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ABSTRAKT 

Táto práca sa zaoberá regulátormi napäťového profilu v distribučných sieťach nízkeho 

napätia. V prvej časti teoretického rozboru je riešený pohľad na nedostatočnú eliminináciu 

pripojovania obnoviteľných zdrojov energie na distribučnú sieť. Následne bol publikovaný 

prehľad činiteľov predstavujúcich kvalitu elektrickej energie v sieti NN. V druhej časti je 

podrobný rešerš jednotlivých regulátorov napätia pri ohľade na ich špecifickú riešiteľnosť 

problému v sieti NN. V praktickej časti nasledoval výber a realizácia sériového regulátoru napätia 

a následne jeho experimentálne overenie funkcie v sieti nízkeho napätia.  

 

 

 

KLÍČOVÁ SLOVA:  >>Obnoviteľné zdroje energie; distribučná sieť nízkeho napätia; 

napäťové regulátory; prúdové regulátory; kvalita elektrickej energie 

v sieťach nízkeho napätia; sériová regulácia napätia<< 
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ABSTRACT 

This paper deals with controlling the voltage profile in low voltage distribution networks. In 

the first part of the theoretical analysis is the solution view of inadequate elimination connecting 

renewable energy sources on distribution network. Subsequently, in a published review of factors 

representing the power quality in LV. The second part is a detailed search of the individual 

voltage regulators in consideration their specific solvability in LV. In the practical part will 

followed by the selection and realization of serial voltage regulator and consequently it´s 

experimental verification functions in low-voltage network. 

 

 

 

KEY WORDS:  >>Renewable energy sources; low voltage distribution networks; 

voltage regulators; current regulators, power quality in low-voltage 

networks; series voltage regulation<< 
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1 ÚVOD 
V posledných rokoch nastal obrovský rozmach, čo sa týka OZE. Tento progresívny vývoj 

nastal za účelom čo najlacnejšie a čo najekologickejšie získavať energiu zo zdrojov, ktoré sú 

neoddeliteľnou súčasťou kolobehu života na tomto svete, a tým postupne vytlačiť štandardné 

zdroje energií, ktoré svojou nevhodnou manipuláciou môžu vyvolať nežiadúcu odozvu. Vďaka 

rozmanitosti jednotlivých možných riešení problematiky OZE tu nastáva problém ich pripojenia 

na DS s ohľadom na decentralizovanú dodávku energie, ktorú produkujú do siete. Je to 

spôsobené tým, že elektrická energia je v svojej podstate neskladovateľná, a preto je nutné 

vyrobenú energiu v čo najväčšej miere priamo spotrebovať. Nepredikovateľnosť výroby z OZE, 

obmedzujúca počasím, fázou dňa, ročným obdobím (hlavne FVE a VtE), preto predstavuje 

značný problém pri produkcii do siete. 

1.1 Súčasný stav 

Štandardná koncepcia DS je poukázaná na Obr.1-1, kde je znázornený model distribučného 

priebehu napätia od najvyššej hladiny VVN (110kV) až po najnižšiu hladinu NN, od ktorej sa 

napätie prenáša na jednotlivé spotrebiče alebo zariadenia. 

 

Obr. 1-1 Model distribučného priebehu napätia [3] 

Z obrázku sa dá určiť, čomu je rovné výstupné napätie u2, pri ktorom sa berú do úvahy 

jednotlivé parametre, ktoré sprevádzajú tento hladinový priebeh od najväčšej napäťovej stopy po 

tú najnižšiu: 

u2=u1 Δuvvn   uT1  ΔuT1  Δuvn   uT2  ΔuT2  Δunn                (1-1)   

 u2 predstavuje napätie na sekundárnej časti (V) 

 u1 napätie na primárnej časti (V) 

 Δuvvn, Δuvn, Δunn odstupňované úbytky napäťových hladín v zostupnom slede (V) 

  uT1,  uT2 odchýlka vzniknutá nastavením odbočiek pre dané transformátory (V) 

 ΔuT1, ΔuT2 úbytok napätia v štruktúre zahrnutých transformátorov (V) 

Odchýlka v distribučnom poňatí, je teda reprezentovaná určitým napäťovým úbytkom 

vzniknutým na začiatku a konci prenosového vedenia alebo medzi vstupnou (primárnou) časťou 

a výstupnou (sekundárnou) stranou transformátora pri ohľade na napätia prepočítané na rovnakú 

stranu. Do úvahy berieme veľkosť týchto napätí [3].  

V DS NN je veľkosť napätia nastavená prepínaním odbočky na vysokonapäťovej strane DT 

VN/NN. Číselne sa jedná o prevod napätia 22±5% / 0,4 kV u starších transformátorov. Korektná 

odbočka je nastavená pri uvádzaní transformátora do chodu a jej nastavenie je teda 
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uskutočňované za beznapäťového stavu. To je limitujúci faktor, pretože nie je možné previesť 

prenastavenie počas zaťaženia (chodu). U novších transformátoroch sa pohybuje prevod v 

hodnotách 22±2x2,5% / 0,4 kV resp. 22±2x2,5% / 0,42 kV [4]. Významným parametrom je tzv. 

charakteristický (kontrolný) bod, ktorý predstavuje určitú veľkosť, reprezentujúcu hodnotu 

napätia v danej lokalite. Spravidla sa jedná o jeden transformátor 110kV/vn napájajúci 

samostatne jednotlivú oblasť. Aby nahradenie siete týmto bodom predstavovalo čo najpresnejšiu 

hodnotu, nastáva združovanie odberov za účelom rovnakého charakteru. Veľkosť napätia na 

primárnej strane sa v tomto bode uvažuje o cca 2% viac, než je veľkosť napájacieho napätia [5]. 

Charakteristiky napätia elektrickej energie dodávanej z verejných distribučných sietí sú 

definované v norme ČSN EN 50160 ed.3, ktorá pripúšťa maximálne ±10% odchýlky napätia. 

V nemalej miere, podliehajúcej tejto norme, sú aj parametre ako frekvencia napájacej siete , 

veľkosť a nesymetria napätia atď., špecifikované pre rôzne napäťové hladiny, ktoré sú tiež 

vyjadrené percentuálnou veľkosťou a musia byť striktne dodržané. Napätie, ktoré patrí medzi 

základný prevádzkový parameter chodu v ES priamo súvisí s hodnotami jalového výkonu z 

hľadiska stability napätia. Z toho dôvodu je potrebné, aby bolo zabezpečená vyrovnaná bilancia 

jalového výkonu, čiže aby bol odber a dodávka jalovej časti v rovnováhe. Prenos jalového 

výkonu na väčšie vzdialenosti zväčšuje činné a jalové straty. Ideálne je preto, aby „výroba“ 

jalovej energie bola priamo v mieste spotreby. Keďže má napätie lokálnych charakter, je hodnota 

sa medzi zdrojom a záťažou v celej prenosovej sústave neustále ovplyvňuje.  

Modelová štruktúra priebehu napätia poukazuje nato, že veľkosť napätia, produkujúca od 

centrálnej zložky výroby, má so zvyšujúcou sa vzdialenosťou klesajúcu tendenciu vďaka 

úbytkom napätia na vedeniach v daných prenosových trasách. Tento fakt, prípadne napäťové 

pomery v sieti, boli ale vyriešené na dostatočnej úrovni tak, aby nedochádzalo k obmedzovaniu 

pri jednotlivých odberoch. Avšak vplyv decentralizovanej výroby, narúša tento jednosmerný tok 

energie a spôsobuje svojím výrobným potenciálom štrukturálne zmeny v sieti [2]. 

1.2 Dopad OZE na DS 

V dnešnej dobe sa čoraz viac objavujú problémy s OZE a ich dopadom na DS. Jedná sa 

o kvantový nárast inštalovaného výkonu, ktorý spôsobuje v sieti obrovské fluktuácie. Distribútori 

elektrickej energie preto musia vhodne vyhodnotiť a riešiť tento problém. Jednou z vecí, ktoré 

vplývajú na sieť, nehľadiac na dodávku zabezpečenú s OZE, je množstvo rozličných záťaží, ktoré 

vďaka napredujúcej dobe a väčšej možnosti vytvárať nové produkty dáva výrobcom priestor na 

čoraz sofistikovanejšiu adaptáciu svojich produktov na sieť. Do úvahy musíme brať aj 

ekonomické rozhranie, pretože v priemysle je neustále rastúci trend ohľadne výroby 

automatizovaných a moderných zariadení, ktoré obsahujú mnoho elektronických obvodov 

zložených z  komponentov citlivých  na napäťové odchýlky v sieti. Prípadná nesprávna 

konštelácia vstupných parametrov môže viesť k poškodeniu, obmedzeniu a prerušeniu výroby 

[1]. Preto podľa jednotlivých technických podmienok, týkajúcich sa danej lokality môžeme tieto 

problémy účinne riešiť vzhľadom na dovolené tolerancie predpisujúce normou a pomocou 

vhodných matematických a počítačových aparátov vopred vypočítať prípustné prevádzkové 

hodnoty. 

Veľkosť dodávky výkonu z OZE je striktne obmedzený na výrobný potenciál odvíjaný od 

stavu aktuálneho počasia. Na daných obrázkoch môžno vidieť dva rozličné úkazy. Oba sú 

zamerané na fotovoltaickú výrobu. Prvá časť, Obr.1-2a, znázorňuje výkonové zmeny výroby 

v rôznom časovom intervale počas slnečného dňa. Výroba je teda v merítku štandardného 
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priebehu očakávanej predikcie zo strany OZE. Druhá časť, Obr.1-2b, naopak znázorňuje situáciu 

výroby za oblačného dňa, kde je vidieť diametrálne odlišnú produkciu z fotovoltaickej elektrárne 

v čase. Tento fakt limituje distribútora, ktorý musí týmto výkonovým fluktuáciám (v rôznej škále 

počasia) vhodne zamedziť a zabezpečiť tak požadovanú hodnotu napätia pre koncových 

zákazníkov bez obmedzení.  

 

Obr. 1-2 Nepravidelnosť výroby z OZE počas dňa [15] 

Prevádzkovateľ, ako bolo spomínané, má za úlohu udržiavať napätie v predpísaných 

limitoch. Keďže zmeny, ktoré nastávajú v sieti, vplyvom decentralizovanej produkcie sú 

nepredikovateľné a odzrkadľované na dennom diagrame výroby zdroja, priamy zásah počas 

chodu transformátora s odbočkou VN/NN nie je realizovateľný, pretože sa uskutočňuje iba pri 

beznapäťovom stave. Prípadnou reguláciou na primárnej strane DT VVN/VN 110kV (±8 x 2%) / 

22kV, predstavujúci regulačný člen pod zaťažením, sa môžu zmeniť napäťové pomery na celej 

škále hladiny NN a tým ovplyvniť iných koncových zákazníkov. 

Tento stav je zobrazený na nasledujúcich Obr. 1-3 a Obr. 1-4. Ak sa v sieti nachádza vyššie 

napätie, spôsobené v linke vplyvom OZE Obr. 1-3, nastáva prepäťový stav (zakrúžkovaná časť). 

Prepnutím odbočky prostredníctvom DT sa efektívne zmení tento presah a dostane napätie 

v linke do prípustných hodnôt. Hodnota sa volí na základe aktuálnej potreby. Ale v situácii, pri 

väčšom počte spotrebiteľských vetiev (liniek), napájaných z jedného transformátora, by plošné 

zníženie prostredníctvom odbočky DT viedlo k poklesu napätia pod normou stanovenú hodnotu 

a nastal by nežiaduci stav – podpätie, pre iného koncového zákazníka, kde dodávka z OZE nie je 

zabezpečovaná (zakrúžkovaná časť). Je to spôsobené tým, že centrálna zmena vplyvom odbočky 

na sekundárnej strane transformátora mení celkový napäťový profil v DS. Tento jav je vidieť na 

Obr. 1-4. Preto je nutné sa zaoberať hybným mechanizmom na zlepšenie týchto nedostatkov [2]. 
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Obr. 1-3 Prepäťový stav vzniknutý na základe vysokého príspevku z OZE [19] 

 

Obr. 1-4 Zmena odbočky na výstupnej strane DT [19] 

1.3 Motivácia 

Na základe týchto skutočností popísaných vyššie, je preto čoraz vo väčšej miere záujem 

výrobcov podrobiť hlbšie analýzy fyzikálnych veličín a korektne pri ohľade na sprevádzajúce 

podmienky analyzovať prostriedky ovplyvňujúce ich, a zabezpečiť tak vyvážený a bezporuchový 

prenos výkonu. Trh ponúka rozličné zariadenia, ktoré majú rôznu pripojiteľnosť v DS, 

ovplyvňujú rôzne parametre a špecifikujú sa na iné nedostatky sieti. Ich význačnosťou je najmä 

iná rýchlostná odozva na riešený problém, jednoduchosť prevedenia alebo rozsah zmien, ktoré 

dokážu uskutočniť. Progresívnosť v tomto smere je teda obrovská a výrobcovia sa snažia 

zdokonaľovať existujúce zariadenia v čo najväčšej miere a tak prispievať k väčšej prosperite pre 

spotrebiteľskú sféru.  
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1.4 Ciele 

Elektrickú energiu reprezentujú tzv. kvalitatívne parametre siete, medzi ktoré patria 

napríklad harmonické, medziharmonické, prepätie, podpätie atď., predstavujúce vedúce činitele 

vytvárané v sieti vplyvom neočakávanej injektáže zo strany OZE, prípadne premenlivej záťaže. 

Ich rozčlenenie a popis je potrebný pri charakterizácii daných regulátorov, ktoré predstavujú 

majoritnú hodnotu tejto práce. Jedná sa o prístroje, ktoré prinášajú do siete vyrovnanosť a svojím 

podielom vyvažujú nestabilitu v sieti. V tejto práci sa budú rozoberať najmä regulovateľné 

parametre (napätie, prúd...), ktoré budú kľúčové k podrobnej selekcií a funkcií jednotlivých 

zariadení. V danom projekte pri vhodnom popise a kategorizácii búdu spracované druhy a typy 

prístrojov, potrebné na elimináciu nedostatkov v sieti, pričom ich obsah bude vypovedať o 

zamedzení výkonových presahov, či už na vstupnej, alebo výstupnej časti danej typológie sieti. 

Cieľom tejto práce je previesť podrobný rešerš a analýzy jednotlivých typov regulátor v DS a ich 

zatriedenie podľa určitých kategórii, pričom sa bude dôraz klásť na ich pozitívny dopad v sieti. 

Rozbor bude prevedený prostredníctvom regulovateľných parametrov súvisiacich s obsahom 

komponentov daného zariadenia. Výsledkom bude jeden realizovateľný typ napäťového 

regulátoru a jeho konkrétna aplikácia v danom meracom ústrojenstve. Na záver bude nasledovať 

jeho zhodnotenie a experimentálne overenie fyzikálnych vlastností. 
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2 KVALITA ELEKTRICKEJ ENERGIE 
Meraním, ktorým sa chce zistiť stav a kvalita siete prebieha spravidla v dlhšom časovom 

horizonte. Konkrétne sa toto meranie vyhodnocuje na základe štatistického hľadiska s ohľadom 

na rôzne úrovne kompatibility. Prekročenie tejto úrovne je prípustné iba krátkodobo. V oblasti 

NN je pripojenie meracích prístrojov priamočiare [6]. 

