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1 ÚVOD

1.1 Úvod do problematiky

Zvyšujúce sa nároky na elektrické distribučné siete podnietili ich vývoj a ich po-
stupnú transformáciu na tzv. inteligentné siete. Tieto siete, tiež označované ako
Smart grids, pridávajú ku silovej distribučnej sieti ešte sieť komunikačnú, pomocou
ktorej si jednotlivé zariadenia pripojené k sieti môžu vymieňať údaje. Na ich základe
je možné túto sieť monitorovať, udržiavať a efektívnejšie riadiť. Tieto siete počítajú
s integráciou malých dodávateľov energie z alternatívnych zdrojov, elektromobilmi a
takisto s lepším začlenením všetkých odberateľov, čím si rozšíria možnosti riadenia
odberu a dodávky do siete.

Aby všetky zariadenia v sieti mohli svoje úsilie koordinovať k jednému cieľu - sta-
bilnej a efektívnej sieti, musí medzi nimi existovať určitá forma synchronizácie. Tá
zabezpečí všetkým zariadeniam povedomie o spoločnom čase, na základe ktorého
môžu koordinovať svoje akčné zásahy a merania vzhľadom na celú sieť.

Táto práca je zameraná na problematiku synchronizácie času a spoločnej časovej
základne a ich využitia v rámci inteligentných sietí. Nakoľko veľká časť zariadení sú
elektromery s PLC komunikáciou (power-line communication), práca sa sústreďuje
na možnosť vytvorenia spoločnej časovej základne pomocou kanálu, akým je silový
rozvod elektrickej energie.

1.2 Motivácia k práci

Pre efektívne riadenie tak veľkého systému, akým sa postupne stavajú inteligentné
siete je nevyhnutné, aby inteligencia zariadení začínala už na najnižších napäťových
úrovniach siete. V súčasnosti sú skoro všetky vymoženosti inteligentných sietí, ako
je napríklad monitorovanie a riadenie siete, využívané len na úrovni VN rozvodov.
VN rozvody sú síce kľúčové pre distribučnú sieť, ale ich topológia je relatívne jedno-
duchá a plne v moci energetiky. Pre ďalší vývoj inteligentných sietí je však nutné do
systému lepšie začleniť aj zariadenia na úrovni NN, pretože tieto zariadenia práve
generujú odber na úrovni VN. Aj konzultácie s pracovníkmi ČEZ a.s. a PRE a.s.
potvrdili, že súčasný rozvoj inteligentných sietí sa zameriava práve na NN segment,
kde prevláda komunikácia pomocou PLC. Od distribútorov elektrickej energie tak
vzniká požiadavka na realizáciu plošných meraní aj na úrovni NN segmentu [27].
Týmto by vznikla možnosť urobiť si komplexnú predstavu o pomeroch v celej sieti
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naprieč všetkými vrstvami. Pomocou plošných meraní by bolo možné vytvorenie
akýchsi prúdových/napäťových máp, ktoré by vznikli synergiou dát získaných z jed-
notlivých odberných miest alebo rozvodní na NN. Takéto mapy by umožňovali:

• rýchle odhaľovanie netechnických strát/čiernych odberov
• detekciu preťaženia alebo poddimenzovanie časti NN vetvy
• kontrolu normou definovanej kvality dodávky energie

Kvalitu dodávky elektrickej energie nemusia merať už len špeciálne dedikované zaria-
denia, ale toto meranie môžu vykonávať aj moderné elektromery, ktoré sa približujú
k analyzátorom siete a umožňujú s využitím DFT meranie napätia a prúdu až do
100. harmonickej. Zaradením takéhoto elektromeru do siete a realizáciou plošného
merania je možné lokalizovanie prichádzajúceho rušenia do siete na základe spraco-
vania dát z viacerých elektromerov.

Pre realizáciu plošných meraní a iných úkonov je však potrebné, aby tieto zariadenia
mali rovnakú časovú základňu, zosynchronizovaný čas. Vďaka nemu by zariadenia
mohli pracovať ako celok, nie ako jednotlivec. Prvotná myšlienka by mohla lákať
na využitie GPS signálu, kde je možno dosiahnuť vysokú presnosť synchronizácie.
Použitie tejto metódy pre zariadenia na úrovni NN nie je moc vhodné z viacerých
dôvodov:

• vyššia cena zariadenia z dôvodu potreby GPS prijímača (veľké série)
• slabý signál vo vnútri budov - nutný výhľad na oblohu
• závislosť na technológií, ktorú distribútor nemá pod kontrolou

Vyššie uvedené body viedli k zameraniu tejto práce na návrh synchronizačnej me-
tódy, ktorá by bola vhodná pre NN zariadenia komunikujúce pomocou PLC ko-
munikácie. Aj keď je PLC komunikácia považovaná za pomalú a menej spoľahlivú
formu komunikácie, jej popularita medzi distribútormi elektrickej energie je značná,
nakoľko nevyžaduje dodatočnú montáž komunikačného vedenia a zároveň nie je za-
ťažená poplatkami mobilných operátorov.

Cieľom tejto dizertačnej práce je teda nájdenie robustnej metódy pre detekciu synch-
ronizačnej udalosti, ktorú by bolo možné využiť pre účely synchronizácie časovej
informácie v oblasti PLC sietí s ohľadom na možnosť reálnej implementácie metódy.

4



2 SÚČASNÝ STAV

Nasledujúce kapitoly poskytujú krátky prehľad súčasného stavu problematiky a slú-
žia pre získanie rýchleho prehľadu o stave a možnostiach, ktoré ponúkajú súčasné
riešenia.

2.1 Využitie času v prostredí inteligentných sietí

Primárne využitie časovej informácie je pre potreby riadenia distribučnej siete. To
zahŕňa jednak vysokonapäťové (výkonové) segmenty siete, ale aj riadiacu infraštruk-
túru distribúcie. V nízkonapäťovom segmente je v súčasnosti využitie minimálne,
väčšinou s nízkou presnosťou časovej informácie, ktorá ale postačuje napríklad pre
realizáciu multitarifikácie. Medzi najbežnejšie využitie časovej informácie patria:

Synchrofázorové merania - Typické merania pre VN segment, ktoré sú pova-
žované za jedny z najdôležitejších pre chod siete. Slúžia pre určovanie celkového
„zdravia“ siete, zvyšovanie stability a robustnosti siete, pre pripájanie ostrovných
sietí alebo spájanie dvoch rôznych sietí [3]. Jedná sa o meranie veľkosti a okamžitej
hodnoty fázového uhlu siete relatívne ku kosínusovej funkcií na nominálnej frekvencií
systému synchronizovanému k UTC času. Podľa [4] pre realizáciu synchrofázorového
merania je daný limit, ktorý nesmie prekročiť 1% celkovej chyby vektoru (TVE). Po
prepočítaní na chybu času to znamená ± 30 µs pre 50 Hz sieť. Potrebná presnosť je
dosahovaná osadením GPS prijímača [5] alebo pomocou štandardu IEEE C37.238-
2011. Ten implementuje IEEE 1588 PTP pre komunikáciu s rozvodňami s využitím
IEC 61850.

