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ABSTRAKT 

Výroba elektrickej energie z fotovoltaických elektrární v poslednej dekáde patrí k 

najrýchlejšie rozvíjajúcim sa odvetviam energetiky. Počet paralelne pracujúcich striedačov 

malých výkonov so sieťou nn narastá. Zároveň narastajú aj požiadavky na správne správanie 

sa striedačov v sieti zo strany prevádzkovateľov distribučných sietí. 

Diplomová práca sa  zaoberá vytvorením pracoviska na testovanie prevádzkových 

a technických požiadaviek pre mikrozdroje. V prvej časti práce je uvedená rešerš nárokov na 

striedače podľa aktuálnych pravidiel pre paralelnú prevádzku výrobní. Druhá časť pojednáva 

o zostavení testovacích postupov a automatizácií. V poslednej časti sú vyhodnotené vybrané 

testy funkcií striedačov. 

 

Kľučové slová: Striedač, Pravidlá pre paralelnú prevádzku výrobní zo sieťou, Testovacie 

pracovisko, Testy regulácie, Ochrany 

 

 

 

 

 

 

 

 

ABSTRACT 

Electricity production from photovoltaic power plants has been one of the fastest 

growing energy industries in the last decade. Number of small power inverters working 

parallelly with the low voltage grid is growing. At the same time, the requirements for the 

correct behaviour of network inverters in the network by the distribution grid operators are also 

increasing. 

The thesis deals with creation of a workplace for testing the operational and technical 

requirements for micro-sources. The first part of the thesis consists of literature search of 

inverter demands according to the current rules for parallel production operation. The second 

part deals with the setting up of test procedures and automation. The last part evaluates selected 

tests of the functions of the inverters. 

 

Key words: Inverter, Rules for parallel connected generators with grid, Testing 

workplace, Testing of regulation, Protections  
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1 ÚVOD 

Solárna fotovoltaická výroba energie sa považuje za jeden z dôležitých druhov 

obnoviteľnej energie v budúcom vývoji energetického prostredia. Všeobecne platí, že systém 

pre obytnú, komerčnú alebo priemyselnú výrobu energie môže obsahovať viacero FV modulov, 

jeden alebo viac meničov jednosmerného prúdu na striedavý prúd, ochranných prvkov DC a AC 

strany, elektromery. Fotovoltaický striedač konvertuje jednosmerný prúd na vstupe na striedavý 

s frekvenciou, ktorý môže predávaný do prepojenej elektrickej siete alebo elektrických záťaží 

mimo nej. Je to rozhodujúca súčasť FV systému, ktorý má špecifikované funkcie vrátane 

konverzie energie, sledovania maximálneho výkonu (MPPT), základnej funkcie riadenia a 

ochrany. V súčasnosti FV striedače v mnohých krajinách nie sú produkty, ktoré podliehajú 

povinnej kontrole alebo certifikácií ich nastavených prevádzkových parametrov. 

Prevádzkovatelia FV systémov a distribučných sietí sa však stále zaujímajú o výkonové 

charakteristiky a správanie týchto zariadení pri pripojení do distribučnej siete. Preto je potrebné 

vyvinúť testovacie pracovisko na hodnotenie elektrického správania FV meničov, fungujúcich 

vo FV systémoch podľa požiadaviek stanovených prevádzkovateľmi distribučných sietí. 
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2 CIELE PRÁCE 
Cieľom práce je zostaviť testovacie pracovisko pre sieťové a hybridné striedače používané 

v tzv. mikrozdrojoch, na ktorom bude možné testovať vybrané parametre z pohľadu 

požiadaviek pre paralelnú prevádzku výrobní a akumulačných zariadení s distribučnou sieťou 

v ČR. Pre toto pracovisko zostaviť proces testovania a vyhodnocovania, ktorý celkovo alebo 

čiastočne zautomatizovať. Výstupom budú vybrané skúšky striedačov a zhodnotenie ich 

výsledkov s ohľadom na pravidlá pre paralelnú prevádzku výrobní zo sieťou. 
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3 STRIEDAČE 
Striedače sú zariadenia, ktoré slúžia k premene jednosmerného prúdu vyrábaného FV 

modulmi na striedavý prúd pre elektrickú sieť. Možno sa stretnúť aj s označením menič alebo 

invertor. Mávajú celý rad doplnkových funkcií ako monitoring siete a prevádzkových údajov, 

a rôzne ochranné funkcie. Hlavným parametrom striedača je, z hľadiska využitia energie, jeho 

účinnosť. V skutočnosti je ale dôležitá kombinácia viacerých faktorov a zabúdať by sa nemalo 

na spoľahlivosť a bezpečnosť samotného zariadenia.  

