zvyšovala přesnost, ale princip
zůstával stejný. Používají se ještě dnes, i když jsou v poslední době postupně nahrazovány elektroměry elektronickými.

Princip činnosti elektrolytického elektroměru
Uzavřená skleněná nádoba obsahuje elektrolyt. Horní část
je rozšířená a je v ní šikmo uložená pórovitá přepážka. Nad
ní je rtuť se zavedenou elektrodou. Druhá elektroda je pod
přepážkou. Pokud mezi elektrodami neprotéká proud, povrchové napětí udržuje rtuť v horní části. Při průchodu proudu se drobné kapičky rtuti protlačují přes pórovitou přepážku (proces podobný galvanickému pokovování) a rtuť
padá do zúžené dolní části připomínající teploměr. Na ní je
stupnice s dílky. Množství rtuti, které se zde nashromáždí,
je přímo úměrné prošlému proudu a času. Jde tedy o elektroměr ampérhodinový (neměří přímo kWh) a přesnost
měření odběru elektrické energie závisí na stabilitě napětí.
Pokud se dolní část naplní, je nutno elektroměr převrátit
a rtuť přeteče zpět do rozšířené baňky. Z toho vyplývají další nevýhody – převracení musel periodicky provádět pracovník dodavatele elektřiny (trubice byla v základní poloze
zaplombována) a elektroměr vykazoval malou přesnost při
odečítání spotřeby (typicky 3 %). Také se vždy „ztratil“ záznam o dosud spotřebované elektřině, po každém převrácení se začínalo od nuly.
Princip činnosti indukčního elektroměru
Pohon (střídavého) indukčního elektroměru má podobný princip jako asynchronní motor s kotvou nakrátko. Ve vzduchové mezeře mezi póly dvou magnetických systémů se otáčí hliníkový kotouč, poháněný
vířivými proudy. Proudovou cívkou pod kotoučem na dvouramenném jádře protéká měřený proud. Cívka má pouze několik závitů a je z drátu o velkém průřezu.
Nad kotoučem je trojsloupkové jádro s napěťovou cívkou,
tvořenou tenkým drátem s mnoha závity (15 000 i více).
Napěťová cívka má díky uzavřenému železnému jádru
oproti proudové cívce velkou indukčnost, a proto je při činné zátěži sítě mezi magnetickými toky obou cívek fázový
posun téměř 90 °. Tyto magnetické toky vytvářejí podobně
jako v jednofázovém indukčním motoru točivé magnetické
pole, které otáčí kotoučem, kterým protékají vířivé proudy.
Točivý moment je úměrný proudu v proudové cívce, tedy
v měřené síti odběratele elektrické energie.
Brzdicí (permanentní) magnet vytváří v kotouči vířivé proudy, které ho brzdí a zabraňují tomu, aby se točil rychleji než
to odpovídá odebíranému proudu. Zároveň brání tomu, aby
se setrvačností točil i při poklesu nebo zastavení průtoku
proudu.
Otáčející se kotouč pohání přes hřídel bubínkové mechanické počitadlo se šnekovým převodem, takže údaj na počitadle odpovídá spotřebě elektrické energie v kWh.

Vnitřní uspořádání přepínacích
hodin s ručním (pérovým)
natahováním firmy Landis & Gyr

Elektroměr typ ET0M,
výroba Křižík – Chaudoir, a. s.,
Praha, 3x220/380 V, 5 A, 1923
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Vícesazbový, např. dvousazbový, elektroměr má několik
počitadel, jejichž pohon se přepíná pomocí diferenciálního soukolí. V minulosti bylo přepínání mezi sazbami zajišťováno přepínacími (spínacími) hodinami. Jde vlastně
o hodinový stroj poháněný pomocí kyvadla nebo nepokoje.
Nastavení přepínacího času se provádělo pomocí „stavědel“ (šroubků). Ty přivedením nebo odpojením pomocného
proudu elektromagnetu přesunuly soukolí do žádané sazby (číselníku). Natahování hodin bylo prováděno zpočátku
ručně, později automaticky buď elektromagnetem, který čas
od času dotáhl péro pohánějící hodiny (což ale způsobovalo
hluk), nebo malým elektromotorkem (ten dotahoval hodiny
průběžně a je z uvedených možností nejvýhodnější). K pohonu moderních elektronických spínacích hodin se také
používal krokový motor řízený krystalem. Běžné přepínací
hodiny byly 24hodinové, ale vyráběly se i týdenní hodiny
pro nastavení zvýhodněné víkendové sazby.
Už na přelomu dvacátých a třicátých se dělaly pokusy
s dálkovým přepínáním sazeb, čímž by se bylo možné vyhnout obtížím při používání přepínacích hodin. Ve Francii
se zkoušelo řízení pomocí vyšších frekvencí (např. 500 Hz)
vysílaných v určenou dobu po síti. Obdobné experimenty
prováděla u nás firma Křižík, ale s frekvencemi jen málo se
lišícími od obvyklého kmitočtu sítě 50 Hz. Zvýšení frekvence
na 51–52 Hz přepínalo na jednu sazbu, snížení na 48–49 Hz
na druhou.
Pro přepínání sazeb byl nakonec zvolen způsob posílání
pulzních kódových telegramů.
V dnešní době je již změna sazby řízena dálkově pomocí
signálů HDO (hromadné dálkové ovládaní) s možností operativních zásahů.
Existují i další druhy elektroměrů. Měřiče pro měření maximální spotřeby určí největší zatížení během nastaveného
časového rozpětí, např. během 15 minut (měří průměrnou
spotřebu za tento čas, nikoliv největší krátkodobý odběr
např. během rozběhu motoru). Elektroměry pro měření
výkonu zjišťují v nastaveném období (např. 96 hodin, tedy
4 dny) největší průměrný hodinový výkon, tedy energii odebranou za 1 hodinu. Tato měření jsou důležitá při analýze
příčin přetěžování sítě a dodržování odběrových diagramů
velkoodběrateli.