Detekcia poruchy postupujúcou vlnou - Systém je využívaný na VN vedení
pre presnú lokalizáciu poruchy. Zariadenia pridelia presnú časovú značku napäťo-
vej/prúdovej špičke, ktorá sa šíri od miesta poruchy po vedení. Porovnaním značiek
je možné určiť polohu poruchy [25]. Požiadavka na presnosť času je veľmi vysoká,
preto sa ako zdroj presného času používa kvalitný GPS prijímač, prípadne novšie
paketové protokoly, ktoré dokážu poskytnúť presnosť 100 ns alebo lepšiu.[3]

Časové značky a rekonštrukcia - Využitie času v inteligentných sietiach nájdeme
od merania, cez spracovanie až zaznamenanie nameraných hodnôt. Bez časových zna-
čiek nie je možná následná korelácie medzi akciami a reakciami systému na stavy,
či už bežného alebo chybového charakteru. Taktiež niektoré bezpečnostné a auten-
tifikačné algoritmy využíva informáciu o čase. Pre potreby značkovania a činnosti
SCADA systému sa obecne považuje presnosť 1 ms za dostatočnú. [31][3]
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Kvalita dodávky energie - Pri dodávke energie nie je podstatné len množstvo
dodanej/odobranej energie, ale aj jej kvalita. Tá je v prípade elektrickej energie
daná normou EN50160 [6]. Pod pojmom kvalita sa najčastejšie rozumie obsah vyš-
ších harmonických zložiek [1], periodické a neperiodické zmeny parametrov ale aj
zmeny frekvencie siete [33]. Pre tieto merania sa považuje za dostatočnú presnosť
synchronizácie 1 ms.[3]

Plošné merania - Pod pojmom plošné meranie sa rozumie meranie na určitom
území, ktorého úlohou je poskytnúť náhľad na stav siete ako celku. Vďaka takmer
okamžitej komunikácií, je možné pomocou týchto systémov zabrániť kaskádovému
výpadku systémov, koordinovanými stabilizačnými zásahmi.Meraním napäťových,
prúdových a frekvenčných pomerov, spolu s využitím diskrétnej Furierovej trans-
formácie pre meranie frekvenčného spektra a detekcie prechodných javov a špičiek,
tvoria mocný nástroj, ktorý nadradenému systému poskytuje dôležité informácie pre
riadenie siete ako celku.[3]

Multitarifikácia - Informácia o čase dovoľuje existenciu viacerých taríf, ktoré sa
prepínajú v závislosti od aktuálneho času. Multitarifikácia umožňuje dodávateľom
ponúknuť zákazníkom lacnejšiu energiu v časoch mimo špičky. Zároveň týmto do-
dávateľ získa určitý nástroj na plánovanie odberu a motiváciu pre zákazníka, aby
využil prebytok energie vo svoj prospech. Multitarifikáciu je možné elegantne pou-
žiť aj v predplatených elektromeroch [12], kedy z dobitého kreditu bude odčítavaná
aktuálna sadzba za jednotku energie.

2.2 Metódy synchronizácie času v inteligentných
sieťach

Existuje široké spektrum metód, ktoré sa vzájomne líšia maximálnou dosiahnuteľ-
nou presnosťou, výpočtovou náročnosťou, nárokmi na komunikačný kanál a inými
parametrami. Preto výber vhodnej synchronizačnej metódy musí byť podriadený
účelu a možnostiam pri jej nasadení. V nasledujúcich kapitolách sú popísané me-
tódy a ich základné vlastnosti, ktoré našli svoje uplatnenie aj v oblasti Smart Grids.
[26]

1-PPS - Jedna z najstarších metód synchronizácie hodín. Tento signál je charakte-
ristický impulzmi, ktoré sa opakujú presne po jednej sekunde. Metóda síce neposky-
tuje absolútnu informáciu o čase, ale je populárna najmä pre lokálnu synchronizáciu
hodín. Vďaka svojej jednoduchosti na implementáciu, je ju možné nájsť na rôznych
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frekvenčných normáloch, rádiových majákoch, GPS prijímačoch a iných typoch pres-
ných oscilátorov. [19]

IRIG-B - IRIG štandard 200-04 definuje časové kódy A, B, D, E, G a H, pri-
čom jednotlivé kódy sa líšia hlavne dĺžkou časového rámca v rozsahu od 0.1 s až
do 1 h. Tieto kódy štandardizujú sériovú podobu informácie o dátume a čase a tak
umožňujú synchronizáciu referenčného času do zariadení rôznych výrobcov. Pres-
nosť synchronizácie pomocou tohto kódu je silne závislá od jej implementácie na
zariadení. Táto metóda sa používa pre distribúciu časovej informácie v rámci jednej
rozvodnej stanice [3][19][16].

GNSS- GPS - Satelitný systém s globálnym pokrytím, ktorý poskytuje údaj o
polohe a presnom čase. Medzi najznámejšie patrí americký GPS [20] a ruský GLO-
NASS. Presnosť času získaného cez GPS je lepšia ako 100 ns a po novom dokonca
10 ns [3]. Dosahovaná presnosť je viac než dostatočná pre väčšinu bežných zariadení
a dokonca dostatočná pre priemyselné využitie vrátane Smart Grids [5][33]. Častým
modelom využitia tejto metódy je v kombinácií s inou metódou, ktorá zabezpečí
lokálnu distribúciu časovej informácie (IRIG-B, NTP, PTP, ...). Nevýhodou tejto
metódy je potreba výhľadu na oblohu a závislosť na technológií, ktorá nie je pod
vlastnou kontrolou.

NTP - Network Time Protokol je jedna z najstarších paketovo-orientovaných synch-
ronizačných metód. Prvá verzia (RFC958) bola vydaná už v roku 1985, v súčasnosti
existuje už vo verzií 4 (RFC5905). Populárnym sa stal vďaka využívaniu v IT oblasti
a po celom internete. Jeho typická presnosť v prostredí LAN je 1 ms a v prípade
WAN niekoľko desiatok milisekúnd vzhľadom k UTC. V oblasti Smart Grids [3][7]
sa využíva najmä vo vyšších vrstvách pre synchronizáciu času na počítačoch, kde
presnosť v desiatkach milisekúnd je dostatočná pre funkciu databázových systémov.

IEEE 1588 - Tiež známe ako PTP, je paketovo-orientovaná synchronizačná metóda
je vhodná pre systémy vyžadujúce vysokú presnosť synchronizácie hodín, bežne s
chybou pod mikrosekundu. Pri správnom nasadení PTPv2 je dokonca možné sa
dostať na úroveň pod 100 ns [18]. Na rozdiel od NTP, PTP protokol nie je realizovaný
čisto na softvérovej úrovni. Pri svojej činnosti využíva časové značky prideľované
na hardvérovej úrovni, čo umožňuje dosahovať tak vysokú presnosť synchronizácie
[3]. S príchodom druhej verzie boli zadefinované aj tzv. profily. „Power profile“ je
určený pre oblasť energetiky a definuje sadu funkcionalít a parametrov potrebných
pre správny prenos UTC času na koncové zariadenia [31]. Využíva sa najmä v spojení
so štandardom IEC 61850 [23] určeným pre komunikáciu s automatizáciou rozvodní.
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3 NÁVRH RIEŠENIA

3.1 Synchronizácia času na PLC

Synchronizácia času po PLC kanále je náročná z viacerých dôvodov [15]:

• Pomalá komunikácia - v praxi sa najčastejšie používajú úzkopásmové PLC
komunikácie

• Náročné prostredie - silné rušenie, nízky dovolený vysielací výkon, odrazy a
premenlivá topológia siete.

• Spracovanie signálu - prítomné rušenie vyžaduje kvalitné algoritmy pre spra-
covanie signálu, ktoré síce vnášajú oneskorenie, ale deterministické.

• Premenlivá topológia - zmeny v rámci jedného segmentu, zmeny topológie
celých podsietí, prepínanie z jedného transformátoru na druhý. [13]

Synchronizáciou času po PLC kanále sa začali zaoberať už aj niektoré odborné
publikácie [9][11][14]. Základom týchto synchronizačný metód je čo najpresnejšie
určenie času prijatia paketu alebo inej synchronizačnej udalosti [11][22]. Uvedené
zdroje si ako východzí štandard zvolili PRIME, ktorý pre rámcovú synchronizáciu
využíva preambulu vo forme chirp signálu. V zdroji [10] síce vychádzajú zo štandardu
CEBus, ktorý ale rovnako používa chirp signál a udávajú dosahovanú presnosť 10 ms.
Táto presnosť je relatívne malá vzhľadom na požiadavky uvádzané v kapitole 2.1,
preto bolo pristúpené k návrhu vlastnej synchronizačnej metódy, ktorá by umožnila
zariadeniam na NN realizáciu plošných meraní.