3.1 Zapojenie striedačov vo FVE 

Z hľadiska pripojenia fotovoltaickej elektrárne k distribučnej sieti môžeme elektrárne 

rozdeliť do troch základných skupín: 

• Priamo spojené so sieťou, bez akumulácie, tzv. On-Grid systémy. 

• Autonómne (ostrovné), tzv Off-Grid systémy. 

• Hybridné systémy s akumuláciu. 

Zhľadiska zapojenia v rámci systému FVE ich delíme na: 

• Modulové striedače (striedač je pripojený iba k jednému FV modulu) 

• Reťazcové alebo stringové (každý striedač je pripojený k niekoľkým FV panelom 

vzájomne prepojeným do série, prípadne i paralelne) 

• Centrálne striedače (pripojené na stovky až tisíce FV panelov). [7] 

3.1.1 Priamo spojené so sieťou, bez akumulácie, On-Grid 

Toto zapojenie je hlavne určené na predaj všetkej vyrobenej energie prevádzkovateľovi 

distribučnej siete. Ich cena je každoročne stanovovaná distribútorom elektrickej siete. Spôsob 

zapojenia FVE je možné vidieť na Obr.1. 

 

Obr. 1 Príklad FVE pripojenej priamo do siete. [1] 

Výhodou tohto zapojenia je, že všetka vyrobená energia je využitá. Tiež sa jedná a 

najjednoduchší spôsob zapojenia. Systém nepotrebuje akumulátor pre úschovu prebytočnej 

energie, čo pri realizácii znamená zníženie obstarávacích nákladov. Tento model FVE sa 

využíva hlavne pre systémy väčších celkov, kedy vlastná spotreba je minimálna. Popisovaný 

spôsob zapojenia nie je vhodný pre snahu o osamostatnenie sa domácnosti od závislosti na 
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distribúcií elektrickej energie. Tento systém podlieha platným PPDS čo predstavuje určitú 

byrokratickú záťaž. 

3.1.2 Autonómne, Off-Grid 

Tento model sa používa napríklad v miestach, kde nie je možné pripojenie na elektrickú 

distribučnú sieť. Autonómny systém je zložený z FV panela, regulátora napájania batérií, 

striedača, akumulátora a elektromeru viď Obr. 2. Regulátor napájania batérií je tu umiestnený 

z dôvodu ochrany akumulátorové batérie pred nadmerným vybitím alebo prebitím. 

 

Obr. 2 Príklad FVE v ostrovnej prevádzke. [1] 

3.1.3 Hybridné systémy s akumuláciou 

Hybridný systém je kombinácia autonómneho systému (Off-Grid) a systémov priamo 

spojený so sieťou (On-Grid). Vyrobená energia je uschovaná v akumulátoroch, odkiaľ je cez 

hybridný striedač dodávaná do vnútornej elektroinštalácie budovy. Pri nedostatku energie v 

akumulátoroch systém automaticky čerpá potrebnú dodatočnú energiu zo siete tak, aby nebola 

narušená kontinuita dodávky elektrickej energie a taktiež je možné prebytočnú energiu 

predávať do distribučnej siete. Hybridný systém je možné vidieť na Obr. 3. 

 

Obr. 3 Príklad hybridnej FVE. [1] 
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Tento spôsob pripojenia sa väčšinou využíva pri menších inštaláciách do 10 kWp pre 

rodinné domy. Veľký rozmach sme zaznamenali v posledných rokoch najmä v Nemecku 

a Rakúsku. 