Na úrovni NN sú kladené určité požiadavky, ktoré by mali byť striktne dodržané. Tieto 

požiadavky určujú merateľné parametre, ktoré podliehajú určitým rozsahom alebo percentuálnou 

veľkosťou. Predstavujú teda kvalitatívne parametre elektrickej energie na úrovni NN. Výber 

a popis jednotlivých činiteľov bol popísaný všeobecne a následne v odozve dopadu OZE na sieť. 

Medzi tieto hlavné parametre patria:  

 frekvencia napájacej siete 

 rýchle zmeny napätia 

 miera vnímania flikru 

 harmonické a medziharmonické napätia 

 úrovne napätia signálov v napájacom napätí 

 nesymetria napätia 

 veľkosť napätia 

2.1 Frekvencia napájacej siete 

 

Obr. 2-1 Prehľad vyskytujúcich sa činiteľov vo frekvenčnej oblasti [6] 

Menovitý kmitočet napájacej siete je stanovený na 50Hz. Veľkosť frekvencie je závislá na 

vzájomnom pôsobení medzi generátorom a záťažou v DS. Škála odchýlky klesá na základe 

rastúceho pomeru medzi výkonom generátora a kolísaním zaťaženia. Preto, ak sa má udržať 

frekvencia v konštantnej rovine, musí sa zabezpečiť dostatočný výkon výroby, ktorý sa bude 

približovať k odberu v danej lokalite. Pri združení viacerých sieti do jednej sústavy, dosiahneme 

väčší výkon v protiváhe so zmenami, ktoré môžu vplývať na pokles či nárast frekvencie. Preto pri 

poruchovom stave môže dôjsť k vypojeniu nevhodných sietí a prevádzkovať ich ako ostrovné 

siete. Podľa druhu systému sa veľkosť a následne odchýlka definuje do dvoch častí. Prvý systém 

sa zaoberá synchrónnym pripojením k prepojenému systému, druhý je bez synchrónneho 

pripojenia (ostrovný napájací systém). Prvý špecifikuje rozsah 50Hz ± 1% behom 99,5% roku. 
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Prípadne to môže byť 50Hz   4 %/-6% po 100% času. Druhý je 50Hz ± 2% behom 95% týždňa. 

Prípadne to môže byť 50Hz  ± 15% po 100% času [9]. 

2.2 Rýchle zmeny napätia 

Tieto zmeny sú prepojené so zmenou záťaže (zvýšenie, zníženie), spínacími javmi alebo 

nežiaducimi poruchovými stavmi [7]. Ide teda o rýchle zníženie efektívnej hodnoty napätí medzi 

dvoma ustálenými stavmi nasledujúcimi po sebe. 

Pre bližšie predstavenie rýchlej zmeny napätia, slúži Obr. 2-2. Čelo v závislosti efektívnej 

hodnoty napätia na čase predstavuje dobu rádovo v ms, avšak zotavenie trvá niekoľko periód 

napájacieho napätia. Tento časový ukazovateľ Δt závisí na príznačných okolnostiach ako je 

napríklad impedancia alebo uvedenie motora do prevádzky [9]. 

 

Obr. 2-2 Priebeh rýchlej zmeny napätia [9] 

Na Obr. 2-3 je znázornený vznik tohto javu z pohľadu pripojených OZE na sieť. Výkon je 

zabezpečovaný s OZE, pričom v prvej časti (1.stav) sú zdroje energie kvázi v režime „ostrovného 

systému“, ktorý nastáva odpojením od siete v prípade poruchy. Pri poruche a odpojení tejto časti, 

nastáva pripojenie (2.stav), a zdroj výkonu je tak privádzaný z VtE („záložný systém“) [16]. 

 

Obr. 2-3 Vznik rýchlej zmeny napätia v sieti vplyvom OZE [16] 

Tieto zmeny v súvislosti s OZE, nehľadiac na zvýšenú dodávku napätia pripojeného zdroja 

k sieti, sú spojené aj krátkodobým prerušením výroby, z dôvodu manipulácie vzniknutej 

pripojením a odpojením daných výrobných zariadení pri dbaní na type systému. Pri analýze 

pripojenia a odpojenia OZE sa rešpektuje druh generátora a spôsob jeho pripojenia na sieť. 
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2.3 Miera vnímania flikru 

Jedná sa o rýchle zmeny napájacieho napätia, ktoré sú spôsobené predovšetkým zmenou 

zaťaženia v sieti a pod.. Nepredikovateľnosť výroby z OZE spôsobuje v sieti súvislé zmeny 

napätia. Tieto fluktuácie, nie len vďaka OZE, sa v praxi prejavujú blikaním svetelných zdrojov. 

Výskyt tohto javu je predovšetkým badateľný na nižšej napäťovej hladine. Charakteristickým 

parametrom je miera vnímania blikania, pričom môže nastať v dvoch prípadoch: dlhodobej miere 

(Plt) a v krátkodobej miere (Pst). Norma definujúca vymedzenie v období jedného týždňa pre  Plt 

(dlhodobá miera vnímania blikania) spôsobenej kolísaním napätia, musí byť v tolerancii menšej 

alebo rovnej jednej po dobu  95% času [9]. 

2.4 Harmonické a medziharmonické napätia 

Harmonické napätia predstavujú napätia, ktorých frekvencia predstavuje celočíselný násobok 

základnej frekvencie napájacieho napätia. Vo všeobecnosti predstavuje nežiaduce účinky na 

komponentmi vytváraný určitý výkonový systém. Hlavnou príčinou vzniku je prítomnosť 

nelineárnych záťaží, spínaných zdrojov, oblúkových pecí atď.. Sú popísané pomocou amplitúdy, 

fázy každej harmonickej a THD (Total Harmonic Distortion), čo môžeme voľne preložiť ako 

celkové harmonické skreslenie . 

Za normálnych prevádzkových podmienok musí byť v ľubovoľnom týždennom období 95% 

desaťminútových stredných hodnôt napätí každej harmonickej na hladine NN menšie alebo rovné 

hodnote uvedenej v Tab.2-1. Zároveň však celkový činiteľ skreslenia THD napájacieho napätia 

(vrátane všetkých harmonických až do rádu 40 - v tabuľke neuvedené) musí byť menšie alebo 

rovné 8%. Medziharmonické napätia sú v štádiu skúmania z dôvodu rozšírenia frekvenčných 

meničov, preto nie sú zadefinované konkrétnou veľkosťou na hladine NN [8]. 

Tab. 2-1 Úrovne jednotlivých harmonických napätí pre rády až do 25 [8] 

Nepárne harmonické 
Párne harmonické 

Nie násobky 3 Násobky 3 

Rád 

harmonickej 

h 

Harmonické 

napätie 

Uh 

Rád 

harmonickej 

h 

Harmonické 

napätie 

Uh 

Rád 

harmonickej 

h 

Harmonické 

napätie 

Uh 

5 6,0 % 3 5,0 % 2 2,0 % 

7 5,0 % 9 1,5 % 4 1,0 % 

11 3,5 % 15 0,5 % 6...24 0,5 % 

13 3,0 % 21 0,5 % 
  

17 2,0 % 
    

19 1,5 % 
    

23 1,5 % 
    

25 1,5 % 
    

 

Z pohľadu OZE, ktoré obsahujú polovodičové frekvenčné meniče alebo striedače pre 

produkciu striedavého napätia vplývajú priamo na deformáciu sínusového priebehu napätia. Toto 

napätie vďaka vyšším frekvenciám nemá sínusový priebeh, pretože okrem 1. harmonickej, 

obsahuje aj určitý podiel vyšších harmonických. Tento fakt priamo vplýva na užívateľov, 

nachádzajúcich sa v spoločnom uzle, kde môže dôjsť k narušeniu disfunkcie a degradácie 

životnosti jednotlivých zariadení, ktorými disponujú. 



Kvalita elektrickej energie 

 

23 

 

Obr. 2-4 Znázornenie vplyvu harmonických zložiek na sínusový priebeh [16] 

2.5 Úrovne napätia signálov v napájacom napätí 

Úroveň napätia signálu v napájacom napätí, pokiaľ sa jedná o prenosy signálov verejnou DS, 

berieme do úvahy 2 prípady: systém HDO (Hromadné Diaľkové Ovládanie) a komunikačné 

systémy s nosnými signálmi [9]. Systém HDO je definovaný pre menší frekvenčný interval. 

Tento signál je energetickými spoločnosťami využívaný na riadenie spotreby v domácnosti. 

Medzi jeho devízy patrí napríklad priame ovládanie elektrických spotrebičov alebo ovládanie na 

tarifné účely. Nehľadiac na jeho pozitíva, je tento signál vďaka potrebnej superponácii na napätia 

sieťovej frekvencie braný na základe kvality elektrickej energie ako rušivý element. Jeho iným 

názvom je „medziharmonický“, ktorý vzniklo na základe toho, že jeho signál nie je celočíselným 

násobkom sieťovej frekvencie [10].  

Vlastnosti pri prenose signálu HDO sú úzko späté s elektrickou impedanciou siete na tónovej 

frekvencii, ktorej veľkosť závisí od impedancie siete. Problém teda nastáva, ak sa táto 

impedancia na tónovej frekvencii zníži v určitom uzle ES. Zníženie impedancie v danom uzle 

spôsobí celkový pokles paralelnej impedancie (prenosové cesty k spotrebiteľovi = paralelné 

prepojenie), čo spôsobí zvýšenú záťaž a následne tým pokles úrovne vysielania pod prah 

citlivosti zvyšných prijímacích zariadení. Pri posudzovaní vplyvu rozptýlených zdrojov, ktoré 

narúšajú tento fakt, sa berú do úvahy najmä kogeneračné jednotky bioplynových staníc, FVE a 

VtE. Hlavnými zariadeniami znižujúce impedanciu na tónovej frekvencii sú synchrónne 

a asynchrónne generátory alebo striedače vo FVE. Synchrónne a asynchrónne generátory zvyšujú 

veľkosť skratového výkonu, čo pružnejšie vplýva na útlm tohto signálu. Pri striedačoch dochádza 

ku konfrontácii sériovej rezonancie, spôsobenej kapacitným prvkom v obvode výstupnej 

filtračnej jednotky, a reaktancie (induktívnej) transformátora na frekvencii blízkej tónovej. Pri 

zhrnutí faktorov ovplyvňujúcich mieru útlmu sa jedná o impedanciu generátora a transformátora, 

samotnej frekvencie HDO a skratovom výkone siete. Zamedzenie tohto problému sa rieši 

pripojením hradiaceho člena. Tento člen predstavuje paralelný rezonančný obvod (L a C) 

zapojený do série medzi zdrojom a sieťou [2]. 

2.6 Nesymetria napätia 

V distribučnej sústave sa vytvára nesymetria predovšetkým vďaka prítomnosti rozmanitých 

jednofázových spotrebičov a najmä rôznej veľkosti impedancií jednotlivých fáz zariadení. 

Hlavnými charakteristickými činiteľmi, ktoré definujú nesymetriu napätia sú všeobecne 

reprezentované pomerom dvoch zložiek a to spätnej, resp. nulovej (netočivej) zložky napätia, ku 

súslednej zložke základnej harmonickej. Tento predpoklad vychádza z teórie rozloženia 

nesymetrického systému na zložky symetrické, čiže súslednú , spätnú a nulovú. Nesymetria 

napätia v oblasti NN podlieha norme ČSN 50 160 ed.3, ktorá stanovuje, že za normálnych 

prevádzkových podmienok musí byť v ľubovoľnom týždennom období 95% desaťminútových 
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stredných efektívnych hodnôt spätnej zložky (základnej) napájacieho napätia v rozsahu 0-2% 

súslednej zložky [7] [8]. 

Pri uvažovaní 3-fázového systému, kde nám záleží na posunutí jednotlivých fáz o 120  

stupňov, hrá významnú rolu typ a výkon OZE, ktoré sú na sieť pripájané buď symetricky alebo 

asymetricky. Rôzne typy záťaží môžu byť pri distribúcii v 3-fázovom systéme cez DS všeobecne 

nesymetrické. Určujúcim faktorom pre toto tvrdenie predstavuje charakter spotreby v danom 

uzle. Ak nastane nesymetrickosť, veľkosť prúdov (výkonov) tečúcich v jednotlivých fázach bude 

odlišný. Táto skutočnosť narúša ideálne fázové rozhranie t.j. fázory jednotlivých napätí v uzloch 

budú nesymetrické. Tento proces má priamy dopad na hlavne teplotný nárast či už 

asynchrónnych motorov, transformátorov a meničov, čím klesá ich životnosť a narúša ich 

funkčnosť [19]. 

2.7 Veľkosť napätia 

Vďaka výkyvom, ktoré sa nachádzajú v sieti, nastáva dopad na konkrétne zariadenia 

využívajúce práve pre svoju činnosť vymedzené vstupné parametre, pričom pri ich nedodržaní 

nastáva destabilizácia a strata korektnej manipulácie s nimi. Dochádza napríklad k ich prehriatiu 

a pokiaľ je tento účinok dlhodobejší, môže dôjsť aj k nežiaducej deštrukcii samotného zariadenia. 

Pri tomto probléme sa berie do úvahy najmä prepätie a podpätie, ktoré svojimi účinkami 

spôsobujú v sieti obrovské výkyvy, tak ako aj na strane spotreby, tak aj na strane výroby. 

Všeobecne môžeme definovať, že prepätie vzniká po prekročení určitých medzných parametrov 

v danej oblasti. Podpätie predstavuje naopak pokles napätia pod normovanú hodnotu. 

Keďže sa napätie prenáša z jedného bodu do druhého (vzdialenejšieho) z DT, jeho hodnota 

sa so zvyšujúcou vzdialenosťou zmenšuje (vďaka úbytkom). Pri výrobe z OZE produkujúcej do 

siete je dôležitý vplyv momentálnej spotreby a neodmysliteľne aj stav počasia, určujúci výrobnú 

veľkosť. Na nasledujúcich obrázkoch budú ukázané, aké typy spolupráce OZE a DT môžu nastať. 

Prvá z možností (A) Obr.2-5, je čisto napäťový prísun so zanedbateľným odberom, čiže 

hlavný zdroj výkonu zabezpečujú OZE, zvyšná časť energie tečie do siete: 

 

(A) 

 
Obr. 2-5 OZE zabezpečujú prísun výkonu potrebný pre nízky odber (prepäťový stav) [19] 
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Druhý z možností (B) Obr.2-6, ukazuje na odber väčšieho charakteru. Dotovanie výkonu 

nastáva aj z OZE a sekundárnej časti DT. Hradenie prebieha obojstranne: 

 

(B) 

 
Obr. 2-6 Obojstranné hradenie odberového uzlu [19] 

Tretí z možností (C) Obr.2-7 predstavuje čisto odberový štatút bez OZE, čo znamená 

hradenie výkonu iba z DT: 

 

(C) 

 
 

Obr. 2-7 Tok výkonu je privádzaný zo sekundárnej strany DT (bez OZE) [19] 

 

 

Obr. 2-8 Profil napätia z častí A,B,C na strane DT NN [19] 
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3 KATEGORIZÁCIA NAPÄŤOVÝCH REGULÁTOROV 

3.1 Základné princípy a postupy 

Vyanalyzovanie regulátorov napäťového profilu bude brané s ohľadom na ich 

ovplyvniteľnosť parametrov v linke. 