3.2 Synchronizácia času pre zariadenia na NN

Synchronizovaný štart plošných meraní je možné previesť dvomi odlišnými prí-
stupmi:

• okamžite spustenie merania po prijatí synchronizačnej značky
• synchronizácia času a naplánovanie merania na konkrétny čas

Vzhľadom na povahu PLC komunikácie prvý prístup nie je vhodný, nakoľko sa príkaz
nemuselo podariť doručiť na prvú pokus. Vhodnejším je sofistikovanejší prístup k
problému, kedy pomocou synchronizácie zariadeniu poskytneme presný čas a mera-
nie naplánujeme na určitý čas. Naplánovaním merania do budúcnosti si zabezpečíme
dostatočný čas na zosynchronizovanie času a doručenie príkazu na všetky zariadenia.
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Ako bolo však spomínané v kapitole 3.1, synchronizácia na úrovni PLC komuni-
kácie nie je jednoduchá z viacerých dôvodov. Hlavným dôvodom je však pomalá
prenosová rýchlosť. Väčšina odborných publikácií, ktoré sa v súčasnosti zaoberajú
synchronizáciou na úrovni PLC však neuvádzajú konkrétnu presnosť, akú dosahovali
pri synchronizovaní času. Iba v zdroji [10] je uvedené, že po filtrácii bola dosiahnutá
presnosť 10 ms, čo je však nedostatočné vzhľadom na požiadavky vyplývajúce z ka-
pitoly 2.1 - pre potreby SCADA systému sa obecne považuje za dostatočnú presnosť
1 ms a pre realizáciu plošného (napr. synchrofázorového) merania, je potrebná pres-
nosť cca ± 30 µs. Preto som sa rozhodol pre návrh synchronizačnej metódy pre PLC
kanál [28], ktorej presnosť by mala byť aspoň uvádzaných ± 30 µs.

Návrh metódy vychádza z predpokladu, že na jednom NN segmente siete sa v jed-
nom okamihu bude nachádzať jediná perióda napätia. Podľa pracovníkov ČEZ a.s.,
dĺžka jedného NN segmentu (od transformátor po posledné odberné miesto) v dr-
vivej väčšine nepresiahne vzdialenosť 2 km a to z dôvodu dovoleného úbytku na
vedení. Tento predpoklad bol overený určením vlnovej dĺžky 𝜆 pri distribučnej sieti
s frekvenciou 𝑓 = 50 Hz. Keďže rýchlosť šírenia vlny v medenom vodiči je približne
0,6-krát pomalšia ako rýchlosť šírenia vo vákuu, pre 𝜆 platí:

𝜆 = 𝑘 * 𝑣

𝑓
= 0.6 * 3 * 108

50 = 3600 km (3.1)

Z výpočtu je jasné, že v jednom okamihu sa na celom NN segmente nachádza jediná
perióda napätia. Vplyvom dĺžky vedenia však dochádza k posunutiu prechodu nuly
pri 2 km vzdialenosti o:

Δ𝑡 = 𝑙

𝜆
* 𝑇 = 2

3600 * 0, 02 .= 11 µs (3.2)

Posunutie nuly je však deterministické, preto by ho bolo možné jednoducho kompen-
zovať. Pri montáži zariadenia do siete by sa k nemu dočasne pripojil GPS prijímač
a zariadenie by sa uviedlo do kalibračného režimu. V tomto kalibračnom režime by
si zariadenie na základe rozdielu časov získaných z GPS prijímača a z PLC kanálu
určilo kompenzáciu posunutia prechodu nulou tak, aby odpovedalo prechodu nulou
na master zariadení, ktoré neskôr poskytuje informáciu o presnom čase z GPS.

Navrhovaná synchronizačná metóda pozostáva z troch fáz:

1. Identifikácia synchronizačnej periódy
2. Detekcia priechodu nulou
3. Priradenie presného času
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3.2.1 Identifikácia synchronizačnej periódy

V prvej fáze synchronizácie ide o získanie informácie, na základe ktorej by bolo
možné identifikovať konkrétnu synchronizačnú periódy na sieti. Pre toto je postaču-
júca lokálna synchronizácia medzi zariadeniami v jednom NN segmente, teda medzi
master zariadením vo forme datakoncentrátoru umiestneného pri transformátore a
slave zariadeniami umiesenými na odberných miestach.

Predpokladá sa využitie jednej z týchto 2 metód:

• Paketovo-orientovaná metóda - obdoba NTP/PTP protokol, napríklad s vy-
užitím chirp signálu ako v [10].

• Forma veľmi úzkopásmovej PLC - napríklad synchronizačná značka v okamihu
prechodu nulou, obdoba systému TWACS.

3.2.2 Detekcia prechodu nulou

V druhej fáze sa zariadenia zamerajú na synchronizačnú periódu určenú pomocou
prvej fáze. V tejto perióde je čo najpresnejšie detekovaný prechod nulou, pri ktorom
by došlo v slave zariadeniach k vynulovaniu interného vysoko presného časovača.
Master zariadenie, ktoré je vybavené GPS prijímačom by si pri tomto prechode
uložilo presnú časovú značku, získanú z GPS signálu. Po prebehnutí druhej fáze sú
zariadenia lokálne medzi sebou synchrónne, ale nie globálne, vzhľadom k nejakému
referenčnému času (napríklad UTC).

Kľúčovým pre presnosť synchronizácie je presnosť s akou je možné detekovať pre-
chod nulou. Na základe konzultácie s vývojovým pracovníkom firmy ModemTec
s.r.o., ktorá sa zaoberá PLC komunikáciou a výrobou inteligentných meračov, bolo
zistené, že vhodnou filtráciou, vzorkovaním a analýzou je teoreticky možné dosiahnuť
presnosť asi 10 µs. Tento odborný odhad je však nutné overiť.

3.2.3 Priradenie presného času

V tretej fáze synchronizácie dôjde k distribúcií časovej značky z master zariade-
nia. Časová značka bola vytvorená v okamihu, kedy master zariadenie detekovalo
synchronizačný prechod nulou. Slave zariadenia túto značku príjmu a pripočítajú k
aktuálnej hodnote presného časovača, ktorá sa naakumulovala od daného prechodu
nulou. Od tohto okamihu slave zariadenie disponuje globálnym presným časom a je
možné vykonávať synchronizované plošné merania uvedené v predchádzajúcej kapi-
tole a všetky pridružené činnosti typické pre distribuovaný systém.
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4 DETEKCIA PRECHODU NULOU S VYUŽI-
TÍM PLL

Pre detekciu prechodu nulou je možné využiť aj fázový záves, bežne označovaný ako
PLL (Phase Locked Loop). Základná idea jeho využitia spočíva v tom, že detekcia
prechodu nulou bude prebiehať na jeho výstupe, nie priamo na signále napätia siete.
Fázový záves by teda snažil o minimálny fázový rozdiel medzi vstupným a výstup-
ným signálom. V prípade vstupného signálu, ktorý pozostáva z jedinej harmonickej
zložky je táto úloha jednoduchá. Komplikácie môžu nastať prítomnosťou harmonic-
kých zložiek alebo náhodným rušením. Nasledujúce kapitoly sa preto budú zaoberať
možnosťou využitia PLL pre detekciu prechodu nulou a možnými komplikáciami
plynúcimi z prítomnosti rušenia. [29][32]

4.1 Princíp fázového závesu

Fázový záves je spätnoväzobný obvod, kde interne riadenou veličinou je fáza res-
pektíve kmitočet oscilátoru. Tento obvod (Obr. 4.1) sa skladá z fázového detektoru,
filtru, napätím riadeného oscilátora (VCO) a voliteľného deliča frekvencie. Základný
princíp spočíva v porovnávaní fáze referenčného signálu a výstupného signálu z os-
cilátora, ktorých rozdiel vo fáze budí cez filter napätím riadený oscilátor. Ten upraví
svoju frekvenciu, čo vo výsledku vedie k zníženiu fázového rozdielu. [30]

Obr. 4.1: Bloková schéma fázového závesu

Fázový záves a jeho realizácia má veľa variant, ktoré však nie je cieľom tejto práce
popisovať. Avšak blokové zapojenie PLL zostáva totožné a mení sa len reprezen-
tácia signálu (analógovo/digitálne) alebo samotná realizácia blokov v závislosti od
použitej technológie alebo prístupu. [17].
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4.2 Simulačná schéma

Aby bolo možné skúmať správanie fázového závesu vystaveného vplyvom rôznych ru-
šení [21] [2] bola v prostredí Matlab-Simulik realizovaná simulačná schéma uvedená
na Obr. 4.2.