Vedle těchto nejběžnějších se vyráběly a vyrábějí také elektroměry nadlimitní, elektroměry na jalovou práci, voltampérové či součtové.
Pro měření velkých proudů (stovky ampér) se používají elektroměry na nižší proud, oddělené transformátorem,
který několikanásobně sníží měřený proud (měřicí transformátory).
Zajímavé, i když u nás nepříliš používané byly elektroměry
mincovní (v některých zemích světa se používají dodnes,
ovšem spíše ve formě předplatních elektroměrů na čipové
nebo jiné předplacené karty). Do otvoru v elektroměru se
vhodilo několik mincí a elektroměr umožnil odběr energie odpovídající vhozené hotovosti. Po jejím vyčerpání byl

Úhrnný elektroměr typ CAC3-5tmr
výroba Landis & Gyr, ZUG, 100 V

Elektroměr předplatní, typ VD13G,
výroba Siemens Elektr. A.-G.
Muglitz, 3x230 V, 10 A, 1935

Průřez mincovním (předplatním)
elektroměrem firmy AEG
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přívod proudu odpojen do doby, něž odběratel opět vhodil
další mince – podobně jako v nedávných dobách u pouličních telefonních automatů u nás. Výhodou bylo, že odpadlo
vystavování účtů a případné vymáhání peněz od neplatících
zákazníků, nevýhodou byla nutnost pravidelného vybírání
hotovosti.

Elektroměr typ DGF,
výroba ETA, spol. s r. o., Praha,
220 V, 15 A, 1930

Dalším zajímavým měřičem je přenosný elektroměr na slevy. Do zásuvky se zapojil nejdříve přenosný elektroměr
a do něj spotřebič, většinou nějaký s větším odběrem (topení, žehlička apod.). Údaj na tomto přenosném elektroměru
se poté odečítal od hlavního elektroměru, proto tedy název
„na slevy“. Bylo v zájmu odběratele, aby elektroměr postavil
do správné polohy a aby jej nepoškodil, protože v opačném
případě by elektroměr špatně měřil a odběratel by o slevu
přišel. U nás byl tento typ používán jen málo.
Historie úředního ověřování elektroměrů v našich zemích
sahá do roku 1904, kdy začalo platit „Nařízení ministeria
obchodního o zkoušení a ověřování počitadel spotřeby
elektrické cejchovním úřadem“ (úvodní strana Nařízení je
ukázána na straně 1).
Ověřování elektroměrů se provádělo v úředně stanovených
cejchovnách. Část seznamu cejchoven z roku 1931 je uvedena na obrázku vpravo. Celkem jich v Československu v tomto roce existovalo 54 (49 v českých zemích, čtyři na Slovensku a jedna na Podkarpatské Ukrajině). V Praze jich působilo
osm, nepočítáme-li Čakovice, které tehdy k Praze nepatřily.

Elektroměr pro stejnosměrný
proud, typ EZ
8

Přenosný elektroměr na slevy vyrobený firmou Siemens

Elektroměr typ D4dt,
výroba Severočeská továrna
elektroměrů, s. s r. o., Praha,
3x230/400 V, 100 A, 1942

Část seznamu úředně stanovených cejchoven z příručky
o elekroměrech z roku 1931

Elektroměr pro měření maximální
spotřeby MAXIPRINT,
typ NAD6s1e, výroba Landis & Gyr
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Elektroměry používané
v současnosti