3.1.4 Mikro zdroj 

Keďže je práca zameraná na testovanie striedačov pre mikrozdroje je potrebné 

definovať ich výkonový rozsah. Podľa PPDS sa ako mikrozdroj považuje jednofázový alebo 

trojfázový zdroj (výrobňa) vrátane ich súvisiacich zariadení na výrobu elektriny, určená pre 

paralelnú prevádzku s DS nn; s menovitým striedavým fázovým prúdom do 16 A na fázu 

vrátane a celkovým maximálnym inštalovaným výkonom do 10 kW vrátane.[2] 

3.2 Základné parametre striedačov 

V tejto časti som čerpal z [7] 

▪ Nominálny výkon AC a DC strany 

- PDC = 1 ÷ 1,15 x PAC max 

▪ Maximálne vstupné napätie 

- UDC INV max> UO (pri -15 ° C) 

▪ Rozsah napätia MPP trackera, 

- udáva rozsah napätia, v ktorom bude striedač pracovať optimálne). 

- dôležitým parametrom je účinnosť prispôsobenia MPP 

• parameter udávajúci ako rýchlo dokáže striedač reagovať na zmenu 

• MPP tracker pracuje na princípe zmeny vstupného odporu 

▪ Účinnosť striedača, 

- Maximálna účinnosť sa pohybuje v rozmedzí 90 - 98% 

- Európska účinnosť 

• Priemerná účinnosť pri rôznych stupňoch zaťažení striedača, meria sa pri 5, 

10, 20, 30, 50 a 100% nominálneho výkonu a prebieha pri optimálnom napätí 

na DC strane (veľký vplyv teploty na strane panelov). 

▪ Vnútorná konfigurácia 

- počet nezávislých MPP trackerov 

- počet výkonových stupňov 

- možnosti komunikácie a pod. 

▪ Maximálny vstupný prúd 

- IDC INV max> ISC (Impp) 

▪ krytie IP. 

3.2.1 Kvalita napätia 

Kvalita napätia je daná štandardom podľa ČSN EN 50160. Kvalitou napätia rozumieme 

distribúciu elektriny so zodpovedajúcimi parametrami veľkosti a odchýlky napájacieho napätia 

a frekvencie, ktoré sú v súlade s Pravidlami prevádzkovania prenosovej sústavy alebo 

Pravidlami prevádzkovania distribučných sústav alebo s parametrami napätia a frekvencie 

dojednanými v zmluve medzi zákazníkom a prevádzkovateľom distribučnej sústavy.[3][7] 
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Striedače paralelne pripojené k DS nn, musia tiež spĺňať tieto sledované parametre: 

1) Veľkosť napájacieho napätia. Pre verejnú sieť boli normalizované hodnoty Un = 230 V 

(fázové), resp. Un = 400 V (združené) a ΔU <± 10% Un 

2) Frekvencia siete. Menovitý kmitočet napájacej siete 50 Hz, jedná sa o kmitočet 

opakovania základnej vlny napájacieho napätia, meria sa za daný časový interval (10 s), 

v tomto intervale musí byť stredná hodnota v stanovených medziach, pre systémy so 

synchrónnym pripojením k prepojenému systému: 50 Hz ± 1% počas 99,5% roka; 50 Hz 

+ 4% / -6% po 100% času. 

3) Poklesy napájacieho napätia. Jedná sa o náhly pokles napätia do pásma 90 ÷ 5% Un, 

ktorý nasleduje rýchle obnovenie napätia, najčastejšou príčinou je pôsobenie systému 

opätovného zapnutia. Pri poklese Un pod hranicu 5% hovoríme o prerušení napájania, 

prerušenie v dĺžke 3 minúty je označované ako krátkodobé, v opačnom prípade sa jedná 

o dlhodobé. 

4) Kolísanie napájacieho napätia (fliker). Zmeny zaťaženia u odberateľov či spínanie v 

sieti má za následok rýchle zmeny napájacieho napätia, čo predstavuje kolísanie napätia. 

Kolísanie sa prejavuje premenlivým jasom svietidla, to môže človeku privodiť zrakový 

vnem označovaný pojmom fliker. Pre hodnotenie sa využíva tzv. miera vnemu fliker 

(blikanie) P, rozdeľuje sa na krátkodobú a dlhodobú. 