Medzi kľúčové patria: 

 sériová impedancia 

 paralelná impedancia 

 prúd 

 napätie 

 činný výkon 

 jalový výkon 

 fázový uhol 

Postupy, ktoré sa uplatnili pri analýze druhov regulátorov vychádzali zo stanovených 

podmienok, ktoré sú nasledovné: 

 Prepojiteľnosť so sieťou 

 Ovplyvniteľnosť parametrov reprezentujúcich kvalitu elektrickej energie v sieti NN 

 Spoločné znaky a skladba komponentov 

 Rýchlostná odozva na riešený problém 

 Riadenie regulácie napätia  

 Možné spôsoby regulácie napäťového profilu 

3.2 Možné spôsoby regulácie napäťového profilu 

Napätie so zväčšujúcou sa vzdialenosťou ku koncovému odberateľovi klesá. Je to spôsobené 

úbytkom napätia, ktorý je neoddeliteľnou súčasťou v prenosovej vetve. Jeho hodnota má priamy 

vplyv na veľkosť napätia, ktoré je ohraničené tolerančným pásmom podľa normy ČSN 50 160. 

U napäťových hladín VN a NN sa dovoľuje zjednodušenie pre vyjadrenie úbytku napätia 

pomocou reálnej zložky (Re) fázoru (jalová sa zanedbáva) úbytku napätia ΔU, vyplývajúceho z 

II. Kirchhoffového zákona: 

ΔU = U1 U2   Re                 (3-1) 

Z daného vzťahu je možné povedať, ktoré zložky je možné meniť a efektívne regulovať 

veľkosť napätia. Keďže sa uvažuje o tom, že 3xf sústava (vedenie, sieť) je súmerná a všetky 

napätia a prúdy majú harmonický priebeh pre hladiny NN a VN, veľkosť pozdĺžnej impedancie je 

konštantná (homogénna) a priečna admitancia, nie je uvedená, sa zanedbáva. Z toho vyplýva, že 

veľkosť ohmickej zložky (R) pozdĺžnej impedancie, ktorá závisí od odporu vedenia udaného 

výrobcom (na 1km) a samotnou dĺžkou vedenia, nie je možné regulovať napätie. Taktiež sa to 

týka aj činnej zložky prúdu (Ič), ktorý je daný spotrebou (pri štandardnej prevádzke) a preto nie 

je možné meniť ani túto veľkosť pre modifikáciu úbytku napätia [2]. 

Tieto predpoklady sa odvíjajú od druhu kompenzácie. Kompenzácia predstavuje základný 

predpoklad v napäťovej stabilite a vyváženosti v sieti. Je nutné, aby prvky vystupujúce v sieti 

boli dimenzované na efektívnu hodnotu prúdu. Straty výkonu na vedení, sú úmerné druhej 

mocnine tohto prúdu. Existujú teda dva typy tejto kompenzácie, ktorých názov je spätý s názvom 
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pripojenia regulátorov k sieti. Jedná sa o paralelnú a sériovú kompenzáciu. Tieto druhy 

kompenzácií sa od seba odlišujú hlavne tým, že u paralelného typu sa menia charakteristické 

hodnoty spotrebičov (záťaže), teda ich požiadavky na jalový výkon (Ij) zo siete, ale u sériovej 

kompenzácie sa menia hlavne parametre v rozvodnej sústave, dochádza ku zmene reaktancie (X) 

na vedení [13] [14]. 

 Pri riešení regulácie napätia v distribučných sieťach je dôležité teda zabezpečiť požadovaný 

výkon na strane spotrebiteľa, vyvážený chod v prenosovej vetve ku odberateľom, eliminovanie 

neočakávaného nárastu, prípadne poklesu napätia, zabezpečenie požadovanej hodnoty napätia 

v rôznom čase, jednoduchosť a efektívne riešenia. Keďže, ako už bolo povedané, štandardné 

regulácie sú nedostačujúce na takéto hlbšie a kvalitné riešenia výkyvov v oblasti siete, je nutné 

tento stav zabezpečiť reguláciou napätia pomocou regulátorov. 

Dané definície boli prínosné na postupné vyselektovanie jednotlivých regulátorov. Do úvahy 

bol braný aj ohľad na trojfázový systém, konkrétne jeho symetrizácia záťaže v odozve na 

symetrický a asymetrický prírastok. Ako už bolo povedané, regulátory sa na sieť pripájajú buď 

paralelne, sériovo, prípadne sériovo-paralelne (kombinovane). 

Paralelné aj sériové regulátory pozostávajú všeobecne z  polovodičových/pasívnych prvkov, 

elektrických strojov, prípade obsahujú spoločné prevedenie oboch týchto častí. Medzi základné 

polovodičové elementy patrí tyristor a tranzistor. Pasívne prvky reprezentujú kondenzátor 

a cievka. Do kategórie elektrických strojov patrí primárne transformátor, prípadne 

autotransformátor. Ich rôznu odozvu v sieti určuje ich funkcia, ktorú vo svojej špecifickej 

adaptácii a prevedení predstavujú. 

Stavebný kameň pri prvom delení predstavujú pasívne, prípadne polovodičové prvky. Všetky 

tieto komponenty dokážu pracovať s prúdom tak, že ho buď injektujú (generujú) do siete, alebo 

ho zo siete odoberajú (absorbujú). Jednotlivé regulátory môžu obsahovať aj zdroj energie 

(akumulátor činnej zložky prúdu), čo prispieva k väčšej efektivite riešenia problému v sieti. 

Zobrazenie regulácie napäťového profilu prvého typu je vidieť na Obr.3-1. Do úvahy je braná 

nominálna záťaž najčastejšie s odporovo-indukčným charakterom (P+jQ). Princíp činnosti 

spočíva v modifikácii úbytku napätia medzi regulátorom a napájacou časťou. Keďže úbytok 

napätia obsahuje činnú aj jalovú časť násobenú príslušnou zložkou prúdu (výkonu), tieto 

regulátory sú tzv. „prúdové regulátory“. Zmenou úbytku napätia medzi spomínanými časťami 

(injektovaním alebo absorpciou prúdu) nastáva zmena napäťového ukazovateľa v sieti za 

regulátorom v smere šírenia napäťových zmien. Výkonové dimenzovanie regulátora je v odozve 

iba na výkon predstavujúci kompenzáciu. Ich umiestnenie nie je možné kdekoľvek v sieti 

a uskutočňuje sa paralelne k danej sieti. Na základe tohto popisu môžu byť nazvané ako „prúdové 

regulátory“, ktoré sa delia na činné, jalové prípadne harmonické, pretože dokážu eliminovať aj 

zložky vyšších harmonických prúdov [19].  

Pripojením OZE (vyznačené červenou farbou na Obr.3-1) do linky, nastane inverzný stav (od 

pôvodného)  z dôvodu dodávky výkonu do siete, kde sa naopak uvažuje nízky odber a nastáva tak 

otočenie toku výkonu na vedení. Pri vysokom príspevku z OZE tak dochádza k prepätiu za 

regulátorom, a je nutné tak zmeniť veľkosť úbytku napätia medzi DT a regulátorom pre 

doregulovanie tohto nárastu pod povolenú toleranciu. 
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Obr. 3-1 Regulácia napätia pomocou injektáže/odberu prúdu zmenou úbytku napätia 

Druhá skupina, znázornená na Obr.3-2, predstavuje zmenu napätia na základe injektáže 

napätia sériovým transformátorom, zmenou odbočky, prípadne výkonovými meničmi, kde sa 

veľkosť napätia zo (závislého alebo nezávislého zdroja napätia) riadi a vyhodnocuje rôznou 

skladbou komponentov daných regulátorov. Nezávislý (autonómny) zdroj môže trvalo dodávať 

činný výkon, naopak ovládaný závislý (neautonómny) zdroj je závislý na napätí a prúde v iných 

častiach obvodu. Môžu teda regulovať priamo veľkosť napätia medzi vstupom a výstupom 

regulátora, čo zabezpečujú oddeľovacie regulované napäťové zdroje. Druhým pohľadom je 

superponovanie napätia s náležitosťami (veľkosti, tvaru, fáze) tak, aby sa zabezpečila buď vyššia 

alebo nižšia hodnota napätia vo výstupnej časti z regulátora. Regulujeme tým parametre napätia 

za miestom aplikácie, čím sa efektívne rieši problém v smere šírenia napäťových zmien. 

Regulácia je teda výkonovo hradená z napájacej siete. Ich umiestenie je viac-menej kdekoľvek 

sériovo v linke, prípadne kde je to žiaduce z dôvodu napäťových zmien [19]. 

Regulácia napätia pomocou prepínania odbočiek má len určitý percentuálny rozsah zmien, 

v ktorom sú schopné pracovať. Je to z dôvodu toho, že v sieti musí byť dodržaná výkonová 

(jalová) bilancia pre stabilitu napätia, t.j. pri určitom odbere jalovej elektrickej energie 

induktívnymi spotrebičmi (motory, transformátory) sa musí ekvivalentne dodávať jalová energie 

(batériou) [2]. 

V prípade, že by bol na linku pripojený OZE (vyznačené červenou farbou na Obr.3-2)  

nastáva obdobná situácia, ako v prvom delení. Profil napätia sa bude meniť percentuálne od nuly 

do záporných hodnôt a tým sa dosiahne zníženie napätia za regulátorom podľa potreby.  

 

Obr. 3-2 Regulácia profilu napätia pri uvažovaní dodávky energie s/bez OZE 
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Oba typy regulátorov, prúdový aj napäťový, sú schopné reagovať na zmeny, či už pri 

veľkosti napätia alebo v priebehu vlny napätia, symetricky alebo asymetricky v trojfázovej 

sústave [19]. Pri vykreslení principiálnej schémy sa uvažujú homogénne vedenia, to znamená, že 

pozdĺžne parametre sa nemenia. 

Do tretej skupiny patria také regulátory, ktoré sú prevedené kombináciou týchto delení, preto 

môžeme povedať, že ich spolupráca je najefektívnejšia spomedzi všetkých, ale naopak 

ekonomicky nevýhodná, ak by sme ju chceli uplatniť v menej dôležitých aplikáciách v sieti, kde 

je možné použiť aj jednoduchší systém. Preto je nevyhnutné správne určiť vhodnosť 

a opodstatnenie použitia daného typu regulátora v reakcii na problém v sieti.  

Môže sa jednať o kombináciu „sériovo-paralelne“ zapojených regulátorov v linke, ktoré 

fungujú v dvoch situáciách. Prvá pojednáva o koordinovanom riadení oddelených sériových 

a paralelných regulátorov. V princípe, paralelne časti regulátorov injektujú prúd do sústavy a 

sériové naopak predstavujú zdroj napätia zapojeného do série s linkou. Druhá hovorí, 

v anglickom poňatí ako Unified Power Flow Controller (Unifikovaný regulátor toku výkonov), 

kde sú sériové a paralelne časti regulátora prepojené cez DC linku, ktorého hlavná výhoda oproti 

prvej časti je, že okrem sériovej kompenzácie a injektovania prúdu do linky, umožňujú aj výmeny 

činného a jalového výkonu medzi týmito regulátormi. 

Podľa [12] sa jedná ešte o ďalšie typy regulátorov, ktoré sú združené pod hlavičkou FACTS 

(Flexible Alternating Current Transmission System). Sú definované ako striedavé prenosové 

systémy na báze výkonovej elektroniky, prípadne iných statických regulátorov slúžiace na 

zlepšenie regulovateľnej a výkonovej prenosovej schopnosti. Ich prevedenie (hlavne) paralelnej 

časti pripojenia je zväčša obdobou už spomínaných regulátor, a ich použitie je zriedkavé, 

prípadne sa špecifikujú priamo na konkrétnu situáciu. 
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4 SPÔSOBY REGULÁCIE NAPÄŤOVÉHO PROFILU 
Jednotlivé typy regulátorov boli zadefinované v predošlej časti. Vlastnosti a popis týchto 

zariadení bude uvedený v nasledujúcej časti. Na záver popisu jednotlivých častí bude tabuľka, 

kde bude uvedené, aké činitele kvality elektrickej energie tieto regulátory ovplyvňujú. 

Umiestenie daných zariadení bude uvažované v nevyhovujúcej časti vetvy [19]. 

4.1 Regulátory prúdu - pracujúce na zmene úbytku napätia 

4.1.1 L a C (pasívne prvky)  

Táto regulácia, znázornená na Obr. 4-1, je na základe jednoduchého a cenovo dostupného 

charakteru jednou zo základných metód, ktoré sa v dnešnej dobe využívajú. Hlavným prínosom 

je injektáž jalovej zložky prúdu. V prípade nedostatku generuje, počas prebytku absorbuje určitý 

podiel tejto zložky, pričom sa tak zabezpečuje plynulá rovnováha medzi výrobnou a spotrebnou 

časťou. Keďže je táto odozva určená určitým časovým hľadiskom, z tohto dôvodu je zariadenie 

vybavené stýkačom, ktorý stupňovito riadi túto dodávku/absorpciu. Tým stagnuje rýchlosť 

odozvy na efektívne riešenie problému v sieti, čo predstavuje negatívny jav. Celý tento systém 

riadi vhodná regulačná jednotka alebo dispečer. V prípade dispečerského riadenia, regulátor musí 

obsahovať aj komunikačný modul, cez ktorý sa predáva hodnota o zmene parametru v sieti [2]. 

Kondenzátor spoločne s indukčnosťou dokážu vytvoriť nepriaznivú rezonanciu. Preto je dôležité 

vhodne vypočítať prípustnú frekvenciu, aby nedošlo k nadmerným osciláciám, a tým 

k nekorektnej odozve pri zmene v distribučnej časti. Keďže cievka aj kondenzátor majú určitý 

fázový posun, na základe napätia a prúdu, riadením úbytku napätia injektážou/absorbciou prúdu 

meníme celkový profil napätia fázorov. Ich samostatné umiestenie je hlavne v decentralizovanej 

výrobnej časti s OZE , poprípade tam, kde je odber jalového a činného výkonu [19]. 

 

 

Obr. 4-1 Umiestnenie pasívnych prvkov do DS [19] 
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4.1.2 SVC (Static Var Compensator) 

Pri danom regulátore sa využívajú tyristorovo spínané kondenzátory (TSC-Thyristor 

Controlled Reactor) a tyristorovo riadené induktory (TCR–Thyristor Controlled Reactor). 