Elektroměr typ ET304 D3,
výroba Křižík Prešov,
3x120 V, 10/40 A, 1987

V roce 1998 dochází v Pražské energetice k historické
změně v měření spotřeby elektřiny. Až dosud se spotřeba
elektrické energie měřila mechanickými indukčními elektroměry na Ferrarisově principu. Tyto elektroměry jsou dnes již
na hranici svých technických možností a jejich vlastnosti již
nelze dále výrazně zlepšovat. Proto jsou postupně nahrazovány novým, elektronickým typem.
S rozvojem elektroniky se zhruba před 20 lety začaly používat elektroměry využívající elektronické součástky. Tyto
elektroměry nemají žádné pohyblivé součástky, proto se též
nazývají statické. S ohledem na své vlastnosti se nejdříve začaly používat především u odběrů vyžadujících velkou
přesnost měření, tj. u odběrů realizovaných z úrovně vysokého a velmi vysokého napětí při nepřímém měření (přes
transformátory).
Statické (elektronické) elektroměry jsou přístroje odpovídající současnému stavu elektroniky a trendu měřicí techniky.
S klesající cenou elektronických součástek a zvyšující se
spolehlivostí se cena přibližuje cenám mechanických elektroměrů, a proto se elektronické elektroměry postupně zavádějí i u maloodběratelů, odebírajících elektřinu z nízkého
napětí.

Elektronické impulzní elektroměry

Elektroměr typ ET 404 B2,
výroba Křižík Prešov,
3x230/380 V, 10/40 A, 1987
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Měření spotřeby zde nevychází z počtu otáček rotoru (kotouče) indukčního motorku, ale z počtu impulzů elektronického wattmetru a konstanta elektroměru se udává v impulzech na 1 kWh. Tyto přístroje mají mnoho funkcí, například
měření maximální spotřeby, vícesazbové měření, ukládání
časového odběrového diagramu do paměti, komunikaci
s počítačem či datovou komunikaci po rozvodné síti. Základem technického řešení je mikroprocesor, který zastává
všechny hlavní funkce.
Ve srovnání s mechanickými indukčními elektroměry mají
statické elektroměry mnoho výhod:
• Nabízejí měření podstatně většího množství veličin, což
zvyšuje informovanost dodavatele o struktuře odběru.

• Mají menší vlastní spotřebu; při velkém množství nasazených elektroměrů se tím sníží technické ztráty.
• Mají menší náběhové proudy a měří s větší přesností při
velmi malých proudech; v současných domácnostech se
používá řada spotřebičů, které jsou dlouhou dobu v pohotovostním režimu a jejich proudový odběr se pohybuje
právě v oblasti jednotek procent základního proudu elektroměru; zvýšení citlivosti elektroměru (malý náběhový
proud) a zvýšení přesnosti měření v této oblasti může zvýšit kvalitu účtování elektrické energie.
• Umožňují správné měření elektrické energie i při zkreslených průbězích proudů a napětí. Roste počet nelineárních
spotřebičů (např. pulzně řízené zdroje PC) a počet tyristorově regulovaných výkonů. Proud pak obsahuje vyšší
harmonické složky a ty se objevují i v síťovém napětí. V takových případech se příznivě projeví uvedená vlastnost
elektronických elektroměrů.
• Umožňují automatický odečet měřených veličin s využitím
optického komunikačního rozhraní, bez možnosti chyb
a ovlivnění výsledků měření odečítající osobou; je možná
i časová kontrola jeho činnosti.
• Umožňují softwarové nastavení parametrů měření podle
požadavků vlastníka elektroměru; dodavatel energie má
možnost předepsat parametry odečítané z elektroměru.
• Je možný dálkový odečet měřených veličin pomocí různých typů komunikačních rozhraní, což v budoucnu umožní centralizovaný sběr dat.
• LCD displej dokáže zobrazovat více údajů než jenom stav
„počitadla“ spotřebovaného množství elektřiny (např. právě měřený tarif, přibližný momentálně odebíraný výkon).
• Zvláštní zkušební optický impulsní výstup umožňuje větší
spolehlivost a citlivost při kalibraci přístroje.
• Při přepnutí na jiný tarif u nich nedochází ke zvýšení vlastní spotřeby činné energie napěťového obvodu; při velkém
množství nasazených dvoutarifních elektroměrů se tím
snižují technické ztráty.
• Umožňují registrovat počet výpadků distribuční sítě; tím
lze upozornit na možné neoprávněné zásahy do elektroměru.
• Dokáží měřit při větším počtu tarifů, což umožní pružné
přizpůsobování změnám na trhu s elektřinou a potřebám
zákazníků.