Obr. 4.2: Simulačná schéma pre overenie správania PLL

Simulačná schéma sa skladá z troch hlavných častí:

• Generátor testovacieho signálu - generuje signál, ktorý je zaťažený rušeniami
podľa voľby.

• Fázový záves, skúmaný - navrhnutý PLL záves, ktorý je vystavený signálu
zaťaženému zvoleným rušením.

• Fázový záves, referenčný - svojimi parametrami je totožný skúmanému PLL,
ale na jeho vstupom je privedený ideálny sínusový priebeh site. Slúži pre zhod-
notenie ovplyvnenia závesu rušením.
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4.3 Testovanie

Simulačná schéma bola využitá k prevedeniu viacerých testov, pomocou ktorých bolo
analyzované správanie fázového závesu pri prítomnom rušení v základnom signále.
Táto skrátená verzia práce zachycuje iba dva testy, z ktorých vyplynuli zásadné
informácie týkajúce sa nemožnosti využia detektoru prechodu nulou, založeného na
fázovom závese, pre potreby navrhovanej synchronizácie:

Test 5 - V tomto teste je fázový záves vystavený pôsobeniu pulzov, ktoré spôsobia
viacnásobný prechod nulou. V rámci tohto testu boli k základnému signálu 50 Hz
pridané 2 periodické pulzy:

• Pulz o amplitúde -0.2, šírka impulzu 0.1 µs, oneskorenie 0.5 µs od začiatku
kladnej periódy základného signálu, perióda pulzov 20 ms

• Pulz o amplitúde +0.2, šírka impulzu 0.1 µs, oneskorenie 0.5 µs od začiatku
zápornej periódy základného signálu, perióda pulzov 20 ms

Detail signálu siete je na Obr. 4.3, kde možno pozorovať aj viacnásobný prechod
nulou. Takýto vstupný signál spôsobí problém frekvenčne-fázovému detektoru, ktorý
neustále a chybne zvyšuje frekvenciu riadeného oscilátora. Fázový záves sa teda nie
je schopný pri tomto type signálu ani správne zavesiť (Obr. 4.4).
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Obr. 4.3: Test 5 - detail fázového závesu pri vstupe zaťaženom pulzmi

Fázový záves nie je schopný správnej činnosti v prípade, že sa v sieti vyskytuje
harmonické alebo iné rušenie, ktoré spôsobí, že u referenčného signálu (napätie siete)
dochádza k viacnásobnému prechodu nulou. Tento problém by bolo možné odstrániť
zaradením dolnopriepustného filtru do cesty referenčnému signálu, aby sa odstránili
vyššie frekvencie, ktoré tento jav môžu vyvolávať. Filter by ale do obvodu vnášal
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Obr. 4.4: Test 5 - nezavesenie sa fázového závesu pri vstupe zaťaženom pulzmi

fázový posun, ktorý by sa musel kompenzovať. Aby sa vyhlo starnutiu súčiastok a
teda zmene ich parametrov a vo finále zmene fázového posunu, filter by bolo vhodné
realizovať číslicovo. Cieľom tejto kapitoly ale nebola optimalizácia fázového závesu,
ale analýza možných problémov spojených s využitím fázového závesu pre detekciu
prechodu nulou.

Test 3 - pozostáva z pridania 5 % tretej harmonickej (150 Hz) a 6 % piatej harmonic-
kej (250 Hz) zložky k základnému signálu siete. Fázový posun týchto harmonických
zložiek bol zvolený tak, aby dosahovali svoje maximum v oblasti nuly - vzťah 4.1).
Tento priebeh spĺňa požiadavky dané normou EN 50160 [6] na obsah harmonických
zložiek v sieti a preto sa v sieti môže dlhodobo bez problémov vyskytovať. Prítomné
môžu byť aj ďalšie harmonické zložky, za predpokladu neprekročenia požiadavku na
celkové skreslenie.

500 502 504 506 508 510 512 514 516 518 520
-1.5

-1

-0.5

0

0.5

1

1.5

A
m

pl
itú

da
 [-

]

Signál siete
Riadený oscilátor

Obr. 4.5: Test 3 - detail fázového závesu pri vstupe danom vzťahom (4.1)
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𝑦(𝑡) = 𝑠𝑖𝑛(𝜔𝑡) + 0.05𝑠𝑖𝑛(3𝜔𝑡 + 𝜋

2 ) + 0.06𝑠𝑖𝑛(5𝜔𝑡 + 𝜋

2 ) (4.1)

Z Obr. 4.5 je zrejmé, že fázový záves dokáže bez problémov sledovať tento priebeh.
Je nutné si však uvedomiť, že vplyvom harmonických zložiek dochádza k posunu
prechodu nulou, ktorý by inak nastal až v čase 500 ms. Toto posunutie o veľkosti
cca 0.3 ms by mohlo byť vplyvom ďalších harmonických zložiek ešte väčšie. Uvedené
posunutie nie je problém, pokiaľ primárnym zámerom je naozaj detekcia prechodu
nulou, napríklad za účelom triakovej regulácie výkonu.

Avšak v prípade synchronizácie medzi zariadeniami, a teda snahy o spoločnú časovú
základňu, to problém je. Harmonické rušenie sa nemusí vyskytovať na celom napä-
ťovom segmente rovnomerne, či už vplyvom interferencií, útlmov na vedení alebo
rušenia produkovaného odberateľom elektrickej energie. Už len samotná prítomnosť
harmonického rušenia by teda mohla vniesť značnú neistotu do spoločnej časovej
základne a zabrániť dosiahnutiu požadovanej presnosti synchronizácie.

Zhrnutie

Na základe týchto poznatkov je možné konštatovať, že riešenie detektoru prechodu
nulou založené na fázovom závese nie je vhodné pre odvodenie spoločnej časovej
základne, nutnej pre navrhovanú synchronizáciu času. V nasledujúcej kapitole je
preto navrhnuté a preskúmané riešenie s využitím FFT, pomocou ktorého dochá-
dza k rozkladu signálu na frekvenčné spektrum. To umožňuje skúmanie základného
harmonického priebehu siete bez ovplyvnenia vyššími frekvenciami.
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5 DETEKCIA PRECHODU NULOU S VYUŽI-
TÍM FFT

Ako bolo zistené v rámci testov prevedených s PLL, harmonické rušenie môže
spôsobiť posunutie prechodu nulou oproti signálu len so základnou harmonickou
(Obr. 5.1). Nakoľko ale pri každom zariadení pripojenom do siete môže byť prí-
tomné iné harmonické rušenie, prechod nulou môže nastávať v iných okamihoch.
Toto by spôsobovalo nepresnosť spoločnej časovej základne. Pre potreby vytvorenia
synchronizačnej udalosti teda nie je podstatný skutočný okamih prechodu nulou, ale
skôr okamih prechodu nulou základnej harmonickej, ktorý bude vždy v rovnaký oka-
mih (za predpokladu zanedbania posunu spôsobeného konečnou rýchlosťou šírenia
signálu).