Tyristory sú zapojené antiparalelne a na výstupe je pripojený buď kondenzátor alebo cievka. Na 

základe riadenie uhlu tyristora je možné plynulo riadiť odoberaný jalový prúd. Tento prúd má 

posunutú 1.harmonickú oproti napájaciemu napätiu a následne je deformovaný. Tento fakt 

ukážky 1.harmonickej môžeme vidieť na Obr.4-2. Sínusové napájacie napätie predstavuje 

priebeh u(t). Riadiaci uhol tyristoru, uhol , je možné meniť v rozsahu 90° - 180°. Prúd tečúci 

cez kondenzátor iC(t) má kosínusový časový charakter (prúd predbieha napätie o 90°) 

s konštantnou amplitúdou. Prúd na cievke iL(t) je fázovo posunutý o 90° oproti napájaciemu 

napätiu. Celkový prúd i(t) je charakterizovaný súčtom oboch týchto prúd. Ak by sa chcel 

aplikovať tento model do trojfázovej sústavy, bolo by nutné vytvoriť obvod s 3 x 1-fázovými 

kompenzátormi v zapojení do Δ. Bolo by umožnené kompenzovať i nesymetriu na záťaži každej 

fáze v ohľade na rôzne veľkosti riadiacich uhlov [17] [19]. 

i(t)

u(t)

iL(t)

π
 

ic(t)

2π

 

 

Obr. 4-2 Časový priebeh pre prípad ILmax=ICmax [17] 

 

 

Obr. 4-3 Umiestnenie SVC do DS [19] 
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SVC má rôzne konfigurácie líšiace sa názvom, ale v svojej podstate predstavujú totožný 

účel. Rôzne prevedenie jednotlivých častí sú nasledovné:  

 (TCR) Thyristor Controlled Reactor  

 (TSR) Thyristor Switched Reactor  

 (TSC) Thyristor Switched Capacitor 

 (MSR a MSC) Mechanical Switched Reactor a Mechanical Switched Capacitor 

Spoločným znakom všetkých týchto prevedení je, že sa jedná o statické systémy, založené na 

kompenzácii jalového výkonu, skonštruované na základe tyristorového riadenia, prípadne 

mechanického prepínania (tlmivky a kondenzátora), ktoré sú vhodne koordinované [12]. 

4.1.3 D-STATCOM (Distributed-STATic synchronous COMpensation) 

Svojou funkciou je zhodný s činnosťou SVC, avšak rozsahom a použitými prvkami ho 

prevyšuje. Prvou odlišnosťou je použitie IGBT tranzistorov, ktoré sú zapojené paralelne 

s diódami (spätné diódy). Tieto časti predstavujú komponenty tvoriace 3-fázový napäťový 

striedač. Napäťový striedač obsahuje aj jednosmerný medziobvod tvorený kondenzátorom. 

Spínače V1,V3,V5 tvoria katódový systém, spínače  V4,V6,V2 anódový systém. Prúd sa uzatvára 

po zopnutí aspoň jednej súčiastky z oboch systémov. Nevyhnutnosťou u spínača je to, že sa 

striktne zopína do kríža, u diódy, ktorá umožňuje usmerňovací chod prípadne odber jalového 

výkonu záťažou, prebieha zopínanie podľa druhu záťaže obsahujúcej indukčnosť. Na Obr. 4-4 je 

znázornené priblíženie rozmiestenia prvkov pre každú fázu [18]. 

 

Obr. 4-4 6-pulzný napäťový striedač (STATCOM) v paralelnom spojení s diódou a 

kondenzátorom v trojfázovom systéme [18] 

Princíp činnosti spočíva v troch režimoch: 

a) Prvý je taký, že amplitúda napätia privádzaná z invertoru (Ustriedača) je rovnaká ako 

v prívodnej časti (Uvstupné), veľkosť prúdu je nulová, čiže nedochádza ani k absorpcií ani 

k injektáži prúdu. Je to stav naprázdno. 
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Obr. 4-5 Perióda priebehu amplitúd napätí pri Ustriedača = Uvstupné [18] 

b)Pokiaľ je napätie privádzané z invertoru väčšie ako v prívodnej časti, prúd predbieha napätie o 

90° a dochádza ku kompenzácii (kapacitný režim).  

 

Obr. 4-6 Perióda priebehu amplitúd napätí pri Ustriedača>Uvstupné [18] 

c)Pokiaľ je napätie naopak na invertore menšie ako v prívodnej časti, prúd zostáva za napätím o 

90° a dochádza ku dekompenzácii (indukčný režim). Tento dej nastáva teda pri nežiadanej 

dodávke jalového výkonu do siete. Vďaka tlmivke je možné vrátiť ho do prípustných hodnôt. 

 

Obr. 4-7 Perióda priebehu amplitúd napätí pri Ustriedača<Uvstupné [18] 
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Obr. 4-8 Zapojenie D-STATCOMU do siete s príslušnými odbermi, ktorých môže byť v tomto 

prípade viac [19] [18] 

V štruktúre zariadenia je obsiahnutý aj pasívny filter. Ten môže mať rôzne prevedenia 

napríklad LCL alebo LC. Jeho funkciou je eliminácia vyšších harmonických, ktoré vznikajú 

v napäťovom invertore.  

SSG (Static Synchronous Generator) je to obdoba STATCOMu, ktorý má okrem DC 

akumulátoru naviac aj prídavný zdroj energie. Tento zdroj predstavujú rôzne typy akumulácii 

elektrickej energie napríklad: batéria, supravodivé magnetické cievky, elektrochemické 

kondenzátory (superkondenzátory) atď.. Ich rozčlenenie podľa účelu je možné do troch skupín a 

to na základe zabezpečenia kvality elektrickej energie (zabezpečenie kontinuity kvality siete), na 

premostenie dodávky energie (kontinuálny prechod od jedného zdroja k druhému) a na 

hospodárenie s energiou (vyváženosť medzi spotrebou a výrobou elektrickej energie). 

4.1.4 PAF (Parallel Active Filter) 

        Vo všeobecnosti aktívne filtre predstavujú generátory vyšších harmonických, ktoré sú 

riadené určitým regulačným systémom. Ich zapojením do siete sú schopné regulovať napätie, 

prúd alebo obe tieto časti zároveň. Paralelný aktívny filter, zapojený paralelne na nelineárnu 

záťaž, predstavuje generátor prúdu vyšších harmonických. Jeho hlavnou funkciou je schopnosť 

zaznamenať nežiadúcu zložku prúdu zo záťaže a na základe filtračnej časti modelovať tú istú 

harmonickú (zhodná amplitúda), avšak opačnej fáze. Po súčte pôvodnej a vygenerovanej 

harmonickej nastáva eliminácia vyskytujúcej sa vyššej harmonickej. Prednosťou tohto filtra je to, 

že ho nie je možné preťažiť. Pokiaľ prúdy vyšších harmonických budú presahovať kapacitnú 

veľkosť daného aktívneho filtra pobudnú v sieti pokiaľ nenastane postupná eliminácia týchto 

prúdov, respektíve do okamihu, dokedy sa nepresiahne výkonová kapacita daného filtračného 

aparátu. Ak je nedostatok veľkosti jalovej zložky prúdu, je tento filter schopný generovať jalovú 

zložku prvej harmonickej, čím efektívne a rýchlo prevedie kompenzáciu. Plusom tohto 

prevedenia je aj schopnosť úpravy nesymetrickej záťaže na symetrickú. Technické prevedenie 

týchto filtrov je v ohľade na korektnú modulárnu a flexibilnú odozvu doplnenú jednoznačným 

vyselektovaním poruchovej časti vetvy, a zabezpečiť tak v mieste nedostatku okamžitú 

kompenzáciu bez vzniku rezonančného javu. Tieto aspekty sa odvíjajú od typu záťaže [17] [19].  
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        Výkonová časť tohto filtra pozostáva s paralelnej kombinácie IGBT tranzistorov a diódy. 

Tranzistory ako spínače sa musia zopínať vhodným spôsobom čiže do kríža, nie pod sebou. Tak 

môžeme dosiahnuť adekvátny tvar prúdu. V príslušnej časti PAF, na Obr.4-9, je vidieť aj 

kondenzátor, ktorý slúži ako pasívny filter z dôvodu harmonických zložiek v oblasti spínacej 

frekvencie. Zapojenie kondenzátora predstavuje jednu z variant, kde by mohol figurovať. 

 

Obr. 4-9 Pripojenie PAF s nelineárnou záťažou na sieť [19] 

4.2 Regulátory napätia – priama zmena veľkosti napätia 

4.2.1 OLTC (On-Load Tap Changing) 

OLTC predstavuje sériový distribučný transformátor VN/NN s obsahom odbočiek, 

prepínajúcich pod záťažou. Sekundárne vinutie má percentuálnu veľkosť odbočiek s krokom od 1 

do 2,5 (výnimočne 5 %), pričom počet odbočiek je v jednotkových veľkostiach. Prepínanie 

odbočiek je realizované buď mechanicky (pákou), čo ale nie je dosť efektívne z hľadiska 

rýchlosti a plynulosti. Lepšie zastúpenie tu má prepínanie odbočiek pomocou elektrického 

pohonu, čo poskytuje pohodlnejšie a rýchlejšie dosiahnutie zmeny napätia. Vďaka inovatívnosti 

možného riešenia je využívané aj tyristorové riadenie prípadne tranzistorové (MOSFET/IGBT), 

ktoré ale predstavuje drahšie prevádzkové náklady. Pri zmene napätia na sekundárnej strane, pre 

dosiahnutie korektnej veľkosti napätia, dochádza k ovplyvneniu koncových užívateľov vo 

všetkých vetvách. Tým sa mení napäťový profil v celej škále siete úmerne zmenou rozsahu 

sekundárneho napätia. Efektívnosť tohto napäťového regulátora stagnuje aj vtedy, ak jednu z 

liniek dotujú OZE, pretože pri prípadnej zvýšenie dodávky napätia nastane prepäťový stav v sieti, 

avšak zmenou (prepnutím) odbočky môže nastať podpätie v inej linke bez príspevku z OZE. 

Samozrejme tento fakt zvyšuje mieru flikru v sieti v odozve na rozsah odbočkového kroku. Je 

nutné teda správne vyhodnotiť aplikáciu a umiestenie OLTC pri spolupráci s OZE, prípadne 

modifikovať jeho prepojenie s iným typom regulátora [19] [21].  
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Obr. 4-10 Schéma 3xf zapojenia Y/ Δ s OLTC vo VN časti [20] 

4.2.2 CVT (Constant Voltage Transformer) 

         Ako je možné vidieť na Obr. 4-12 jedná sa o nelineárny transformátor s galvanickým 

oddelením, ktorý pasívne poskytuje regulované výstupné napätie prostredníctvom 

elektromagnetického javu. Pracuje v saturačnom móde s prevodom 1:1 so špeciálnou 

charakteristikou Obr. 4-11. Dodržanie konštantnej hodnoty výstupného napätia závisí len od 

hodnoty sieťovej frekvencie pri uvažovaní rôznej vstupnej hodnoty napätia (±40% nominálnej 

hodnoty). Pri zmene 1% sieťovej frekvencie dochádza ku zmene výstupného napätia približne 

o 1,2% [22]. 

 

Obr. 4-11 Saturačný priebeh [22] 

Štruktúra CVT znázorňuje, že tieto regulátory obsahujú aj pomocné sekundárne vinutie 

prepojené paralelne s jedným (v tomto prípade), prípadne s viacerými kondenzátormi, ktoré 

tvoria rezonančný obvod naladený na frekvenciu napájania. Účelom je zmierniť negatívny vplyv 

nasýteného jadra, ktoré má za následok skreslenie sínusového tvaru napätia. Pri plnom zaťažení 

má CVT účinnosť približne 93%. Hlavný faktor, ktorý ovplyvňuje túto veľkosť sú straty energie, 

spôsobené hysteréziou [22]. 
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Obr. 4-12 Štruktúra CVT [22] 

4.2.3 DC-EVR (Double Conversion-Electronic Voltage Regulator) 

         Ako je možné vidieť na Obr. 4-13 elektronický regulátor s dvojitou konverziou (oddelené 

vstupné a výstupné časti) má rovnakú štruktúru ako UPS, akurát tu absentuje elektronický by-

pass, či požiadavka na jednosmernú batériu, aby zaisťovala neprerušované napájanie pre záťaž. 

Tento regulátor sa skladá z oboch strán z LC filtrov. Tok výkonu je riadený veľkosťou napätia na 

jednej aj druhej strane, pričom veľkosť napätia na výstupe je odvíjaná podľa potreby v rozsahu 

±1% až ±5%. Efektívne riadenie DC aj výstupného napätia je zabezpečené PWM riadenými 

meničmi, a to buď vo funkcii usmerňovača alebo striedača. Účinnosť dosahuje až 95%, pričom 

táto hodnota ja závislá od výkonu, druhu zaťaženia, prípadne okolitej teploty. Obojsmerný tok 

výkonov, ktorý zabezpečuje DC-EVR, je dôležitý z hľadiska pripojenia OZE do linky. Regulátor 

je umiestnený v uzavretých plochách, bez chladiaceho média. Navrhuje sa na veľkosť 3VA až 

400kVA. Oba bloky riadené PWM musia byť bezpodmienečne dimenzované na celý prenášaný 

výkon [24] [19]. 

 

 

Obr. 4-13 Zapojenie DC-EVR do DS [23] [19] 
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Obr. 4-14 Grafická závislosť účinnosti elektronických regulátorov na veľkosti zaťaženia [24] 

4.3 Závislé typy regulátorov 

4.3.1 SVR (Step Voltage Regulator) 

        SVR predstavuje regulátor napätia s prepínaním odbočiek pod záťažou riadenými buď 

motorom ako je vidieť na Obr. 4-15 alebo dynamickejšie tyristormi, v ohľade na menší regulačný 

rozsah. Je pripojený do série s linkou. Riadenie je uskutočňované cez LDC (Line Drop 

Compensator), ktorý vyhodnocuje na základe prúdu (pretekajúceho linkou) zmeraného meracím 

transformátorom zmeny napätia v linke a ďalej predáva signál (informáciu) riadiacim častiam. 

Ak je potrebné, vďaka motoru/tyristormi je možné zmeniť polohu odbočky a doregulovať napätie 

podľa potreby [25] [19]. 

 

 

Obr. 4-15 Štruktúra SVR [25] 
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Obr. 4-16 Zapojenie SVR do DS [19] 

        Medzi prvotné problémy SVR patrí pomalá odozva na okamžité zmeny napätia. Tento fakt 

je zrejmý z Obr. 4-17, kde je vidieť výrobný potenciál FVE za oblačného dňa a následne od toho 

odvíjajúce prepínanie odbočiek SVR. Nepredikovateľnosť výroby z OZE limituje dynamickosť 

prepínania odbočiek z dôvodu času potrebného na prepnutie odbočky do inej polohy [25]. 

Regulačný rozsah sa pohybuje až do 250V, pri účinnosti autotransformátora skoro 100%. 