Elektroměr typ G1Y6dst,
výroba Schlumberger,
3x230/400 V, 10/60 A, 1994

Elektroměr pro nepřímé měření
typ ZMB210dr58,
výroba Landis & Gyr,
3x230/400 V, x/5 A, 1998
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Odečet elektroměru mobilním ručním terminálem
V současné době se odečet elektroměrů provádí převážně
manuálně na místě (u zákazníka). U elektromechanických
elektroměrů je nutné údaje elektroměru zapsat ručně do terminálu. U elektronického elektroměru se načtou údaje přes
optické rozhraní a dotykovou klávesu. Údaje terminálu jsou
dále zpracovány na počítači, do kterého zadá hlavní počítač základní zákaznické údaje, zpětně obdrží odečtená data,
zpracuje a vytiskne fakturu.

Přepínání tarifů

Elektroměr s modulem HDO,
typ ZPA EMU 300.4U,
výroba ZPA CZ, 3x230/400 V,
5/80 A, 2002

EEPROM

počitadlo
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μC
f
i

převodník proudu
na kmitočet
násobička

u
i
L1, L2, L3

převodník proudů
na napětí
přizpůsobovací
členy

Blokové schéma elektronického
impulzního elektroměru
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Aby distributoři elektrické energie zohlednili odebírání elektřiny v době, kdy je v síti její přebytek (tj. převážně v noci),
nebo naopak v době energetických špiček, účtují pro tato
období různé druhy sazeb (tj. ceny za jednu kWh).
V současné době jsou standardně u maloodběratelů montovány především vícetarifní jednofázové a třífázové statické
elektroměry s tím, že spínací prvek – přijímač hromadného
dálkového ovládání (HDO) – je montován na kryt svorkovnice elektroměru nebo je součástí elektroměru jako samostatný modul. Toto spojení elektroměru s modulem přijímače
HDO je technicky a ekonomicky velmi výhodné.

Přizpůsobovací členy pro vytvoření činných a jalových složek
napětí – síťové napětí a odebírané proudy jsou transformovány
na hodnoty vhodné k elektronickému zpracování.
Převodník proudu na napětí – převodník vytváří napěťový signál přímo úměrný proudu.
Násobička – zesilovač, vytvářející proudový signál úměrný činnému výkonu (tj. součinu vstupních napěťových signálů reprezentujících napětí a celkový proudový odběr).
Převodník proudu na kmitočet – generuje impulzní signály
s kmitočty úměrnými odebíranému činnému a jalovému výkonu.
Údaj počitadla odebrané elektrické energie je úměrný počtu impulzů v souladu s konstantou elektroměru, např. 500 imp./kWh.
Mikropočítač – provádí výpočty spotřeby a řídí přepínání režimů elektroměru.
Počitadlo – je zobrazovací rozhraní, například LCD displej, které zobrazuje naměřené hodnoty a informační údaje.
EEPROM – paměť uchovávající naměřená data za stanovené
období, která mohou být předána po vedení, např. do počítače
dodavatele elektrické energie.

Automatizovaný systém měření aneb Chytrý elektroměr
A co nás čeká v budoucnosti? Pražská energetika, a. s., zahájila v roce 2008 práce na projektu, jehož
cílem je ověření funkčnosti a užití „chytrého“ měření (Smart metering nebo jinak AMM – Automated
Meter Management). V průběhu roku 2010 by mělo být zkušebně instalováno několik „chytrých“
elektroměrů a vybudována nezbytná komunikační a IT infrastruktura.
Automatizovaný systém měření nabízí oproti dnešnímu stavu mnoho nových funkcí. Odečet elektroměrů bude prováděn „na dálku“, tedy bez nutnosti osobní přítomnosti zákazníka i odečítající osoby.
Odečet proto může probíhat kdykoli a libovolně často, což zpřesní vyúčtování spotřeby elektřiny.
Přímým ovládáním elektroměrů bude také možno v budoucnu nahradit nyní používaný systém HDO.
V budoucnu bude mít odběratel možnost připojení elektroměru ke svému počítači či zákaznickému
terminálu, což mu například umožní sledovat průběh vlastní spotřeby energie. Dodavateli elektrické
energie nabídne automatizovaný systém lepší možnosti vyhodnocování aktuálního zatížení sítě, kvality distribuované elektřiny či případných výpadků v dodávce proudu.
Využití všech funkcí, které Automatizovaný systém měření bude nabízet, je zároveň podmíněno odpovídajícím legislativním rámcem, který se v současné době vytváří. Pokud budou potřebné zákony
včas schváleny, mělo by být do roku 2020 vybaveno 80 % domácností těmito elektroměry nové
generace.
Chytrý elektroměr bude umožňovat zákazníkovi sledovat okamžitou spotřebu vlastní domácnosti
prostřednictvím webového rozhraní prakticky on-line. V praxi to znamená, že když zapne např. lampičku na stole vedle PC, tak na obrazovce svého počítače okamžitě uvidí, o kolik se zvýšila spotřeba
elektřiny. Zákazník tak může svoji spotřebu bezprostředně ovlivňovat.

Orientační schéma přenosu dat

Webové rozhraní
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