Obr. 5.1: Ukážka posunutia prechodu nulou s prítomným harmonickým rušením

Aby bolo možné skúmať iba základnú harmonickú zložku siete, je nutné použiť
Fourierovu transformáciu, ktorá rozloží signál siete na jednotlivé frekvenčné zložky.
Fázová informácia získaná z FFT je vyjadrená relatívne vzhľadom k začiatku signálu
z časovej oblasti. V prípade DFT je teda skúmaných 𝑁 vzoriek časového signálu,
ktoré boli nazbierané počas meracieho okna. Fázová informácia je potom vztiahnutá
k začiatku tohto meracieho okna. Okamih začiatku meracieho okna je ale zariadeniu
známy, pretože si ho zariadenie generuje samo. Ak sa k tomu pridá informácia o
fázovom posune, ktorý je možné na základe frekvencie siete vyjadriť vo forme času,
zariadenie dokáže určiť presný okamih prechodu nulou základnej harmonickej zložky
siete.
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5.1 Kolísanie frekvencie siete

Norma EN 50160 [6] definuje aj požiadavky na stabilitu frekvencie siete. V prí-
pade systémov so synchrónnym pripojením k prepojenému systému, musí byť za
normálnych podmienok stredná hodnota frekvencie základnej harmonickej meraná
v intervale 10 s v nasledujúcich medziach:

• 50 Hz ± 1 %, tj. 49.5 - 50.5 Hz, počas 99.5 % roku
• 50 Hz +4 %/-6 %, tj. 47 - 52 Hz, po 100 % času

Realizovaná simulácia bola teda doplnená o náhodnú zmenu frekvencie siete v roz-
sahu 49.5 - 50.5 Hz, pričom všetky ostatné parametre simulácie boli zachované. Pri
spustení simulácie však dochádzalo k chybnej detekcii fáze základnej harmonickej
siete, pričom chyba dosahovala veľkosť až 𝜋

2 rad, v závislosti od frekvencie siete. Na-
koľko pôvodne simulácia neobsahovala okienkovú funkciu (presnejšie obsahovala iba
obdĺžnikové okno), pozornosť bola zameraná na vplyv nekoherentného vzorkovania
na FFT, ktorá je popísaná v nasledujúcej kapitole.

5.1.1 Vplyv nekoherentného vzorkovania na FFT

V prípade FFT má časová aj frekvenčná doména kruhovú topológiu, takže oba
konce časového priebehu sú interpretované tak, akoby boli spojené dohromady. V
prípade nekoherentného vzorkovania, tj. meraný signál obsahuje neceločíselný náso-
bok periód, je táto kruhová topológia narušená a signál obsahuje nespojitosť, ktorá
predstavuje ostrý prechod. Tieto umelé nespojitosti sa aplikovaní FFT prejavia ako
vysokofrekvenčné zložky, ktoré sa ale v pôvodnom signále nenachádzajú. Frekvencia
týchto zložiek môže byť vyššia ako Nyquistova frekvencia, čo spôsobí rozmazanie
spektra. Energia z jednej frekvencie unikne do iných frekvencií a jemné spektrálne
čiary sa roztiahnu do širších signálov.

Aby bolo možné preskúmať vplyv nekoherentného vzorkovania na FFT, bola preve-
dená simulácia s nasledujúcimi parametrami:

• Frekvencia siete - 𝑓𝑔𝑟𝑖𝑑 = 45 Hz až 55 Hz
• Bez vyšších harmonických zložiek
• Meracie okno - 𝑡𝑚𝑒𝑎𝑠 = 1 s
• Vzorkovacia frekvencia - 𝑓𝑠 = 10 kHz
• Okienková funkcia - bez okienka (tj. obdĺžnikové okno)

Vývoj chyby detekcie fázy 1. harmonickej zložky siete bez použitia okienkovej funkcie
so zmenou frekvencie siete je zachytený na Obr. 5.2. Z obrázku je zrejmé, že chyba
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má periodický charakter a normou požadovaný rozsah 49.5 - 50.5 Hz pokrýva celú
periódu. Maximálna chyba nastáva v okamihoch, kedy frekvencia siete má takú
hodnotu, že navzorkovaný signál obsahuje celistvý nepárny počet polperiód, tak ako
je tomu napríklad pri 𝑓𝑔𝑟𝑖𝑑 = 49.5 Hz (Obr. 5.3).
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Obr. 5.2: Chyba detekcie fázy 1. harm. zložky siete bez použitia okienkovej funkcie
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Obr. 5.3: Navzorkovaný signál siete pri 𝑓𝑔𝑟𝑖𝑑 = 49.5 Hz, 𝑡𝑚𝑒𝑎𝑠 = 1 s

Typickým riešením problémov s nekoherentným vzorkovaním je použitie vhodnej
okienkovej funkcie. Táto problematika je pomerne známa a často popisovaná, av-
šak väčšinou sa zameriava na vplyv okienkovej funkcie na amplitúdové spektrum. V
princípe okienkové funkcie obmedzujú amplitúdu nespojitostí signálu na okrajoch
konečnej postupnosti dát získanej digitalizáciu. Obmedzenie amplitúdy je plynulé a
postupné smerom k nule na okrajoch, čo spôsobí, že koncové body sa priblížia/s-
tretnú a tým sa obmedzia ostré prechody. Týmto sa minimalizuje jav označovaný
ako “spectral leakage” - únik energie z jednej frekvencie do iných.[24]
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Preto bola realizovaná druhá simulácia s rovnakými parametrami, ale s využitím
Hannovho okna, ktoré by malo dopad nekoherentného vzorkovania obmedziť. Ne-
došlo však k žiadnemu pozorovateľnému zlepšeniu a vývoj chyby bol totožný s
Obr. 5.2. Rovnakého výsledku bolo dosiahnutého aj aplikáciou iných okien. Z týchto
simulácií teda vyplýva, že spektrálne úniky ovplyvňujú nie len amplitúdové, ale aj
fázové spektrum. Okienkové funkcie, ktoré sa bežne používajú pre obmedzenie spek-
trálnych únikov v amplitúdovom spektre, majú však na fázové spektrum minimálny
vplyv. Na minimalizáciu fázovej chyby je nutný iný spôsob kompenzácie tejto chyby,
prípadne zamedzenie vzniku spektrálnych únikov koherentným vzorkovaním signálu.

Problematikou kompenzácie fázovej chyby pri použití FFT na nekoherentne navzor-
kovaný signál sa zaoberá aj zdroj [8], ktorý popisuje samotný jav a navrhuje možnú
kompenzáciu. Autor vychádza z použitia obdĺžnikového okna a harmonického sig-
nálu 𝑋(𝑡), s jedinou frekvenciou 𝑓0, bez prítomnosti šumu:

𝑋(𝑡) = 𝐴𝑐𝑜𝑠(2𝜋𝑓0𝑡 + 𝜑) (5.1)

a pre získanie analytického výsledku vplyvu okna na výsledok Fourierovej transfor-
mácie signálu ho odvodzuje v komplexnej exponenciálnej forme:

𝐹{𝑋(𝑡)𝑊𝑡(𝑡))} = 𝐴

2 𝑊 (𝑓 + 𝑓0)𝑒−𝑗[𝜋𝑇 (𝑓+𝑓0)+𝜑] + 𝐴

2 𝑊 (𝑓 − 𝑓0)𝑒−𝑗[𝜋𝑇 (𝑓−𝑓0)−𝜑] (5.2)

Vzhľadom na kladnú časť frekvencií zo vzťahu 5.2 je potom fáza určená pomocou
FFT daná vzťahom: ̃︀Φ = −𝜋𝑇 (𝑓 − 𝑓0) + 𝜑 (5.3)

kde 𝑓 = 𝑛/𝑇 (𝑛 = 1, 2, 3, · · · 𝑁/2).

Za predpokladu, že merací interval je 𝑇 = 1 s, môžeme následne vyjadriť chybu fáze
ako:

Δ𝜑 = ̃︀Φ − 𝜑 = −𝜋Δ𝑓 (5.4)

kde Δ𝑓 = 𝑓 − 𝑓0.