 

Obr. 4-17 Výrobný potenciál FVE vplývajúci na zmenu odbočky v rôznom čase [25] 

4.3.2 TVS (Transformer Voltage Stabilizer) 

        Na Obr. 4-18  je znázornená 1xf štruktúra TVS. Skladá sa z autotransformátora, zloženého 

z dvoch nezávislých primárnych vinutí (P1,P2) a jedného sekundárneho vinutia (S), zapojeného 

do série s vedením, na spoločnom magnetickom obvode. Regulácia prebieha v závislosti od 

zopnutia/rozopnutia 3 štvorpólových stýkačov medzi sekundárnym a primárnym/mi vinutiami. 

Vyhodnocovanie aktuálneho stavu v sieti prechádza v 3 moduloch (stavoch), ako je uvedené na 

Obr. 4-19. Pracuje sa s napätím 230V/40V pri ±7% tolerancii. Najprv sa zaznamenáva 

v meracom module veľkosť napätia a prúdu na výstupe z regulátora. Každých 32 cyklov sú 

prepočítavané a ukladané priemerné efektívne hodnoty napätia, na základe ktorých sa rozhoduje 

o kompenzačnom akte. Umin a Umax predstavujú dovolené rozsahy napätí z bezpečnostného 

hľadiska. Pri ich prekročení nastáva odpojenie regulátora od siete. V porovnávacom module je 

porovnávaná priemerná efektívna hodnota napätia(Uoav) s referenčnou U+/U-(246V/214V) 

a rozhoduje sa tak o nutnosti kompenzácie. Kompenzačný modul prijíma pokyn 

z porovnávacieho modulu a podľa potreby riadi rôzne variácie kontaktov stýkačov na zmenu 

napätia (skokovo) [26] [19]. 
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Obr. 4-18 Jednofázová štruktúra TVS [26] 

 

 

Obr. 4-19 Blokové znázornenie riadenia napäťového regulátora [26] 

Spomínané riadenie stýkačov je znázornené v Tab. 4-1. Napäťová kompenzácia je závislá od 

prevodu k. Tento prevod predstavuje pomer počtu závitov primárnych vinutí Np (ich rôzne 

kombinácie) ku pomeru počtu závitov sekundárneho vinutia Ns [26].  

Tab. 4-1 Kombinácie stýkačov vedúce k požadovanej zmene napätia - 230V/40V [26] 

C1 C2 C3 
Odbočka 

Prepojenie Prevod k 
Počet U[V] 

R R R 3 0 1 1 

Z R R 4 20 P1+P2 1+(Ns/2Np) 

Z Z R 5 40 P1‖P2 1+(Ns/Np) 

Z R Z 2 -20 -(P1+P2) 1-(Ns/2Np) 

Z Z Z 1 -40 -(P1‖P2) 1-(Ns/Np) 

Kontakty*:  R-rozopnutý, Z-zopnutý 
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4.3.3 TVR (Thyristor Voltage Regulator) 

TVR regulátor obsahuje sériový transformátor T2 (na vstupe), paralelný regulátor 

s pripínateľnými odbočkami (na výstupe), riadiaci blok a tyristorový prepínač. Transformátor T2 

predstavuje štandardné galvanické oddelenie primárneho a sekundárneho vinutia na spoločnom 

magnetickom obvode. Princíp činnosti spočíva v tom, že pokiaľ sa objaví odchýlka napätia na 

(výstupnej) sekundárnej strane transformátora T1 od požadovanej hodnoty, tyristorovým 

prepínačom sa zabezpečí vhodná veľkosť napätia, pre zamedzenie presahu pod normovanú 

hodnotu, a následne sa táto hodnota injektuje cez sériový transformátor do linky. Spolupráca T1 

a tyristorového prepínača musí byť vhodne zosynchronizovaná v závislosti na jednotlivých 

krokoch a veľkostí napätí pre požadovanú reguláciu. Pre zefektívnenie regulácie je tyristorový 

prepínač vhodný prvok. Spolu vytvárajú v podstate riadený napäťový zdroj. Pozícia sériového T2 

môže byť vo vstupnej časti, ako je vidno na Obr. 4-20, alebo na výstupe [27] [19].  

 

Obr. 4-20 Principiálna schéma napäťového regulátora TVR [27] 

4.3.4 AVS (Automatic Voltage Stabilizer) 

         Regulácia v prípade AVS môže byť v jednofázovom, prípadne trojfázovom prevedení, 

riešená pomocou servomotoru, umiestneného v každej z troch fáz. Princíp spočíva v tom, že 

pokiaľ nastane odchýlka od referenčnej hodnoty napätia na výstupe, primárna časť injektážneho 

transformátora zapojeného do série s linkou, začne byť budená autotransformátorom (v tomto 

prípade variakom, vybaveným so servopohonom) s vyvedeným stredom, ktorý v závislosti od 

polohy jazdca variaku (od požadovanej hodnoty), mení veľkosť a polaritu napätia v primárnej 

časti injektážneho transformátora. Táto zmena vyvolá zmenu veľkosti napätia na výstupe. Pri 

zmene väčšej ako 1% výstupného napätia od požadovaného, sa automaticky uvedie servomotor 

do chodu a zmení polohu na regulačnom autotransformátore tak, aby zodpovedala nominálnej 

hodnote. Účinnosť tohto regulátora sa pohybuje v rozmedzí 98-99%. Prevedenie AVS je 

znázornené na Obr. 4-21 [28] [19].  
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Obr. 4-21 Blokové znázornenie 3-fázového napäťového regulátora AVS [28] 

4.3.5 MVB (Magtech Voltage Booster) 

         Jedná sa o sériovo zapojený buď jednofázový alebo trojfázový regulátor napätia, ktorý 

môže napätie na výstupe buď zvyšovať, prípadne znižovať. Keďže začiatky a konce na primárnej 

a sekundárnej strane vinutia sú v silovej časti obvodu pevne dané, nie je možné meniť ani smer 

na primárnom napätí ani orientáciu voči sériovému vinutiu. Regulácia nie je v tomto prípade 

riadená motorom, ale skokovo. Jednofázové znázornenie MVB je vidieť na Obr. 4-22. Primárne 

vinutie je zapojené na vstupnú fázu regulátora a spolu so sekundárnym (sériovým) vytvára 

v podstate autotransformátor. Na indukčnom vinutí LMCI, pripojenom na paralelnom vinutí, sa 

veľkosť indukcie riadi DC prúdom Ictrl, ktorý sa injektuje do jeho magnetického obvodu. Cezeň 

sa dostáva informácia o hodnote napätia v primárnej časti a vyhodnocuje sa, aká veľkosť napätia 

je potrebná pre dosiahnutie požadovanej hodnoty na výstupe. Princíp činnosti spočíva v tom, že 

na výstupne je stanovená požadovaná hodnota napätia 230V. Pri poklese napätia na 215V 

(vstupná časť), je nutné zabezpečiť 15V na sekundári. Prevod autotransformátora je p=1/3, čiže 

na primárnej časti bude hodnota 45V, zvyšok napätia 170V, je na magnetickom obvode induktoru 

UMCI. Postupným sčítaním napätia na primárnej, sekundárnej a „kontrolnej“ magnetickej 

indukčnosti dosiahneme požadovanú hodnotu U=230V. Regulačný rozsah je v rozmedzí 0 až 

+15% pri symetrickej záťaži zo vstupného napätia a účinnosť 97 – 99 % [29] [19]. 
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Obr. 4-22 Jednofázové prevedenie MVB [29] 

         Trojfázové zhotovenie je schopné riešiť aj nesymetrickú záťaž ako je vidieť na Obr. 4-23. 

V tomto prípade je preto MVB vybavený kompenzačným vinutím (zapojeným do trojuholníka), 

ktoré dokáže regulovať veľkosť napätia aj v záporných hodnotách v rozsahu -7% až +28%. 

V trojfázovej sústave sa veľkosť napätia riadi nezávisle pre každú fázu [30]. 

 

Obr. 4-23 Principiálne znázornenie pri 3xf regulácii s nesymetrickou záťažou [30] 

4.3.6 STR50 (Stabilizátor napätia) 

Jedná sa o elektronicky riadený stabilizátor napätia v sieti NN od firmy EGÚ Brno, a.s. 

Princíp činnosti spočíva v tom, že pokiaľ má privedené vstupné napätia nevyhovujúcu veľkosť, 

pomocou kombinácie relé spínača v pomere 1:2:4:4 na sekundárnom vinutí paralelného 

transformátora riadeného mikropočítačom, dôjde k vyselektovaniu požadovanej hodnoty, ktorá ja 

ďalej transformovaná pomocou prepínačov polarity do sériového transformátora, kde sa táto 

hodnota buď sčíta alebo odčíta so vstupnou a dosiahne sa tak korektná veľkosť na výstupe 

regulátora. V prípade vážnejšej poruchy je toto zariadené vybavené bypassom a je tu možnosť 

zabezpečenia núdzovej dodávky výkonu do obnovenia činnosti. Čo sa týka riadenia, je 

konštrukčne vyhotovené v moduloch, a preto pri zlyhaní, prípadne nekorektnej odozve sa môže 

dosiahnuť rýchla a efektívna výmena poruchovej časti. Pri regulácii napätia sa nedosahuje 

percentuálneho zvýšenia harmonického skreslenia napätia ako pri porovnaní napríklad s MVB, 

kde sa táto hodnota pohybuje v rozmedzí 1-4%. Účinnosť STR50 sa pohybuje v rozmedzí 

okolo 97% a viac [33] [19]. 
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Obr. 4-24 Principiálne zapojenie 1-fáze STR50 v DS [19] 

4.4 Nezávislé typy regulátorov 

4.4.1 VC (Voltage Conditioner) 

Jedná sa v podstate o SAF (Serial Active Filtr) používaný ako linkový kondicionér slúžiaci 

k zmene napätia v sieťach NN hlavne tam, kde dochádza vplyvom impedancie na vedení 

k veľkému úbytku napätia. Princíp spočíva vo funkcii prídavného riadeného zdroja napätia, ktoré 

sa spolu so sieťovým napätím sčíta a dochádza tak ku kompenzácii siete cez sériový 

transformátor napájaný meničom riadeným PWM. V tomto prípade, nezávislého zdroja napätia, 

slúži SAF aj ako náhradný zdroj ak nastane výpadok siete. Môže byť ale napájaný aj 

z kompenzovanej siete, avšak tam dochádza k fyzikálnemu limitu filtra pri poklese amplitúdy 

napätia v sieti o viac ako 30%. Nad túto hranicu nie je SAF schopný kompenzácie a dochádza 

k disfunkcii zariadenia. Linkový kondicionér v podstate odoberá zo strany zdroja prúd Ii, z OZE, 

ako je vidieť na Obr. 4-25 a injektuje napätie na stranu spotrebiteľov. Uvažuje sa, že príspevok 

z OZE je väčšieho charakteru ako z DT. Môže ale nastať aj opačný stav, že naopak dodávky 

výkonu z OZE budú menšie ako z DT. V tom prípade sa prúd Ii bude odoberať zo strany DT 

a injektáž napätia bude na strane OZE. SAF efektívne kompenzuje špičky, poklesy, upravuje 

amplitúdu napätia (symetrizuje ho) a odstraňuje vyššie harmonické zložky prúdu. Jeho účinnosť 

sa pohybuje v rozmedzí 93-97% [35] [19]. 

 

Obr. 4-25 Zapojenie SAF a Linkového kondicionéra do DS [35] [19] 
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4.4.2 DVR (Dynamic Voltage Restorer) 

Tiež niekedy uvádzaný ako Series Voltage Booster (SVB) alebo Static Series Compensator 

(SSC), ktorý sa využíva hlavne vo fabrikách z dôvodu zamedzenia kolísania napätia. Jeho rozsah 

limituje nutnosť akumulátoru energie, ktorý z dôvodu obmedzenej kapacity nedokáže efektívne 

eliminovať/kompenzovať dlhodobé poklesy napätia. Je to spôsobené tým, že sa energia získava 

do akumulátora prostredníctvom prúdu Ii, ktorý nemusí byť natoľko veľký, aby dostatočne 

„nabil“ energiou batériu, ktorá by následne plnohodnotne pokrývala tieto výkyvy. V prípade, že 

by privádzané napätie bolo naopak zvýšené a prevyšovalo by akumulačnú veľkosť batérie, je 

zrejmé, že dôjde k poškodzovaniu a nekorektnej práce, ako invertoru tak aj akumulátoru energie. 

Je nutné  teda vybaviť DVR ochranným zariadením a prebytočnú energiu spotrebovať inak. 

Riešením by bolo to, že by sa potrebná energia odoberala zo strany zdroja. Zapojenie by vyzeralo 

obdobne, akurát by miesto nabíjacej jednotky bol pripojený PWM usmerňovač, prepojený cez 

DC linku s PWM striedačom, paralelne s linkou [34] [19]. 

 

Obr. 4-26 Blokové zapojenie DVR do DS [34] [19] 

4.5 Kombinované regulátory - Sériovo-paralelné regulátory 

4.5.1 UPQC (Unified Power-Quality Conditioner) 

Pri tomto regulátore sa kombinujú dva predošlé popísané regulátory, a to D-STATCOM 

a DVR. UPQC môže mať v takomto prevedení dvojakú štruktúru: L-UPQC a R-UPQC, čo 

predstavuje ľavá alebo pravá časť v paralelnom prevedení. Toto je teda L-UPQC znázornený na 

Obr. 4-27. Ide o sériovo – paralelné zapojenie dvoch invertorov. Jeden je v sériovom zapojení cez 

transformátor spolu s LC filtrom. LC filter pomáha k eliminácii vysokofrekvenčných zapínacích 

vĺn pri generovaní napätia. Druhý paralelne, ktorý obsahuje cievku Li pomáhajúci korektné 

vyhladenie prúdovej vlny. Oba sú v zapojení „back to back“. Prepojenie medzi nimi tvorí DC 

akumulátor energie. Princíp činnosti spočíva od toho, aký typ regulácie je žiadaný. V prípade 

sériovej, sa jedná o injektáž napätia a odberu prúdu v sieti, a pri paralelnej, je to injektáž prúdu 

a odbere výkonu cez transformátor zo siete. To znamená, že ide o nezávislé využívanie DC linky 

medzi nimi, ktorú môže vo všeobecnosti predstavovať rôzny akumulátor energie, pričom veľkosť 

napätia v tejto linke musí byť konštantná a teda hrá významnú úlohu pri zisku potrebného výkonu 

UPQC. DC linka neprepojuje trvalo oba invertory. UPQC dokáže vhodne eliminovať nesymetriu, 

fliker, harmonické zložky atď.. Tento regulátor má mnoho modifikácii a môže v sériovo-

paralelnom spojení cez DC linku prepojovať aj dve rôzne nezávislé vedenia [31] [19]. 
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Obr. 4-27 Znázornenie zapojenia UPQC do DS z [31] [19] 

4.5.2 UPFC (Unified Power-Flow Controller) 

UPFC je zložený s kombinácie STATCOMu a SSSC (Static Synchronous Series 

Compensator). Oba invertory sú opäť zapojené v „back to back“ systéme, pričom DC linka 

prepojuje trvalo oba invertory. To má za následok ovládania aj toku výkonov. Prvý invertor 

zabezpečuje konštantné napätie pre druhý. Ten injektuje napätie cez (sériový) injektážny 

transformátor obdobne ako pri UPQC [32] [19].  