5) Harmonické napätia (vyššie harmonické). Vyššie harmonické sú celistvé násobky 

základné harmonické 50 Hz, teda 100, 150 Hz, atd. Ďalej sa tiež môžu v napájacom napätí 

vyskytovať interharmonické, ktorých frekvencia nie je celistvým násobkom základnej 

harmonické, napr. signál HDO (216,6 Hz). K súhrnnému posúdeniu obsahu vyšších 

harmonických sa využíva celkový činiteľ skreslenia napätia THD (total harmonic 

distortion). 
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4 PODMIENKY PRE PRIPOJENIE MIKROZDROJA DO 

SIETE 
Pri zriaďovaní výrobne a elektrického akumulačného zariadenia je potrebné dbať na platné 

nariadenia a predpisy, na to, aby bola vhodná pre paralelnú prevádzku so sieťou PDS a aby boli 

vylúčené rušivé spätné pôsobenie na sieť alebo zariadenia ďalších odberateľov. Hlavnou 

normou, ktorá upravuje podmienky umiestňovania a prevádzku malých fotovoltaických 

elektrární sú Pravidlá prevádzkovania distribučných sústav, a najmä príloha Pravidlá pre 

paralelnú prevádzku výrobní a akumulačných zariadení zo sieťou prevádzkovateľa [2]. Tieto 

pravidlá sú spracované prevádzkovateľmi distribučných sústav a následne schválená Úradom 

pre reguláciu, takže sú platné pre všetkých účastníkov trhu. Pravidlá pre paralelnú prevádzku 

zdrojov zahŕňajú všetky technické požiadavky, ktoré je nutné pri pripájaní takéhoto zdroja 

splniť, pre účely tejto práce sú však dôležité najmä pravidlá pre pripojenie do sietí nn: 

• U fotočlánkových zariadení pripájaných do sietí NN je obmedzený výkon pri 

jednofázovom pripojení v jednom mieste pripojenia na 3,7kVA /fázu, asymetria u fázových 

vodičov nesmie za normálneho prevádzkového stavu prekročiť 3,7kVA. 

• Maximálny výkon na výstupe striedača (maximálna desaťminútová stredná hodnota) musí 

byť obmedzená na maximálne 110% menovitého výkonu. 

• Výrobňa elektriny musí byť schopná trvalej prevádzky, ak napätie v mieste pripojenia 

zostáva v rozsahu Un -15% až Un + 10%. Ak je napätie nižšie ako Un, je dovolené zníženie 

výstupného výkonu zodpovedajúce relatívnej zmene napätia (Un-U) / Un. 

• Výrobne s výkonom do 100kW nie sú začlenené do systému diaľkového ovládania 

prevádzkovateľa distribučnej siete (nutná je len možnosť diaľkovo odpojiť alebo pripojiť 

výrobňu) 

• U fotovoltaických elektrární do výkonu 3.6 kVA/fázu sa nepožaduje kompenzácie účinníka. 

• Zvýšenie napätia vyvolané prevádzkou pripojených výrobní nesmie v najnepriaznivejšom 

prípade (mieste pripojenia) prekročiť 3 % pre výrobne s prípojným miestom v sieti NN. 

• Striedače smú byť spínané iba vtedy, keď je ich striedavá strana bez napätia. U vlastných 

výrobní so striedačmi, schopných ostrovnej prevádzky, ktoré sa nespínajú bez napätia, je 

potrebné dodržať podmienky zapnutia platné pre synchrónne generátory (rozdiel napätia 

ΔU <± 10 % Un, rozdiel frekvencie Δf <± 0,5 Hz, rozdiel fáze <± 10°) [2]. 

• Ak výrobne spĺňajú požiadavky na veľkosti emisie harmonických prúdov podľa [4] triedy 

A (tabuľka 1), resp. [10] (tabuľka 3), možno považovať vplyv emitovaných harmonických 

prúdov na sieť DS za prípustný. Okrem toho celkový činiteľ harmonického skreslenia 

THD napájacieho napätia (zahŕňajúci všetky harmonické až do rádu 40) musí byť menší 

alebo rovný 8%. 

• Pripojenie k sieti PDS sa deje v mieste pripojenia s oddeľovacou funkciou, prístupnom 

kedykoľvek personálu PDS. Požiadavka na kedykoľvek prístupné spínacie miesto s 

oddeľovacou funkciou je u jednofázových výrobní do 3,7 kVA a trojfázových do 30 kVA 

splnená, ak sú tieto výrobne vybavené zariadením na sledovanie stavu siete s priradeným 

spínacím prvkom. Spínací prvok môže byť samostatný alebo byť súčasťou striedača. 