Z rovnice 5.4 je zrejmé, že chyba učenia fáze je lineárne závislá na odchýlke frek-
vencie. Toto ale platí iba v prípade, že okno je dané reálnou párnou funkciou. Je
nutné si ale uvedomiť, že chyba určenia amplitúdy bude rôzna pre rôzne okná, za-
tiaľ čo chyba určenia fázy bude rovnaká pre rôzne reálne párne okná.[8] Uvedené
závery korešpondujú s výstupmi realizovaných simulácií (Obr. 5.2), kde možno po-
zorovať lineárnu závislosť chyby fáze na odchyľke frekvencie a totožné výsledky pre
obdĺžnikové a Hannovo okno.

Aby bolo možné uvedenú kompenzáciu realizovať, je nutné čo najpresnejšie určiť
reálnu frekvenciu siete, pretože presnosť kompenzácie je závislá od presnosti určenia

19



frekvencie siete. V prípade, že ale disponujeme informáciou o presnosti siete, existuje
ešte iný spôsob ako eliminovať chybu určenia fáze už v samotnom počiatku. Tým
je využitie koherentného vzorkovania, t.j. úprava vzorkovacej frekvencie tak, aby
spracovávané dáta obsahovali celistvý násobok periód signálu a tým sa minimalizoval
spektrálny únik. Najskôr je ale nutné realizovať presné meranie frekvencie siete.

5.1.2 Meranie frekvencie

Úlohou tohto bloku je čo najpresnejšie určenie frekvencie siete z navzorkovaných dát.
Nakoľko sa jedná o konečnú postupnosť dát, bol zvolený princíp určenia frekvencie
zo vzdialenosti prechodov nulou meraného signálu. Aby však bola dosiahnutá čo
najvyššia presnosť, signál je najskôr filtrovaný, následne sú určené okamihy prechodu
signálu nulou s využitím lineárnej interpolácie a na záver prebieha ešte filtrácia a
spriemerovanie.

Prvým krok spracovania signálu siete, ktorý sa deje ešte pred samotným blokom
merania frekvencie siete, je filtrácia signálu od vyšších harmonických zložiek. Ur-
čité kombinácie vyšších harmonických zložiek totiž spôsobujú viacnásobný prechod
signálu nulou, čo by znemožnilo ich využitie pre výpočet frekvencie siete. Použitie
filtra síce vnáša do signálu fázový posun, ale to pre potreby merania frekvencie sig-
nálu nevadí. Filtrácia je realizovaná pomocou dolnopriepustného IIR filtru, ktorý
bol zvolený pre svoju vyššiu efektivitu pri implementácií v DSP v porovnaní s FIR.
Filter bol navrhnutý využitím nástroju “designfilt” prítomného v prostredí Matlab
a s nasledujúcimi parametrami:

• Butterworthov dolnopriepustný filter
• Rád filtru - 𝑓𝑖𝑙𝑡𝑜𝑟𝑑 = 20
• Frekvencia zlomu - 𝑓𝑟 = 55 Hz
• Vzorkovacia frekvencia - 𝑓𝑠 = 10 kHz

V druhom kroku, kedy je už signál zbavený vyšších harmonických a teda potencio-
nálnych viacnásobných prechodov signálu nulou, je možné začať vyhľadávať polohu
prechodov nulou pre určenie frekvencie siete. Vstupné dáta sú vzorkované frekven-
ciou 𝑓𝑠 = 10 kHz, čo odpovedá vzorke každú 1

𝑓𝑠
= 0.1 ms. Väčšina prechodov bude ale

ležať niekde medzi vzorkami, preto by chyba určenia času prechodu nulou mohla byť
až 0.05 ms, čo pri polperióde 10 ms (50 Hz) odpovedá chybe 0.5 %. Pre určenie času
prechodu nulou medzi dvoma vzorkami je teda vhodné použiť lineárnu interpoláciu
(Obr. 5.4).
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Obr. 5.4: Lineárna interpolácia pre získanie času prechodu signálu nulou

V treťom kroku, kedy sú už známe presné časy prechodov signálu nulou, je z ich
vzdialenosti určená frekvencia. Takto vznikne vektor frekvencií, pričom každá frek-
vencia je vypočítaná zo vzdialenosti dvoch prechodov, t.j. z času polperiódy. Ná-
sledne sú z vektoru odstránené frekvencie, ktoré nespadajú do zvoleného pásma.
Nasleduje spriemerovanie zostávajúcich hodnôt vektoru frekvencií, ktorým je zís-
kaná finálna frekvencia siete, ktorá je výstupom tohto funkčného bloku.

5.1.3 Simulácia presnosti merania frekvencie

V rámci práce bola realizovaná sada testov pre simulačné overenie presnosti merania
frekvencie. Na základe potencionálnych zdrojov nepresnosti boli navrhnuté tieto
testy:

• Test 1 - samotná presnosť výpočtu prostredia
• Test 2 - chyba lineárnej interpolácie prechodu nulou
• Test 3 - chyba lineárnej interpolácie prechodu nulou - komplexnejšie
• Test 4 - vplyv vyšších harmonických zložiek signálu, s/bez filtra
• Test 5 - vplyv kvantizácie/rozlíšenia prevodníka

Podrobné výsledky jednotlivých testov je možné nájsť v plnej verzií tejto dizertačnej
práce. Najpodstatnejším je však Test 5, ktorý dokazuje, že významnú úlohu vo
výslednej presnosti metódy zohráva jej implementácia - napríklad rozlíšenie AD
prevodníka. Vplyv rozlíšenia ADC na maximálnu relatívnu chybu merania frekvencie
je na Obr. 5.5. Ako sa dalo predpokladať, s každým bitom rozlíšenia prevodníka
klesne chyba merania frekvencie približne na polovicu svojej hodnoty. Zmena nastáva
pri rozlíšení 20 bitov a vyššie, kedy do popredia vystúpi chyba spôsobená lineárnou
interpoláciou vzoriek.
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Obr. 5.5: Závislosť max. rel. chyby merania frekvencie od rozlíšenia ADC

5.2 FFT s koherentným vzorkovaním

V rámci práce bol realizovaný blok pre meranie frekvencie siete a preverená jeho
presnosť. V nasledujúcej simulácií je využitá informácia o frekvenci siete aby sa
upravila vzorkovacia frekvencia tak, aby navzorkované dáta obsahovali celistvý ná-
sobok periód základnej harmonickej zložky siete - koherentné vzorkovanie. Zmeranú
fázu je možno na základe známej frekvencie siete a faktu, že fázové spektrum na vý-
stupe FFT je vztiahnuté voči začiatku meracieho okna, previesť na časové okamihy,
v ktorých dochádzalo k prechodu signálu nulou.

5.2.1 Simulácia merania priechodu siete nulou s FFT

Simulácia merania priechodu siete nulou s využitím koherentného vzorkovania pre
FFT je rozdelená do nasledujúcich krokov:

1. Vygenerovanie parametrov pre simuláciu v rámci normy EN 50160 [6]
(a) Náhodne zvolená frekvencia siete - 50 Hz ± 1 %, tj. 49.5 - 50.5 Hz
(b) Náhodne zvolené parametre spektra siete - amplitúda a fáza jednotlivých

harmonických zložiek
2. Určenie frekvencie siete
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(a) Vygenerovanie vzoriek na základe parametrov spektra siete pre fixnú vzor-
kovaciu frekvenciu 10kHz

(b) Určenie frekvencie siete z navzorkovaného signálu
3. Určenie času prechodu základnej harmonickej zložky siete nulou

(a) Výpočet vzorkovacej frekvencie pre koherentné vzorkovanie zo zmeranej
frekvencie siete

(b) Vygenerovanie vzoriek pre FFT na základe parametrov spektra siete pre
vypočítanú vzorkovaciu frekvenciu

(c) Výpočet frekvenčného spektra pomocou FFT
(d) Konverzia fáze základnej harmonickej zložky siete na časový okamih pre-

chodu zložky nulou

Kroky 1 a 2 boli realizované už v rámci predchádzajúcej kapitoly zameranej na
meranie frekvencie siete. Medzivýsledky získané týmito simuláciami boli uložené a
poslúžili ako vstup pre simuláciu v kroku 3. Toto rozdelenie zjednodušilo ladenie
algoritmov a skrátilo čas potrebný pre simulovanie.