 

Obr. 4-28 Znázornenie zapojenia UPFC do DS [32] [19] 
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5 ZHRNUTIE 

5.1 Regulátory prúdu 

         Popis bol prevedený pre nasledovné typy regulátorov medzi ktoré patria: pasívne prvky, 

SVC, D-STATCOM a PAF. Jednoduchosťou, prevedením a ľahkou dostupnosťou sa vyznačujú 

pasívne prvky. Ich zapojením do siete sme schopní vyvažovať stavy medzi výrobnou 

a spotrebnou časťou. Avšak táto regulácia je ovplyvnená stupňovitým riadením prostredníctvom 

stýkača, čo je neefektívne z časového hľadiska. SVC regulátor prebieha v sofistikovanejšom 

riadení. Obsahuje antiparalelne zapojené tyristory, kde riadenie prúdovej veľkosti prebieha 

zmenou uhlu tyristora v rozsahu 90° - 180°. Pri aplikácii v trojfázovej sústave postačuje vloženie 

troch rovnakých častí zapojených do Δ. Tým sa dosiahne efektívne riadenie nesymetrie na záťaži 

každej fáze pri rôznej veľkosti uhlu tyristora. Nevýhodou je deformácia prúdu pri ich orezávaní 

v závislosti na veľkosti uhlu riadenia. V rýchlostnom poňatí je SVC lepšie zariadenie ako pasívne 

prvky, ale obsahuje väčší počet komponentov, čo umožňuje vyššiu náchylnosť na poruchu. SVC 

môže mať aj rôzne typy úprav. Nevyhnutnosťou je tyristorové prevedenie v každej kombinácii. 

Tá môže podľa potreby zákazníka byť napríklad TCR/FC alebo TCR/TSC/FC. D-STATCOM 

predstavuje spomedzi spomínaných regulátorov najrýchlejšiu odozvu na problém v sieti. Jeho 

prednosťou je, že môže obsahovať aj akumulačnú zložku(generátor činnej zložky). Pri jeho 

aplikácii je možné pripojiť viacero odberových častí spolu s OZE. Obsahuje aj filtračnú jednotku, 

čo tiež prispieva k celkovej efektívnej práci. V jeho koncepcii je aj PWM, čo rapídne zvyšuje 

účinnosť, avšak jeho adaptácia obsahuje rizikový faktor z pohľadu vysokej citlivosti a náročnosti 

na samotné prevedenie tejto modulácie spolu s daným regulátorom. Paralelný aktívny filter 

(PAF), ako generátor dokáže vhodne eliminovať vyššie harmonické v sieti. Ako aktívny filter má 

uplatnenie aj pri riešení s problémami ako je fliker alebo riadenie veľkosti napätia, prípadne 

frekvencie. Nevyhnutnosťou je kondenzátor, slúžiaci na zamedzenie harmonických zložiek pri 

spínacej frekvencii [19]. 

5.2 Regulátory napätia 

         Ako prvý popísaný regulátor z rady napäťových, kde sa napätie mení priamou zmenou 

parametrov  prepínaním odbočky pod záťažou, bol OLTC DT. Nevýhoda pri tomto regulátore 

spočíva hlavne v zmene profilu napätia vo všetkých napájaných vetvách zmenou odbočky na 

sekundárnej strane. Preto je nevhodný, ak by jednu z liniek napájal OZE, z dôvodu 

nepredikovateľnosti jeho výroby. Ďalší transformátor bol oddeľovací CVT. Jeho devízou je, že 

neobsahuje pohyblivé časti, avšak jeho výstupné napätie (vplyvom harmonických zložiek) nemá 

sínusový priebeh. Posledný v sekcii bol DC-EVR, vyrábaný vo väčšej výkonovej rade ako CVT, 

avšak aj cenovo drahší, konštrukčne náročnejší a s tým spojené aj väčšie náchylnosti na poruchy. 

CVT aj DC-EVR sa využívajú hlavne pre priemyselné odvetvia, kde sa musí zabezpečiť 

minimálna odchýlka od požadovaného napätia. Všetky tri regulátory musia byť dimenzované na 

celý prenášaný výkon, čo predstavuje hlavný rozdiel od ďalšej skupiny, ktoré obsahujú 

transformátor (vo funkcii autotransformátora), sériovo zapojeného do linky, kde sa vyžaduje 

dimenzovanie iba sériovej (sekundárnej) časti. Riadenie je riešené buď závislým alebo 

nezávislým zdrojom napätia. Medzi tie závislé patrí SVR,TVS,TVR,AVS,MVB a STR50. Tie, čo 

privádzajú napätia na sériový injektážny transformátor z nezávislého zdroja napätia (výkonovými 

meničmi batéria) patria VC a DVR. Rozdiel medzi týmito regulátormi z hľadiska kvality 

elektrickej energie je v tom, že závislé regulátory, napríklad MVB (3xf), dokáže na základe 
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natočenia veľkosti fázoru napätia meniť výslednú veľkosť výstupného napätia podľa požadovanej 

hodnoty a taktiež eliminovať aj nesymetriu napätia (nezávislo) v jednotlivých fázach. Pri 

porovnaní s nezávislým, ako napríklad VC, ktorý na rozdiel od neho dokáže eliminovať aj vyššie 

harmonické zložky, prípadne eliminovať kolísanie napätia. Iným pohľadom na delenie, je skladba 

komponentov, ktoré obsahujú, resp. ktorými regulujú napätie jednotlivé regulátory. Sú teda buď 

riadené : 

 motorom (SVR,AVS) 

 mikroprocesorovou technikou (STR50) 

 skokovo (TVS,TVR a MVB) 

 výkonovými meničmi (DVR, VC) 

         Rozdiely medzi skokovou reguláciou a reguláciou pomocou elektrického pohonu je zrejmé. 

Skoková regulácia neobsahuje pohyblivé časti, nedochádza k opotrebeniu mechanických častí 

a rýchlostná odozva pri zmene napätia je v podstate dynamickejšia ako pri regulácii pomocou 

elektrického pohonu. Naopak pri skokovej regulácii môže dôjsť aj k navýšeniu kolísania napätia 

v linke [19]. 

5.3 Kombinované regulátory 

         Kombinované regulátory tiež predstavujú v podstate nezávislé regulátory napätia, ktoré cez 

sériový transformátor v linke injektujú, prípadne odoberajú určitú veľkosť napätia na základe 

požadovanej hodnoty. Sú vybavené meničmi, čiže je tu vyššia náchylnosť na poruchovosť. 

Hlavný rozdiel medzi UPFC a UPQC je v tom, že UPFC je schopný riadiť aj tok výkonu v linke, 

nielen injektáž/odber prúdu, prípadne napätia. Cenová relácia je podstatne odlišná ako 

u predošlých prevedení. V podstate sa jedná o prevedenie, obsahujúce spojenie dvoch predošlých 

popísaných regulátorov napäťového profilu [19]. 

 

 

Obr. 5-1 Delenie regulátorov napäťového profilu 
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 Tab. 5-1 Rozdelenie regulátor napäťového profilu podľa druhu regulácie [19] 
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Regulátory napätia - 
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Harmonická Činná Jalová 

Priama 

zmena 

Injektážny 

transformátor 

Injektážny 

transformátor 

Rýchle 

zmeny 
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– Plt/Pst 

STATCOM, 
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STATCOM, 
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(s 

prídavným 
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STATCOM

SVC 
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–ρ 

STATCOM

SVC 
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DVR, STR50 
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–U(t) 
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STATCOM 
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v priebehu 

okamžitej 

hodnoty 

napätia 

–THD 

STATCOM 

PAF 

UPQC 

DC-EVR VC, DVR UPFC 



Sériový regulátor napäťového profilu 

 

50 

6 SÉRIOVÝ REGULÁTOR NAPÄŤOVÉHO PROFILU 
Sériový regulátor (1xf), ktorý bol prakticky realizovaný ako výstup mojej práce, sa skladá 

z dvoch oddelených vinutí a jeho principiálna funkcia je založená na autotransformátore. Obe 

vinutia sú na spoločnom magnetickom jadre. Sekundárna časť vinutia je v sérii s linkou 

a primárna časť (paralelná) je voči nemu nezávislá. Výhodou je to, že sa požadovaný výkon na 

záťaži prenáša cez obe vinutia, ale dimenzovanie je prevedené len na sekundárnom vinutí, 

pretože prúd (pasívne prechádzajúci), ktorý tečie cez sekundárne vinutie je mnohonásobne väčší 

ako prúd, ktorý sa transformuje z primárnej strany. 

Klasické, paralelne DT, regulujú napätie bez zaťaženia. Avšak v dnešnej dobe sa vyrábajú aj 

pod zaťažením s odbočkami na primárnej strane, riadené tyristorovými prepínačmi, napríklad 

firmou Siemens. Energia, ktorá je potrebná do záťaže, je v tomto prípade celá prenášaná cez obe 

vinutia, na ktoré musí byť daný transformátor nadimenzovaný (jeho vinutia). Pri sériovom 

regulátore sa dá zjednodušene povedať, že dochádza k určitej transformácii energie cez 

sekundárne vinutie a primárna časť slúži len na doplnenie toho, čo daná záťaž odoberie pri tom, 

keď sa napätie zvýši alebo zníži. 

6.1 Návrh modelu 1xf regulačného transformátora 

Počiatočné parametre, ktoré sa uvažovali pri návrhu transformátora sú nasledovné: 

 Vstupné napätie:     230V, 50Hz 

 Menovitý prúd:       In=1A 

 Maximálny prúd:    Imax=3A 

 Záťaž nominálna:   230VA 

 Maximálna záťaž:  300VA 

Základnou požiadavkou bolo vytvorenie väzobného regulačného transformátora, ktorý bude 

v určitom napäťovom rozsahu meniť veľkosť vstupného napätia. 

Odbočky boli zvolené zámerne na primárnej strane. Pretože, ak by došlo k poruche na 

prepínači odbočiek na sekundárnej strane pod záťažou, tak by došlo k prerušeniu prúdovej cesty 

od zdroja do záťaže, čo nie je z hľadiska prevádzky možné, resp. viedlo by to k značným 

hospodárnym škodám (beznapäťovému stavu). To isté platí aj o tom, že nesmie dôjsť ku 

skratovaniu odbočiek. Prípadná regulácia na primárnej strane je preto výhodnejšia, pretože pri 

poruche na tejto strane zariadenia, bude prechádzať daný prúd cez sériové (sekundárne) vinutie 

ďalej, avšak bez regulácie napätia na záťaži, čo je prijateľnejšie. Zariadenie môže byť vybavené 

aj bypassom, ktorým sa oddelí primárna časť od sekundárnej a môže dôjsť k oprave bez 

obmedzenia spomínanej „hlavnej“ vetvy prúdu tečúcej do záťaže. 

Principiálna schéma, z ktorej sa vychádzalo pri návrhu toroidného transformátoru je uvedená 

na obrázku Obr. 6-1. Regulácia napätia na primárnej strane je definovaná v rozsahu ±10% so 

štyrmi odbočkami po 6V zo vstupného napätia. Regulačný rozsah, uvažovaný pri návrhu daného 

transformátoru je značne veľký, v reálnom prevedení je menší. Keďže sú odbočky na primárnej 

strane, počet závitov je niekoľkokrát väčší oproti tomu, keby bola regulácia na sekundárnej 

strane. Je to z dôvodu menšieho prúdu, tečúceho cez jednotlivé odbočky na primárnej strane 

a následne zvýšený počet závitov. Aby sa dosiahla zmena veľkosti napätia v oboch smeroch 

(zvyšovanie/znižovanie napätia), je nutné meniť začiatky a konce buď primárneho alebo 

sekundárneho vinutia. V tomto prípade bolo vhodnejšie spraviť zmenu na primárnej strane. 
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Obr. 6-1 Koncepčné znázornenie daného sériového regulačného transformátora 

6.1.1 Jednotlivé parametre daného transformátora 

Jednotlivé výpočty, ktoré smerovali k určeniu parametrov pre tento transformátor vychádzajú 

z Navíjacieho predpisu od výrobcu, ktorý tieto jednotlivé parametre počítal cez daný softvér, viď. 

Príloha A. Zvolil som preto údaje priamo od výrobcu pre presnejšie hodnoty. Uvažovaný 

menovitý prúd pri návrhu bol In=1,18A.  

Základný prehľad parametrov, ktorý má daný transformátor je nasledovný. 

Rozmery: ⌽D=65mm; ⌽d=45mm; h=25mm 

 
 

Obr. 6-2 Prevzaté z : http://www.vptechnotron.cz/pdf/UniverzalniVykresDelenyToroid.pdf 

Výpočet prierezu jadra je teda nasledovný a vychádza z geometrie toroidu: 

       
 ⌽   ⌽   

 
    

         

 
                  (6.1) 
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Sýtenie toroidných transformátorov sa pohybuje v rozmedzí od 1,5 až 1,7 T. Hodnota Bmax 

bola preto stanovená na 1,63T. 

    
  

                      
 

   

                 -               
      (-; V,T,mm2,Hz) (6.2) 

 

    
  

                      
 

   

                 -               
     (-; V,T,mm2,Hz) (6.3) 

Skutočný počet závitov na sekundárnej strane je ale o 43 závitov viac ako bolo vypočítané 

v Navíjacom predpise. Je to z dôvodu dodržania transformačného pomeru s požadovanými 

výstupnými hodnotami, ktoré daný softvér uvažoval. Ďalší parameter, ktorý bol uvažovaný bola 

prúdová hustota   = 5A/mm
2
, z ktorej sa určuje potrebný priemer vodiča na primárnej 

a sekundárnej strane. 

   
  

 
 

    

 
       (mm2;A, A . mm-2) (6.4) 

 

     
    

 
  

          

 
      (mm;mm2) (6.5) 

 

   
  

 
 

    

 
        (mm

2
; A . mm-2) (6.6) 

 

     
    

 
  

          

 
     (mm;mm2) (6.7) 

 

 

Na primárnej strane sa teda uvažuje, že daný počet závitov v jednotlivých odbočkách bude 

mať rovnaký prierez. Dôležité údaje, ktoré sú zobrazené v Tab. 6-1, sú počty závitov a ich 

vzájomné pomery (Ns/Np), pretože tie určujú transformačný pomer a celkové zosilnenie napätia 

na výstupe (znázornenie červenou farbou). 
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Tab. 6-1 Jednotlivé parametre uvedené na Navíjacom predpise 

Číslo 

Odbočka Ip B 

U2 

N1 
 

U2 

riadku (Očakávané) N(+) (Reálne) 

    
[-] [-] [A] [T] [V] [-] (+) [V] 

1. 4. 0,03 0,491 6 8430 3660 8,43 

2. 3. 0,061 0,868 12 4770 1454 14,89 

3. 2. 0,09 1,248 18 3316 772 21,43 

4. 1. 0,123 1,628 24 2544 
 

27,93 

 

Príklad výpočtu 1. riadku: 

Zo zákona zachovania energie platí: 

    
  

   
       

 

   
                       (6.8) 

Maximálna indukcia: 

      
  

                     
 

   

                            - 
            -         (6.9) 

Pomer indukovaných napätí: 

 U2 =
N2

N1

 . U1= 
309

8430
.230=8,43 (V;-,-,V)  (6.10) 

 

Pri návrhu transformátora sa vychádzalo z klasických výpočtov pre stanovenie 

požadovaných vstupno/výstupných hodnôt. Neuvažoval sa spomínaný pasívny prechod prúdu cez 

sekundárne vinutie, to znamená, že sa uvažovala len transformačná energia cez primárne vinutie. 