Princíp môže byť sledovanie impedancie a vyhodnocovanie jej zmeny, fázové sledovanie 

napätia či zmena fázoru napätia. Napätie je sledované v tých fázach, v ktorých je výrobňa 

pripojená k sieti. Toto sa týka výrobne neumožňujúceho ostrovnej prevádzku OM. V 

prípade, že výrobňa umožňuje ostrovnú prevádzku OM, musí byť zabezpečené, že v 

prípade straty napätia v distribučnej sústave dôjde k odpojeniu celého OM. Toto 

zariadenie musí byť overené akreditovanou skúšobňou [6]. 
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4.1 Požadované ochrany pre mikrozdroje 

Opatrenia na ochranu vlastnej výrobne (napr. Skratovou ochranu, ochranu proti preťaženiu, 

ochranu pred nebezpečným dotykom) je potrebné uskutočniť podľa časti 3.5.9 PPDS, táto časť 

nie je cieľom tejto práce preto sa jej v tomto odstavci nebudem venovať. U zariadení schopných 

ostrovnej prevádzky je treba zaistiť chránenie i pri ostrovnom prevádzke. Nastavenie ochrán vo 

väzbe na DS určuje PDS. Nastavenie frekvenčných ochrán zohľadňuje okrem požiadaviek PDS 

tiež požiadavky prevádzkovateľa prenosovej sústavy. 

Filozofia okamžitého odpojenie výrobní pri poruchách v sieti, ktorá bola prijateľná pri 

relatívne malom podiele týchto zariadení, nie je udržateľná pri ich rastúcom podielu v DS. Preto 

môžu poklesy napätia pri poruchách v sieti vyvolať odpojenie od siete iba vo výnimočných 

prípadoch. [2] 

Pre ochrany výrobní s fázovými prúdmi do 16 A prevádzkovaných paralelne s distribučnou 

sieťou nn, na ktoré sa vzťahuje [9], platí nasledujúca tabuľka: 

Parameter Maximálny vypínací čas [s] Nastavenie pre vypnutie 

nadpätie 1. stupeň 3  230 V +10% 

nadpätie 2. stupeň 1  230 V +15% 

nadpätie 3. stupeň 0,1  230 V +20% 

podpätie 1,5  230 V -15% 

nadfrekvencia 0,5  52 Hz 

podfrekvencia 0,5  47,5 Hz 
Tab. 1 Tabuľka nastavenia ochrán vyhodnocujúce napätie a frekvenciu [2] 

Podpäťová a nadpěťová ochrana musí byť trojfázová. Výnimku tvoria jednofázové a 

dvojfázové výrobne do výkonu 3,7 kVA/fázu. Podfrekvenčná a nadfrekvenčná ochrana môže 

byť jednofázová. 

4.1.1 Ochrana pri odpojení elektrickej AC siete  

Ostrovná prevádzka je stav, v ktorom je časť elektrizačnej sústavy, ktorá obsahuje jak 

zaťaženie tak i generovanie, izolovaná od zbytku elektrizačnej sústavy. S touto situáciou sa 

poskytovatelia elektrickej energie (prevádzkovatelia elektrizačnej sústavy) musia správne 

vysporiadať. Ak je ostrov vytvorený zámerne riadením prevádzkovateľa – napríklad pre 

izolovanie veľkých úsekov ES – nazývame ho úmyselný ostrov. Naopak neúmyselný ostrov sa 

vytvorí, ak úsek ES obsahujúci iba výrobu a spotrebu vo vlastníctve je izolovaný od riadenia 

prevádzkovateľa ES. 

Strata verejného napájania môže nastať z niekoľkých dôvodov: 

- ako následok poruchy, ktorá je detegovaná poskytovateľom verejnej elektrizačnej 

sústavy, čo spôsobí odpojenie zariadenia a tým aj ukončenie jeho prevádzky; 

- náhodne odpojenie verejne elektrizačnej sústavy poruchou zariadení; 

- prepínanie distribučnej sústavy a zaťaženie prevádzkovateľom elektrizačnej sústavy; 

- ľudskou chybou alebo úmyselným poškodením; 

- zákonitosťami prírody. 
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Neúmyselnej ostrovnej prevádzke je potrebné vyhnúť sa z nasledujúcich dôvodov: 