Aby bolo možné vyhodnotiť celkovú presnosť metódy pre určenie času prechodu
základnej harmonickej zložky siete nulou, je nutné previesť informáciu o chybe fáze
v radiánoch, na chybu fáze v sekundách.

Nech:
𝑓(𝑡) = 𝑠𝑖𝑛(2𝜋𝑓𝑠𝑘𝑢𝑡 + 𝜙) (5.5)

kde 𝑓𝑠𝑘𝑢𝑡 je skutočná frekvencia siete. Celý rozsah 𝜙 je 2𝜋, pričom tomuto rozsahu
odpovedá jedna perióda 𝑇𝑠𝑘𝑢𝑡. Jednému radiánu potom odpovedá doba:

𝑇𝑠𝑘𝑢𝑡

2𝜋
= 1

2𝜋𝑓𝑠𝑘𝑢𝑡

(5.6)

Chybe fáze Φ𝑑𝑒𝑙𝑡𝑎[rad] potom odpovedá chyba vyjadrená v jednotkách času:

Φ𝑑𝑒𝑙𝑡𝑎[s] = Φ𝑑𝑒𝑙𝑡𝑎[rad] · 1
2𝜋𝑓𝑠𝑘𝑢𝑡

(5.7)

Chyba fáze Φ𝑑𝑒𝑙𝑡𝑎[s] potom reprezentuje teoretickú presnosť, akú by mohla dosahovať
navrhnutá synchronizácia spoločnej časovej základne v prípade použitia tejto me-
tódy. Rovnako ako v prípade samotného merania frekvencie, na výslednú presnosť
bude mat ale vplyv aj implementácia metódy v reále, napríklad rozlíšenie použitého
AD prevodníka.

23



5.2.2 Vplyv rozlíšenia ADC na presnosť

Ako sa ukázalo už aj pri meraní frekvencie, výrazný vplyv na dosiahnutú presnosť
má aj samotná implementácia metódy. Významným zdrojom nepresnosti môže byť
kvantizácia, ktorá prebieha pomocou AD prevodníku. V ňom k prevodu analógového
signálu s teoreticky nekonečným počtom stavov na digitálny signál, ktorý má však
počet stavov konečný. Takto vzniká kvantizačná chyba, ktorá zvyšuje celkovú chybu
metódy.

Preto bola realizovaná simulácia pre overenie vplyvu rozlíšenia ADC na chybu ur-
čenia času prechodu základnej harmonickej zložky siete nulou. Jedná sa vlastne o
celkovú chybu metódy, ktorá pozostáva z chyby určenia frekvencie siete a násled-
ného určenia času prechodu základnej harmonickej zložky siete nulou vypočítanej z
jej fáze. Fáza sa získava z koherentne navzorokovaného signálu siete s využitím FFT
pre získanie fázového spektra. V skratke, celková chyba je tvorená chybou merania
frekvencie a chybou určenia fáze cez FFT.

Grafická závislosť celkovej chyby metódy na rozlíšení ADC je na Obr. 5.6. Z neho
je vidieť, že použitie AD prevodníku s vyšším rozlíšením ako 21-22 bitov má mini-
málny prínos na zvýšenie celkovej presnosti metódy. Histogramy rozloženia chyby
pre vybrané rozlíšenia ADC sú na Obr. 5.7. Dosahovaná celková chyba metódy sa
pohybuje v rádoch jednotiek mikrosekúnd až jednotiek nanosekúnd.
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Obr. 5.6: Max. celková chyba metódy v závislosti od rozlíšenia ADC
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Obr. 5.7: Max. chyba určenia času prechodu základnej harmonickej zložky siete nu-
lou pre vybrané rozlíšenia ADC
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6 ZÁVER

Táto dizertačná práca bola zameraná na návrh metódy pre detekciu synchronizačnej
udalosti vhodnej k ustanoveniu spoločnej časovej základne naprieč zariadeniami ko-
munikujúcimi pomocou PLC (power-line) komunikácie. Motiváciou pre vznik tejto
práce je teda snaha o preniknutie merania a riadenia aj do nižších vrstiev inte-
ligentných sietí. Pokrytím NN segmentu sietí by sa zvýšila kontrola nad sieťou a
zabezpečilo rýchlejšie odhaľovanie rušení, závad a čiernych odberov, ktoré sú na
tomto segmente časté.

Na začiatku sa práca zaoberá možnosťami využitia času v prostredí inteligentných
sietí a ich požiadavkami na presnosť časovej informácie. Pre potreby SCADA sys-
tému sa obecne považuje za dostatočnú presnosť 1 ms, ktorá bola zároveň zvolená
ako minimálna požadovaná presnosť navrhovanej detekčnej metódy. Ideálnym by
však bolo dosiahnutie presnosti aspoň ± 30 µs, čo by umožnilo realizáciu plošného
(napr. synchrofázorového) merania.

Synchronizácia času na báze PLC komunikácie je relatívne náročná už zo samotnej
podstaty PLC komunikácie. Tá sa vyznačuje hlavne nižšími prenosovými rýchlos-
ťami a náročným kanálom so silným rušením, nízkym dovoleným vysielacím výko-
nom, odrazmi a presluchmi. Navrhnutá metóda vznikla synergiou viacerých synch-
ronizačných metód. Prvá fáza synchronizačnej metódy poskytuje synchronizačnú
značku, na základe ktorej je možné určiť jeden synchronizačný prechod siete nu-
lou. Určený prechod je následne v druhej fáze čo najpresnejšie detekovaný všetkými
zúčastnenými zariadeniami. V tretej fáze master zariadenie poskytne k tomuto pre-
chodu presný čas získaný z GPS prijímača. Práca sa zameriava na druhú fázu synch-
ronizačnej metódy a teda na čo najpresnejšiu detekciu prechodu siete nulou, ktorý
je použitý ako synchronizačná udalosť.

Následne bola preskúmaná možnosť využitia fázového závesu (PLL) pre detekciu
priechodu siete nulou. Fázový záves by pozvoľným sledovaním siete eliminoval ruše-
nia a iné nežiadúce prechodné javy na sieti. Detekcia prechodu siete nulou by teda
prebiehala až na výstupe fázového závesu. Pre overenie jeho správania bola vytvo-
rená simulačná schéma v prostredí Simulink, ktorá mimo samotného fázového závesu
obsahovala aj generátor signálu siete vrátane viacerých zdrojov rušenia. Simulácie
odhalili dva zásadné problémy s využitím fázového závesu pre detekciu prechodu
siete nulou. Prvým je viacnásobný prechod nulou, ktorý vzniká pri určitej harmo-
nickej skladbe rušenia, prípadne pri pulznom rušení. Zakmitávanie signálu v oblasti
nuly a teda viacnásobný prechod nulou pôsobí nepriaznivo na fázový záves a znemož-
ňuje jeho správnu činnosť. Druhým a závažnejším je posunutie prechodu siete nulou.
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Posunutie prechodu sa síce priamo netýka fázového závesu, ale riešenie s fázovým
závesom neumožňuje jeho odstránenie. Počas testov bolo pozorované, že vplyvom
rušenia dochádza k posunutiu prechodu nulou až o 0.3 ms oproti sieti bez rušenia.
Pri realizácií fázového riadenia tento posun nevadí, zato pre vytvorenie spoločnej
časovej základne to problém je. Na NN segment siete sú pripojení koncoví zákaz-
níci, ktorí sú primárnym zdrojom rušenia produkovaného spätne do siete a preto
každé zariadenie môže a bude vystavené v sieti inému rušeniu a teda inému posunu
prechodu siete nulou. Preto nasledovalo zameranie práce na využitie FFT.