Tým došlo k nesprávnemu pochopeniu funkcie daného sériového transformátora. 

Z toho vyplýva, že daný transformátor je predimenzovaný, pretože sa dimenzovali na 

rovnaké prúdy obe vinutia, ale v skutočnosti ťažisko prúdu prechádza cez sekundárne vinutie 

a primárnym bude tiecť prúd niekoľkonásobne menší. Na základe týchto stanovení bolo teda 

nutné napraviť túto chybu zväčšením priemeru vodiča na sekundárnej strane z dôvodu aj tak 

nedostatočného nadimenzovania na prúdy, ktoré cezeň budú tiecť. 

Znázornenie toku prúdov cez obe vinutia, je poukázané na Obr. 6-3, kde je vidieť, že prúdy 

budú prechádzať aj cez primárnu aj sekundárnu časť. 
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Obr. 6-3 Korektné znázornenie princípu sériového transformátoru 

Spomínaný vodič na sekundárnej strane sa nadimenzoval na väčší priemer dsnový=0,85mm. 

V konečnom dôsledku bude teda umožnený prechod väčšieho prúdu cez sekundárne vinutie, bez 

vplyvu na transformačný prevod. 

 

        
      

     

 
 

         

 
      (mm

2
; mm

2
) (6.11) 

6.2 Skladba komponentov na reguláciu napätia 

Celkový obsah súčiastok, potrebný na realizáciu regulátoru napäťového profilu vychádzal 

z požiadavku na univerzálne prevedenie. 

1) Vstupné požiadavky pre užívateľské rozhranie 

-Regulácia jednak musí obsahovať riadenie automatické, prípadne manuálne, ale realizované 

po jednotlivých skokoch (skokové riadenie). 

-Privádzanie napätia by sa malo realizovať cez svorky a automatické ovládanie cez digitálny 

signál (+5V, 0,1 logika). 

2) Vstupné požiadavky pre riadenie  

-Zabezpečenie riadenia regulácie napätia na primárnej strane jednotlivých odbočiek 

transformátoru. 

-Vytvorenie riadenia pri kombinácii otáčania fáze (L) a nulového vodiča (N) pre dosiahnutie 

zvyšovania/znižovania napätia. 
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Po zhotovení samotného transformátoru sa konštrukčne zmenilo prevedenia daných 

odbočiek, pretože sa neuvažovalo, aké napätie (veľkosť) bude vznikať pri takomto zapojení. Pri 

tomto veľkom počet závitov by sa v určitom okamihu (podľa Obr. 6-3) naindukovalo v časti 1 a 0 

konkrétna veľkosť napätia (napríklad 200V), pri najmenšom počte závitov, a napätie na voľnom 

konci v bode 4 by dosiahlo skoro 3-násobnú hodnotu, čo nie je prijateľné. Inými slovami, nemôže 

byť žiadna časť vinutí nezapojená na oboch koncoch. Preto pri koncepcii s použitím bežných 

súčiastok je toto prevedenie technicky nemožné ľahko zrealizovať. Museli by sa použiť spínacie 

prvky minimálne o hodnote 1kV. Preto pri využití prvkov s menším napäťovým dimenzovaním 

by nemusela byť zabezpečená dostatočná izolačná bezpečnosť, a to najmä pri spomínanom 

okamihu.  

Konštrukčne sa tento problém vyriešil tak, že dané vinutia sa rozdelili na viaceré separátne 

vinutia, ktoré sa budú zapájať do určitých sériovo-paralelných kombinácii. Konkrétne sa jednalo 

o tri vinutia. Následne z toho vyplynulo aj počet komponentov na toto prevedenie, ktoré sú 

jednotlivo vypísané v Tab. 6-2. 

Tab. 6-2 Jednotlivé komponenty pre realizáciu daného modelu 

Názov Typ Výrobca Parametre Kontakty 
Počet 

kusov 

Výkonové relé s AC 

cievkou 
40.61.8.230.0000 FINDER 16A/230V 

1 x 

prepínací 
1 

Patice pre relé na 

DIN lištu 
95.05 FINDER 10A – 250V - 4 

Konektor CAN - - - DB-9S 2 

Sklenená poistka - - 
1A/250V - 2 

3,15A/250V 
 

1 

Výkonové relé s AC 

cievkou 
40.52.8.230.0000 FINDER 8A/230V 

2 x 

prepínací 
3 
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Jednotlivé prepojenia primárneho vinutia s výsledným percentuálnym pomerom sú 

naznačené v Tab. 6-3. Pri sériovom prepojení jednotlivých vinutí, dochádza k prostému súčtu 

pomerov. Keď ale dôjde na paralelnú kombináciu, budiacu primárne vinutia, nastáva určitý 

problém, pretože dané vinutia, nie sú rovnaké, to znamená, že konkrétny percentuálny pomer je 

len určitým odhadom. Keby boli oba rovnaké, dalo by sa povedať, že to je 1. Keďže sú ale 

rozdielne, treba z nich spraviť pomer.  

Tab. 6-3 Jednotlivé kompenzačné stupne 

 

Elektroschématická časť s popisom a celkový dizajn prednej masky je vidieť na Obr. 6-4. 

Ako bolo poukázané v Tab. 6-2, skokové riadenie jednotlivých častí je realizované cez 4 reléové 

prepínače a automatické riadenie z výstupu digitálneho signálu by bolo realizované cez 9 pinové 

konektory. Riešiteľnosť automatického riadenia ale nebola v náplni mojej práce. 

Prvé dva reléové prepínače slúžia na zvyšovanie a znižovanie napätia, konkrétne R1 

(zvýšenie-Bypass), R2 (zníženie-ON) a spínanie sériovo – paralelných kombinácii pre 

požadované napätie sa uskutočňuje cez R3 a R4. 

Vstup do hlavnej časti obvodu je realizovaný cez napájanie striedavým napätím 230V 

a externé napájanie do obvodu, slúžiace na privádzania potrebného napätia na aktívnosť 

jednotlivých cievok reléových prepínačov, je znázornené v spodnej časti schémy. 

Elektrický obvod je chránený troma poistkami (umiestnenie korešponduje na danej schéme 

Obr. 6-4, ale nie na fólii prednej masky). Prvá poistka je umiestnená (3,15A) v napájacej časti, 

kde prúd prechádza priamo do obvodu. Nutnou požiadavkou je trvalé prepojenie vstupnej časti 

prepojkou, pretože tu dochádza k privedeniu pasívneho prúdu, ktorý jednak tečie priamo cez 

sekundár v tomto prípade a pri prepojení do Bypassu (umiestnenie druhej poistky 1A), dochádza 

k spínaniu reléového prepínača (R1), a tým sa dosiahne aktívnosť regulácie smerom nahor vo 

zvyšnej časti obvodu podľa požiadavky. Tretia poistka (1A) je umiestnená v externej časti 

napájania. 

Konkrétne funkčné vlastnosti (body spínania) a náležitosti daného obvodu boli lepšie 

zdokladované pri experimentálnej časti merania. 

 

 

Kompenzačný 

stupeň 
Prepojenia Pomer závitov Suma   

  

  
 

Percentuálny 

pomer [%] 

1. 

(čierna farba) 
P1+P2+P3              27.2 

 

    
 3,7 

2. 

(slabo-modrá) 
P1 (P2║P3)       

       

 
 19.5 

 

    
 5,1 

3. 

(silno modrá) 
P1║(P2 P3) 

            

 
 13.6 

 

    
 7,4 

4. 

(oba fialové) 
P1║P2║P3 

            

 
 9.1 

 

   
 11 
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Obr. 6-4 Vonkajší užívateľský dizajn prednej masky 
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6.2.1 Konštrukčné prevedenie 

Pri konštrukčnom riešení boli využité dve DIN lišty. Na jednu DIN lištu sa umiestnil 

toroidný transformátor, ktorý bol konštrukčne vhodne upevnený tak, aby bolo zabezpečená 

prijateľná manipulovateľnosť. K nemu sa technicky (vedľa seba) umiestnili 3 reléové prepínače 

s 2 prepínacími kontaktmi a na protiľahlú DIN lištu zvyšný 1 reléový prepínač s jedným 

prepínacím kontaktom.  

Pôvodný transformátor sa musel ale konštrukčne upraviť tak, aby korektne dodržiaval 

správnu funkciu. Dôvody na jeho zmenu boli uvedené v predošlých riadkoch. 

Sekundárna časť sa nechala v pôvodnom stave, označenie káblov (6-začiatok vinutia) a (5-

koniec vinutia). Zmeny boli prevádzané na primárnej strane, kde sa museli vyvádzať jednotlivé 

začiatky a konce vinutí z navinutého transformátoru kvôli tomu, aby boli zapojené podľa 

stanovených predpokladov. Prehľadnejšie je to vidieť na Obr. 6-5.  

V akom smere sa indukuje napätie do jadra (železa), je naznačené v označeniach začiatkoch 

a koncoch jednotlivých vinutí. Pomery jednotlivých závitov sekundárnej ku primárnej časti pre 

konkrétne tri vzniknuté vinutia sú uvedené v Tab. 6-4. Pri cievke p2 sa pre priblíženie k 

rovnakému počtu závitov na jednotlivých cievkach nezapájala 2.odbočka z transformátoru, ale 

došlo k priamemu prepojeniu 3.z. a 1.k., čím sa dosiahol súčet závitov medzi týmito „bodmi“. 

Tab. 6-4 Pomery počtu závitov na jednotlivých vinutiach 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 6-5 Detailnejší záber na hornú časť masky 

 

 

 

 

Počet cievok Označenie cievok Np Ns Np/Ns 

p1 4.z. - 3.k. 3660 309 11.8:1 

p2 3.z. - 1.k. 772+1454 309 7.2:1 

p3 1.z. - 0.k. 2544 309 8.2:1 
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Jednotlivé rozmiestnenie komponentov zachytené vo vnútri danej krabičky je znázornené na 

Obr. 6-6. 

 

 

Obr. 6-6 Pohľad z vrchu na krabičku s jednotlivými komponentmi 
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6.3 Experimentálne merania 

Experimentálne merania boli zložené z niekoľkých častí. Konkrétne sa jednalo o: 

 Merania naprázdno (bez záťaže) 

 Meranie so záťažou 1A 

 Meranie v impedančnej sieti 

 Meranie pri budení primárneho vinutia z nezávislého zdroja 

6.3.1 Meranie naprázdno (bez záťaže) 

Na overenie funkcie a principiálneho prevedenia daného regulačného aparátu bolo 

uskutočnené meranie naprázdno. Jednotlivé meracie časti: 

 V1 – vstupné napätie (udržiavaných 230V) 

 A1 – meranie prúdu na vstupe 

 A2 – meranie prúdu medzi prepojeniami 

 A3 – meranie prúdu na výstupe 

 V2 – meranie napätia na výstupe 

 

Obr. 6-7 Elektroschématické zapojenie pri meraní naprázdno 

 

Tab. 6-5 Namerané hodnoty naprázdno (bez záťaže) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Regulačné stupne U1[V] U2[V] I1[mA] I2[mA] I3[mA] 

-4 230 204,4 160,8 158,4 - 

-3 230 213,5 28,8 28,8 - 

-2 230 218,3 3 - - 

-1 230 221,6 - - - 

0 230 230 - - - 

1 230 238,5 - - - 

2 230 241,3 3,02 - - 

3 230 246,5 30,6 30 - 

4 230 254,7 162,6 162,6 - 
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Tab. 6-6 Obsluha jednotlivých skokových zmien na reléových prepínačoch 

 

Z výsledkov je vidno, že napätie na výstupe či už pri regulácii nahor, alebo nadol približne 

zodpovedá novej koncepcií pri jednotlivých kombináciách sériového s paralelnými vinutiami ako 

je uvedené v Tab. 6-3. Pri 1. stupni tiekol v oboch prípadoch prúd menší ako 3 mA. 

6.3.2 Meranie pri zaťažení 1A 

Obvod bol zapojený obdobne ako pri meraní naprázdno, akurát sa na výstup pripojila 1A 

záťaž. Pri zaznamenávaní jednotlivých napätí sa bral ohľad aj na príslušný uhol. Jeho veľkosť 

bola nepatrná a výrazne sa nemenila. 

 

 

Obr. 6-8 Elektroschématické zapojenia pri meraní so záťažou 1A 

 

 

 

 

 

Smer R1 R2 R3 R4 Prepojenie Kompenzačný stupeň 

% zvýšenia U na 

výstupe  

(vypočítané z merania) 

Znižovanie 

Z Z Z Z P1║P2║P3 4.(oba fialové) -11,13 

Z Z Z R P1║(P2 P3) 3.(silno-modro) -7,17 

Z Z R Z P1 (P2║P3) 2.(slabo-modro) -5,1 

Z Z R R P1+P2+P3 1.(čierna) -3,65 

Zvyšovanie 

R R R R 0 0 0 

Z R R R P1+P2+P3 1.(čierna) 3,7 

Z R R Z P1 (P2║P3) 2.(slabo-modro) 4,91 

Z R Z R P1║(P2 P3) 3.(silno-modro) 7,17 

Z R Z Z P1║P2║P3 4.( oba fialové) 10,73 

Kontakty*: R-rozopnutý, Z-zopnutý 
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Tab. 6-7 Namerané hodnoty pri zaťažení 1A 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tab. 6-8 Obsluha jednotlivých skokových zmien na reléových prepínačoch 

Smer R1 R2 R3 R4 Prepojenie Kompenzačný stupeň 

% zvýšenia U na 

výstupe 

(vypočítané z merania) 

Znižovanie 

Z Z Z Z P1║P2║P3 4.(oba fialové) -11,83 

Z Z Z R P1║(P2 P3) 3.(silno-modro) -7,65 

Z Z R Z P1 (P2║P3) 2.(slabo-modro) -5,56 

Z Z R R P1+P2+P3 1.(čierna) -4,26 

Zvyšovanie 

R R R R 0 0 0 

Z R R R P1+P2+P3 1.(čierna) 3 

Z R R Z P1 (P2║P3) 2.(slabo-modro) 4,3 

Z R Z R P1║(P2 P3) 3.(silno-modro) 6,43 

Z R Z Z P1║P2║P3 4.(oba fialové) 10,08 

Kontakty*: R-rozopnutý, Z-zopnutý 

 

Pri zaťažení hrá významnú úlohu zmena prúdu do záťaže v súvislosti s úbytkami napätia na 

sekundárnom vinutí. 