- pretože prevádzkovateľ verejnej elektrizačnej sústavy nemôže kontrolovať napätie a 

kmitočet v ostrove, je možnosť poškodenia zariadení odberateľa v situácii, nad ktorou 

prevádzkovateľ verejnej elektrizačnej sústavy nemá kontrolu. Prevádzkovateľ verejnej 

elektrizačnej sústavy, spolu s výrobcom, môže byť zodpovedný za elektrické škody na 

zariadení odberateľa pripojeného k ich vedeniam, ku ktorým dôjde následkom odchýlok 

napätia alebo frekvencie mimo prijateľné rozsahy; 

- ostrovná prevádzka môže zasahovať do obnovenia normálnej prevádzky verejne sústavy; 

- ostrovná prevádzka môže vytvárať nebezpečenstvo pre pracovníkov prevádzkovateľa 

elektrizačnej sústavy, tým že vedenie sústavy zostane pod napätím aj keď sa predpokladá, 

že je odpojené od všetkých zdrojov energie; 

- Opätovné zapnutie do ostrovu môže viesť k opätovnému vypínaniu vedení alebo 

poškodenie zariadení rozptýlených zdrojov alebo iných pripojených zariadení, pretože sa 

jedná o zapnutie s rozdielnym fázovým posunom. 

Väčšine ostrovov sa dá ľahko vyhnúť monitorovaním napätia a frekvencie verejnej 

elektrizačnej sústavy a umožnením prevádzky striedača, iba keď tieto parametre sú v 

prijateľných medziach. Je však možné, že energia dodávaná výrobcom (alebo súborom  

výrobcov) odpovedá zaťaženiu tak tesne, že medze napätia a frekvencie by nemuseli byť 

prekročené aj keď došlo k ostrovnej prevádzke systému ako to diskutuje Begovic a ďalší [16]. 

Ak nie sú iné prostriedky začlenené do riadenia, môže systém fungovať tak dlho, pokiaľ výroba 

a spotreba zostávajú relatívne prispôsobená. Hoci podobná situácia je krajne nepravdepodobná, 

problém naďalej pretrváva. Je teda potreba ďalšej kontroly na zistenie podmienok neúmyselnej 

ostrovnej prevádzky a odpojenie PV systému od siete kým normálna prevádzka verejnej 

elektrizačnej sústavy nie je obnovená. 

Ako prostriedok na odstránenie tohto problému bolo navrhnuté zužovanie okien napätia a 

frekvencie, čo však iba znižuje pravdepodobnosť výskytu ostrovu, skôr než by došlo k 

vylúčeniu tejto možnosti. Zužovanie prevádzkových okien rovnako zvyšuje výskyt 

nežiaduceho vypínania. Uspokojivejším riešením problému detegovania vyváženého 

neúmyselného ostrovu je použitie striedača, ktorý obsahuje pre túto úlohu špecifické ochranu 

antiostrovného režimu, ktorá zahŕňa meranie ostatných parametrov alebo postupov 

destabilizujúcich sieť pri neexistencií riadenia verejnou ES. 

Fotovoltaický priemysel bol priekopníkom vývoja detekcie ostrovnej prevádzky 

a preventívnych opatrení. Pre uspokojenie potreby tejto ochrany bola u komerčne dostupných 

striedačoch pripojovaných do siete realizovaný rad spôsobov detekcií ostrovnej prevádzky 

a techník prevencie ( nazývaných tiež anti-islanding). [15] 

Obecne v prípade straty napájania zo siete PDS musí ochrana zaistiť, že mikrogenerátor 

preruší napájanie siete až do preukázateľného pôsobenia všetkých ochrán PDS a obnovenia 

napájania zo siete. 
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4.2 Chovanie výrobní v sieti 

4.2.1 Normálne prevádzkové podmienky 

Prevádzkový frekvenčný rozsah výrobní v sieti nn: 

Rozsah frekvencie  Doba trvania 

47 – 47,5 Hz  20 s  

47,5 – 48,5 Hz 30 min 

48,5 – 49 Hz 90 min 

49 – 51 Hz neobmedzene 

51 – 51,5 Hz 30 min 
Tab. 2 Prevádzkový frekvenčný rozsah výrobní v sieťach nn 

Rozsah trvalého prevádzkového napätia: 

Výrobňa elektriny pripojená do siete nn musí byť schopná trvalej prevádzky, ak napätie v 

mieste pripojenia zostáva v rozsahu Un -15% až Un +10%. Ak je napätie nižšie ako Un, je 

dovolené zníženie výstupného výkonu zodpovedajúce relatívnej zmene napätia (Un-U) / Un. 