Bola skúma možnosť využitia FFT pre realizáciu detekcie prechodu základnej har-
monickej zložky siete nulou, pretože tá je vo všetkých miestach siete rovnaká. Idea
detekcie prechodu nulou s využitím FFT je založená na rozklade siete na frekvenčné
spektrum a na fakte, že fázové spektrum je vztiahnuté k začiatku meracieho okna
FFT. Z fázového posunu je teda možné určiť presný okamih prechodu základnej
harmonickej zložky siete nulou. Pre overenie metódy boli vytvorené simulačné bloky
pre generovanie frekvenčného spektra siete (v rámci normy EN 50160), samotný ge-
nerátor siete a blok výpočtu harmonických zložiek siete s využitím FFT. Nakoľko
norma EN 50160 [6] definuje frekvenciu siete ako 50 Hz ± 1 %, tj. 49.5 - 50.5 Hz,
boli prevedené simulácie pri rôznych frekvenciách siete. Tu sa ukázalo, že kritic-
kým je zabezpečenie koherentného vzorkovania pre FFT. V prípade nekoherentného
vzorkovania dochádza k nepresnému určeniu fáze s chybou až 𝜋

2 rad, čo odpovedá
chybe učenia času prechodu siete nulou cca 5 ms. Vplyv nekoherentného vzorkovania
na FFT je pomerne dobre známy a často diskutovaný- vznik spektrálnych únikov,
pričom tento jav je možné potlačiť použitím vhodnej okienkovej funkcie. Už nie tak
známym je fakt, že okienkové funkcie pôsobia iba na amplitúdové spektrum, pričom
fázové spektrum zostáva bez zmeny. Preto bol realizovaný blok merania frekven-
cie, na základe ktorého sa mení vzorkovacia frekvencia dát pre FFT tak, aby bolo
zabezpečené koherentné vzorkovanie a táto chyba nevznikala.

Pomocou viacerých testov bola najskôr preverená presnosť merania frekvencie, na-
koľko chyba merania frekvencie spôsobuje aj chybu merania fáze. Pre zvýšenie pres-
nosti bol použitý dolnopriepustný filter a lineárna interpolácia vzoriek, čo minimali-
zuje túto chybu. Testy boli zamerané na odhad príspevkov od jednotlivých zdrojov
chýb. Medzi ne patrí napríklad lineárna interpolácia, harmonické rušenie alebo vplyv
kvantizácie AD prevodníka. Tab. 6.1 zobrazuje max. chybu merania frekvencie pre
typické hodnoty rozlíšenia AD prevodníkov. Použitie prevodníka s vyšším rozlíše-
ním ako 20 bitov sa ukázalo neefektívne, nakoľko prínos bolo minimálne vplyvom
prevládajúcej chyby spôsobenej lineárnou interpoláciou.
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Rozlíšenie AD prevodníka [bit] Max. relatívna chyba frekvencie [%]
8 ±8.0 · 10−4

10 ±2.0 · 10−4

12 ±5.1 · 10−5

14 ±1.4 · 10−5

16 ±3.6 · 10−6

18 ±1.0 · 10−6

20 ±5.0 · 10−7

24 ±4.2 · 10−7

Tab. 6.1: Max. chyba merania frekvencie pre vybrané rozlíšenia ADC

Po zabezpečení koherentného vzorkovania bola preverená aj celková presnosť me-
tódy, t.j. presnosť s akou je možno určiť čas prechodu základnej harmonickej zložky
siete nulou a teda presnosť s akou je teoreticky možné ustanoviť spoločnú časovú
základňu medzi zariadeniami na sieti. Opäť sa ukázalo, že presnosť AD prevodníku
zohráva významu úlohu v celkovej presnosti. Dosiahnuté výsledky pre vybrané AD
prevodníky sú v Tab. 6.2.

Rozlíšenie AD prevodníka [bit] Max. celková chyba metódy [s]
8 ±7.0 · 10−6

10 ±1.7 · 10−6

12 ±4.4 · 10−7

14 ±1.1 · 10−7

16 ±2.7 · 10−8

18 ±8.2 · 10−9

20 ±3.1 · 10−9

24 ±2.1 · 10−9

Tab. 6.2: Max. celková chyba metódy pre vybrané rozlíšenia ADC

Dosiahnuté výsledky navrhnutej metódy predčili pôvodné očakávania. Už pri pou-
žití len 8b AD prevodníka a zaistení koherentného vzorkovania je možno dosiahnuť
vysokú presnosť spoločnej časovej základne. Tá postačuje pre všetky bežné úkony z
prostredia inteligentných sietí (plošné merania, meranie kvality dodávky energie, ...)
ale aj synchrofázorové merania. Pri vyšších rozlíšeniach AD prevodníku by bola
teoreticky dokonca možná realizácia detekcie poruchy postupujúcou vlnou, kde je
vyžadovaná presnosť 100 ns alebo ešte lepšia.
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ABSTRAKT
Dizertačná práca je zameraná na návrh metódy pre detekciu synchronizačnej udalosti
vhodnej k ustanoveniu spoločnej časovej základne naprieč zariadeniami komunikujúcimi
po silovom vedení (PLC). V práci navrhnutá detekčná metóda umožňuje vytvorenie
synchronizačnej metódy pre koncové zariadenia inteligentných sietí a tým priniesť na
nízkonapäťový segment nové funkcionality známe z vyšších napäťových hladín distribuč-
nej siete. Ako synchronizačná udalosť bola použitá vysoko presná detekcia prechodu
sieťového napätia nulou. Bola preskúmaná možnosť využitia fázového závesu, avšak táto
metóda sa ukázala ako nedostatočne robustná voči rušeniu. Ďalej bola navrhnutá a pre-
skúmaná metóda na báze FFT. Tá realizuje detekciu prechodu siete nulou, ale len pre
základnú harmonickú zložku, ktorá je rovnaká naprieč celou sieťou. Pri vývoji metódy
bol preverený aj vplyv nekoherentného vzorkovania na FFT. Bolo zistené, že koherentné
vzorkovanie je nevyhnutnou podmienkou pre presnú detekciu, nakoľko umožňuje elimi-
novať chybu spôsobenú spektrálnymi únikmi. V práci je taktiež hodnotený vplyv AD
prevodníku na dosiahnutú presnosť detekcie. Navrhnutá metóda umožňuje dosiahnutie
presnosti potrebnej pre realizáciu všetkých bežných meraní a úkonov, ktoré by pomohli k
skvalitneniu výroby, distribúcie a spotreby elektrickej energie prostredníctvom inteligent-
ných sietí.

ABSTRACT
The doctoral thesis proposes a synchronization event detection method suitable for es-
tablishing a common time base across devices using power-line communication. The
technique facilitates the creation of a synchronization procedure for smart grid termi-
nal devices, thus bringing to the low-voltage segment new functionalities already known
from the higher voltage levels of the distribution network. High-precision, zero-cross
line voltage detection was employed as the synchronization event. The use of the PLL
(phase-locked loop) was considered and analyzed as a potentially applicable option; ho-
wever, such a solution proved to be insufficiently robust against interference. Further,
an FFT-based approach was designed and reviewed. The technique performs zero-cross
detection, but only for the fundamental harmonic component that remains the same
across the entire network. The influence of incoherent sampling on the FFT, too, was
tested during the development of the method; in this context, coherent sampling was
found to constitute an essential prerequisite for accurate detection as it allows us to
eliminate the spectral leakage error. The impact of an AD converter on the detection
accuracy was also evaluated. The proposed approach ensures the accuracy required for
all common measurements and operations to improve the production, distribution, and
consumption of electricity through smart grids.

ŠŤASTNÝ, Ladislav. Detekcia prechodu nulou pre účely synchronizácie hodín v prostredí
PLC komunikácie: dizertačná práca - skrátená verzia. Brno: Vysoké učení technické
v Brně, Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií, 2018. 35 s. Vedúci práce:
doc. Ing. Petr Fiedler, Ph.D.
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