Keď je napätie väčšie na výstupe a zníži sa, tak sa zníži aj príkon danej záťaže, a tým vlastne 

prechádza menší prúd sekundárnym vinutím a percentuálna zmena na výstupe je následne väčšia. 

Naopak keď sa zvýši, zdvihne sa aj príkon na výstupe, odber prúdu je väčší cez sekundár, 

a tým je zosilnenie menšie. 

 

Poznámka: 

Obsluha pri zaťažení pre reguláciu napätia pomocou R3 a R4 : 

Znižovanie napätia  -  prepojka R2 a následne prepojka R1 (Bypass) 

Zvyšovanie napätia  -  prepojka R1 (Bypass) 

Regulačné 

stupne 
U1 [V] U2[V] I1[mA] I3[mA] 

-4 230∠0° 202,8∠0,028° 978,4∠1,399° 902,4∠1,385° 

-3 230,5∠0° 212,2∠0,014° 909∠1,357° 942∠1,399° 

-2 230,6∠0° 217,2∠0,014° 918,6∠1,399° 963∠1,371° 

-1 230,4∠0° 220,2∠0,014° 943,8∠1,427° 978∠1,385° 

0 230,1∠0° 230∠0° 1023∠1,385° 1020∠1,371° 

1 230∠0° 237∠0,014° 1,093∠1,399° 1052∠1,357° 

2 230∠0° 239,9∠0,014° 1,124∠1,385° 1067∠1,385° 

3 230∠0° 244,8∠0,028° 1,2∠1,413° 1088∠1,357° 

4 230∠0° 253,2∠0,014° 1,424∠1,315° 1123∠1,357° 
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Obr. 6-9 Závislosť regulovaného napätia na vstupnom a odberovom prúde 

6.3.3 Meranie v impedančnej sieti 

Meranie bolo vytvorené na základe jednotlivých impedančných blokov. Tých bolo konkrétne 

9. Za každým uzlom daného bloku impedancie sa merala hodnota napätia, ktorá mala klesajúcu 

tendenciu z dôvodu úbytku napätia na jednotlivých impedanciách, pokiaľ sa napätie v sieti 

nezačalo regulovať. Jednotlivé prúdy sa merali na začiatku, pred transformátorom a na výstupe 

danej siete.  

  

Obr. 6-10 Regulačná sieť zostavená z jednotlivých blokov impedancii pri nominálnej záťaži 

Tab. 6-9 Skladba impedančných blokov 
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I[mA] 

U2[V] 

A1 vstupný prúd 

A3 odberový prúd 

1. impedančný blok ∑celkovo 

R1=1,77Ω 15.93Ω 

L1=3,24mH 29,16mH 

Z1=R1 jωL1 (15,93 j9,16)Ω 
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Tab. 6-10 Namerané hodnoty v impedančnej sieti 

 

 Z príslušnej Tab. 6-10 vyplýva, že v šiestom uzle za regulátorom došlo k regulovaniu 

napätia na základe jednotlivých regulačných stupňoch a následne napätie opäť klesalo vďaka 

úbytkom napätia na zvyšných impedanciách.  

Uhol odoberaného prúdu (A3) by mal byť voči napätiu v danom uzle (U11) ± rovnaký, 

pretože záťaž je odporová a konkrétne jednotlivé uhly by mali byť konštantné (bez fázového 

posuvu). 

Veľkosť prúdu sa zväčšuje pri jednotlivých regulačných stupňoch (väčšie napätie = väčší 

prúd), ktorý následne prechádza cez jednotlivé impedancie siete, na ktorých spôsobí väčší úbytok 

napätia a to nielen do veľkostného charakteru, ale aj do zmeny uhlu ako to je vidieť v Tab. 6-10. 

 

 

Obr. 6-11 Meracie pracovisko 

 

Bez regulácie 

Regulačné stupne 

1.regulačný 

stupeň 

2.regulačný 

stupeň 

3.regulačný 

stupeň 

4.regulačný 

stupeň 

U1[V] 229,5∠0° 229,5∠0° 229,5∠0° 229,5∠0° 229,5∠0° 

U2[V] 227,4∠0,210° 227,4∠0,210° 227,2∠0,224° 226,8∠0,238° 225,7∠0,294° 

U3[V] 225,9∠0,448° 225,7∠0,476° 224,9∠0,476° 225∠0,504° 223,9∠0,629° 

U4[V] 223,8∠0,685° 223,9∠0,727° 222,9∠0,741° 223∠0,797° 221,2∠0,965° 

U5[V] 222∠0,923° 221,5∠0,965° 221,4∠1,007° 220,5∠1,077° 219,2∠1,301° 

U6[V] 222∠0,923° 228,3∠0,979° 230,8∠1,007° 235,4∠1,091° 241,4∠1,259° 

U7[V] 219,5∠1,161° 225,3∠1,217° 227,9∠1,231° 232,7∠1,315° 238,8∠1,497° 

U8[V] 217,5∠1,399° 224,1∠1,1455 226,3∠1,497° 230,7∠1,581° 236,5∠1,749° 

U9[V] 215,7∠1,651° 221,3∠1,707° 224,5∠1,749° 228,5∠1,818° 235,3∠2° 

U10[V] 214∠1,902° 219,9∠1,972° 222,6∠1,986 226,5∠2,070° 233,5∠2,266° 

U11[V] 212,2∠2,140° 218,3∠2,196° 220,8∠2,224° 224,9∠2,322° 231,7∠2,406° 

I1[mA] 922,8∠3,539° 982,2∠3,595° 1012∠2,637° 1081∠3,707° 1,272∠3,679° 

I2[mA] 922,2∠2,637° 981,6∠2,651° 1012∠2,637° 1076∠2,630° 1,272∠2,406° 

I3[mA] 921∠1,399° 948,6∠1,371° 960∠1,413° 977,2∠1,413° 1,009∠1,399° 
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Obr. 6-12 Znázornenie priebehu napätia v jednotlivých uzloch bez regulácie 

 

 

Obr. 6-13 Regulačný profil veľkostí napätí v jednotlivých uzloch 

Na Obr. 6-12 je graficky poukázané, ako dochádzalo k zmene napätia v jednotlivých 

meracích uzloch kvôli úbytkom napätia na sériových impedanciách. Vstupné napätie malo nulový 

uhol, ale pri poslednom meracom uzle číslo 11, došlo k jeho nepatrnému navýšeniu. 

Na Obr. 6-13 je graficky znázornený profil napätia pre jednotlivé regulačné stupne. 

K regulácii dochádzalo v uzle číslo 6. Celkový priebeh napätia zodpovedal predpokladanej 

úvahe.  
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6.3.4 Meranie pri budení primárneho vinutia z nezávislého zdroja  

Pri tomto meraní sa overovala univerzálnosť daného prevedenia regulačného modulu. Jedná 

sa o teda určitú protiváhu proti skokovému riadeniu, znázornenú na Obr. 6-16. Daný modul, 

zapojený do impedančnej siete (nie je znázornené), bol nezávislé budený cez regulačný 

transformátor. Konkrétne jeho primárne vinutie zapojené medzi fázu a stredný vodič, ako je 

vidieť na Obr. 6-14. Nezávislý regulačný transformátor má v podstate dva magnetické póly. To 

znamená, že zmenou jazda (nahor/nadol) sa menil smer prúdu, pretekajúci cez celý obvod. 

Prechod bol plynulý. Pri zvyšovaní na hodnotu, kde ukazuje daná šípka jazda (220) dôjde k tomu, 

že v tomto uzle nedochádzalo k zosilňovaniu napätia, to znamená, že obvodom tečie nulový prúd 

z dôvodu rovnakého potenciálu. Po jeho prekročení dochádza k zoslabovaniu ešte vo väčšej 

miere. Nula naopak poukazuje na to, že zosilňuje najviac. 

 

Obr. 6-14 Principiálne prevedenie zapojenia regulačného transformátora 

V konkrétnom prevedení na Obr. 6-15. je zaznamenaný priebeh zmeny napätie v čase na 

základe pohybu polohy jazda regulačného transformátora, ktorý budil primárne vinutie. Pred 

reguláciou sa spojili všetky 3 cievky paralelne (P1║P2║P3) pre dosiahnutie maximálneho 

prevodu. Poloha jazdca sa nachádzala na (220) a postupne sa plynulým pohybom približovala 

k nule. Napätie malo počiatočnú hodnotu okolo 210V a po regulácii približne 230V, čo bolo 

cieľom dosiahnuť. Následne sa poloha jazdca menila od nuly do (220) a napätie malo klesajúcu 

tendenciu. Po dosiahnutí rovnakého potenciálu (220) sa poloha jazdca ešte zvýšila ku (240), čím  

došlo k preregulovaniu (zelený priebeh v pravej časti).  

 

Obr. 6-15 Plynulé riadenie cez nezávislé budenie primárnych cievok 
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Obr. 6-16 Skoková zmena napätia 

 

 

Obr. 6-17 Meracie pracovisko 

 

 

Tab. 6-11 Zoznam použitých prístrojov 

Názov prístroja 
Typ 

prístroja 
Výrobca 

Evidenčné/Výrobné 

číslo 
Rozsah 

Potenciometer - Krompachy 4320200695 3,3A,240 Ω 

Regulačný 

transformátor 
RA 0,8 

ZPA 

Prešov 
105661 0-250V, 0,6 /0,8A 

Regulačný 

transformátor 
RA 10 

ZPA 

Prešov 
26949 0 - 250V / 8/10A 

Power Quality 

Analyzer 
SMPQ 44 - - 3x400/230 Vrms /15Apk 

Analyzátor výkonu LMG 95 
ZES 

Zimmer 
- 

10V max, 20A max, 

600V max. 
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7 ZÁVER 
V prvej časti bol teoreticky publikovaný pohľad na nepriaznivé vplyvy OZE do siete. 

Následne bol popísaný prehľad činiteľov reprezentujúcich kvalitu elektrickej energie. Na základe 

tohto popisu bol prevedený rešerš jednotlivých regulátorov napäťového profilu. 

Pre praktickú aplikáciu a vytvorenie si určitého modelu distribučného transformátora bol 

zvolený sériový regulačný transformátor na toroidnom jadre s prepínateľnými odbočkami na 

primárnej strane. Následne sa previedol jeho návrh, realizácia a experimentálne overenie. Pred 

samotnou realizáciou muselo dôjsť ku koncepčnej úprave, pretože pri pôvodnom prevedení by 

dosahovali veľkosti napätí medzi jednotlivými cievkami transformátora vysokú hodnotu 

a realizácia by si žiadala nákladnejšie spínacie prvky. Po konštrukčnej úprave a umiestnenia do 

krabičky typu ABS s potrebnými komponentmi na riadenie, boli prevádzané jednotlivé merania.  

Navrhnutý transformátor (autotransformátor) mal regulovať napätie v rozsahu ±10%, po 

určitých skokoch, čo sa aj dosiahlo. Výsledky pri meraní naprázdno približne korelovali pri 

predpokladanej percentuálnej zmene na výstupe napätia. Pri zaťažení 1A muselo dôjsť ku 

ovládacím zmenám, pri porovnaní s meraním naprázdno. Tieto zmeny boli uvedené priamo pri 

zaznamenávaní merania. Pri vytvorení modelovej impedančnej siete na zdokladovanie priebehu 

regulačného profilu napätia sa vychádzalo z  vopred predpokladanej koncepcie, ktorá sa pri 

meraní na jednotlivých stanovených uzloch aj dosiahla. Posledné meranie bolo založené na 

overení univerzálneho prevedenia daného modelu simuláciou priebehu pri skokovej zmene 

(riadenia) a automatického riadenia cez nezávislý zdroj napätia. Následné grafické znázornenie 

zmeny napätia na základe časového záznamu bolo vytvorené softvérom ENVIS, kde boli vidieť 

odlišné zmeny priebehu napätia pri regulácii, ktoré sa dali predpokladať. 

Dôležité je zhrnúť nutnosť prepínania odbočiek na primárnej strane, čo je jeden zo 

základných predpokladov sériového regulátora napätia. Nemenej je treba spomenúť to, že 

regulačný rozsah je v tomto modely distribučného transformátora v prevedení väčšieho 

charakteru, ako v reály. Výhodou sériového regulátora je to, že dimenzovanie je prevádzané len 

na sekundárnej časti, primárna slúži len na reguláciu napätia.  

7.1 Návrh ďalšieho postupu 

Obvod je navrhnutý aj na automatickú obsluhu celého zariadenie pomocou 2 konektoroch, 

cez ktoré sa bude riadiť zvyšovanie/znižovanie napätia plus príslušný smer (nahor/nadol). Budú 

napájané z digitálneho výstupu z určitej karty, ktorá by obsahovala vhodnú riadiacu logiku. Pri 

logickej 0 by to bola 0, a pri logickej 1 by sa tam priviedlo napätie  5V. Z digitálneho výstupu 

pôjde signál na MOSFET (napäťový zosilňovač) kvôli jeho otvoreniu. MOSFET následne 

privedie 24V zo zdroja napätia, ktorý ho napája, na ovládaciu cievku relé. Tým sa dosiahne jej 

zopnutie. Využiť by sa mohol aj podobný typ FINDER, s pracovným napätím 230V na 1A a so 

spomínanou ovládacou cievkou 24V. Celková koncepcia tohto návrhu nespadala do mojej 

bakalárskej práce. 
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PRÍLOHA A – Navíjací predpis toroidného transformátoru 

 

 

s.r.o.

Typ štítok

6 , 0 0  c m

2 , 5 0  c m

Prim      230V -0,16A /50Hz             (Io max=0,3mA) Straty Fe-Cu1-Cu2    ( 0,1 - 5,5 - 2,7) W

Sec 1  6V- 1,18A   (Uo= 8,43V)
Tp=75,8 min   Tj=60,5 min

      max74 max36

N11

N 21

230V/ 1,3A

Kontrola jadra U1/Io/14z 1,23V/504mA

2ks krytky jadra

Predradná poistka               T1,6A

Mag.ind. 0,5121

Rozmer toroidu 65 / 45 / 25mm

Hmotnosť Tor 0,33kg

PET  folia 20mmx19,6m

Vinutie      Vodič               Vývod Navíjačka R [ohm]

N11 - 2544 záv

1 x LCIH-2   d-0,2 mm  (0,183kg) dl-200mm BETAtherm-0,5 (čierna) RW 1  -1369,3 z 366,8

N21 - 309 záv 1 x LCIH-2   d-0,56 mm  (0,059kg) dl-200mm BETAtherm-0,5 (čierna) RW 2   - 66,3 z 1,91

Kreslil: Žucha 31.03.15 D/h-74 / 36mm    (0,6kg) dTh=68stC

Schválil: 31.03.15

Prevedenie základné

T1TA-V1-0,3-230/230+/-X
T1TA V1 300/ 

Navíjací predpis Koštialik Marek

0 1 2 3 4 5 6

N12

N13

N14

0

1

2

3

4

5

6

0V

230/1,3A // 230V +/-X / 1,18A

Vinutia oddeliť 1xPET

N12 - 772 záv

N13 - 1454 záv

N14 - 3660 záv

kostiali.cad

230/1,3A // 230V +/-X / 1,18A