4.3  Zásady podpory siete 

Výrobné zariadenie musí byť schopné sa pri dodávke do siete podieľať na udržiavaní 

napätia. Pritom sa rozlišuje medzi statickou a dynamickou podporou siete. Požadované hodnoty 

a charakteristiky pre podporu siete udáva PDS. Dodržiavanie zadaných hodnôt zabezpečuje 

automatické riadenie vo výrobni. 

4.3.1 Statické riadenie napätia 

Statické udržiavanie napätia v sieti je udržiavanie napätia v zmluvne stanovených 

medziach za normálnej prevádzky v sieti pri pomalých zmenách napätia. Ak to vyžadujú 

podmienky v sieti, a PDS túto požiadavku uplatní, musí sa výrobné zariadenie na statickom 

udržiavaní napätia podieľať pomocou jalového výkonu v rozsahu účinníka výrobne medzi 0,90 

kapacitný a 0,90 induktívny. 

4.3.1.1 Podpora napätia pomocou jalového výkonu 

Výkyvy napätia musia zostávať v povolených medziach. Výrobné moduly a výrobne 

musia byť schopné prispievať k tejto požiadavke počas normálnej prevádzky siete. Výrobňa 

musí byť schopná splniť požiadavky uvedené nižšie v celom prevádzkovom rozsahu napätia 

a frekvencie z časti 4.2.1 Grafické znázornenie minimálnych aj nepovinných požiadaviek 

dodávky/odberu jalového výkonu pri menovitom napätí je na Obr.4, kde PD je návrhový výkon 

výrobne. 
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Obr. 4 Požiadavky na dodávku / odber jalového výkonu pri menovitom napätí [2] 

4.3.2 Dynamická podpora siete 

Dynamickou podporou siete sa rozumie udržiavanie napätia pri poklesoch napätia v 

sieti vvn a zvn, zamedzujúci nežiaducemu odpojenie výkonov napájajúcich siete nn, vn a 

rozpadu siete. Preto sa musia aj výrobne v sieťach nn, podieľať na dynamickej podpore siete. 

To znamená, že musia byť technicky schopné zostať pripojené aj pri poruchách v sieti, pri 

ktorých dochádza k poklesom napätia. To sa týka všetkých druhov skratov (jedno-, dvoj-, aj 

trojpólových. U výrobní pripojených do sietí nn sa hodnotí najmenšie fázové napätie, a pokiaľ 

nie je stredný vodič, potom najmenšie združené napätie. 

4.3.2.1 Preklenutie poruchy pri krátkodobom poklese napätia LVRT 

LVRT z anglického Low voltage ride through je vlastnosť elektrických výrobní 

všetkých druhov prekonať krátkodobý pokles napätia v sieti a zostať pripojený k sieti. 

Nastavenie ochrán výrobní musí byť koordinované s požadovanými hodnotami na Obr. 5, aby 

jednak nedochádzalo k ohrozeniu zariadenia výrobní teda striedačov a jednak k ich 

predčasnému odpojeniu.  

Riziko reťazovej reakcie nastáva v rozvodnej sieti obsahujúcej mnoho distribuovaných 

výrobní, ktoré sú nastavené na odpojenie pri nízkom napätí. Reakcia nastáva v prípade poklesu 

napätia, ktoré spôsobí, že jedna z výrobní sa odpojí od siete a spôsobí ďalšie zníženie napätia. 

To môže spôsobiť, že napätie bude dostatočne nízke aby došlo k vypnutiu iných výrobní, 

prehĺbi sa pokles a sieť sa kaskádovito rozpadne. 
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Obr. 5 Schopnosť preklenutia poruchy výrobne so striedačom na výstupe [2] 

4.3.2.2 Preklenutie poruchy pri krátkodobom nadpätie HVRT 

Výrobné moduly musia byť schopné zostať pripojené, pokiaľ napätie na vývodoch 

neprekročí hornú hranicu rozsahu napätia pre trvalú prevádzku až do úrovne 120% 

dohodnutého napätia po dobu 1 sekundy, a 115% deklarovaného napätia po dobu 60 sekúnd. 

Pre siete nízkeho napätia musí byť vyhodnotené najvyššie fázové napätie, alebo tam kde 

nie je dostupné fázové vyhodnocuje sa najvyššie združené napätie. 

Ak ide o pripojenie do siete s OZ, potom k odpojeniu musí dôjsť v priebehu 

beznapäťovej prestávky. PDS stanovuje, ktoré výrobne sa podľa ich predpokladaných 

technických možností musia podieľať na dynamickej podpore siete. To sa deje zadaním 

nastavenia pre rozpadovú sieťovú ochranu. 

4.4 Prispôsobenie činného výkonu 

Všetky výrobne pripojené do DS musia byť schopné znižovať činný výkon automaticky 

v závislosti na frekvencií v sieti a podľa pomerov v sieti alebo sa automaticky odpojiť od DS. 

4.4.1 Zníženie činného výkonu pri nadfrekvencií 

Ak nie je stanovené PDS inak, musí byť mikrozdroj schopný aktivovať frekvenčnú odozvu 

na činný výkon programovateľnou prahovou frekvenciou f1 aspoň medzi a vrátane 50,2 Hz a 52 

Hz s programovateľným poklesom v rozsahu najmenej 2% - 12% a teda gradientom 16,7% 

Pm/Hz až 100% Pm/Hz. Pokles je vztiahnutý k Pm, skutočného AC výstupného výkonu 

v prípade, keď frekvencia dosiahne prahovej hodnoty f1. Po programovateľnom časovom 

oneskorení, činný výkon frekvenčnej odozvy musí byť dosiahnutý s presnosťou ±10% Pn 

a s dobou ustálenia menšou než 2 s. 

Pre aktiváciu sa musí vždy použiť skutočná frekvencia. Nastavenie na prahovú hodnotu f1, 

pokles a úmyselné oneskorenie sú poskytnuté prevádzkovateľom DS a musí byť nastaviteľné 



Podmienky pre pripojenie mikrozdroja do siete 

 

16 

za prevádzky. Ak žiadne nastavenia nie sú k dispozícií použijú sa hodnoty f1 = 50,2 Hz, s = 5% 

a oneskorenie 0 s. 

Je treba zobrať v úvahu, že v prípade ostrovnej prevádzky by zníženie výkonu vyrovnalo 

prípadný prebytok výroby a viedlo by k rovnováhe výroby zo spotrebou. Za týchto okolností 

nastane stav ostrovnej prevádzky so stabilnou frekvenciou, pri ktorom by mohlo byť bránené 

správnemu chovaniu detekcie pripojenia k sieti na základe frekvencie. 

Mikrozdroj musí byť schopný aktivovať frekvenčnú odozvu na činný výkon tak rýchlo, 

ako je to technicky možné s počiatočným oneskorením, ktoré musí byť čo najkratšie, 

maximálne 2 s. Ak je počiatočné oneskorenie kratšie než 2 s, musí byť programovateľné 

zámerné oneskorenie, aby bolo nastavenie celkovej doby odozvy na hodnotu medzi počiatočnú 

dobu odozvy a 2 s. 

Po frekvenčnej odchýlke, kedy frekvencia poklesne pod prahovú hodnotu f1 sa dovoľuje 

u mikrozdroja nárast výkonu nad Pm. Činný výkon generovaný výrobňou nesmie prekročiť 

stanovený gradient vyjadrený ako percento činného výkonu jednotky za minútu. Ak nie je 

gradient určený prevádzkovateľom DS, východzie nastavenie je 10% Pn/min. Výrobňa 

s nenastaviteľným alebo čiastočne nastaviteľným výkonom musí byť po odpojení znovu 

pripojená podľa 4.6. 

 

Obr. 6 Schopnosť frekvenčnej odozvy činného výkonu u výrobných modulov v obmedzenom frekvenčne 

závislom režime pri nadfrekvencií [2] 

Pref je referenčný činný výkon, ku ktorému je vztiahnutý ΔΡ; pre synchrónne výrobné moduly 

a pre nesynchrónne výrobné moduly môže byť stanovený rôzne ako stanoví prevádzkovateľ 

prenosovej sústavy. ΔΡ je zmena činného výkonu na výstupe z výrobného modulu. fn je 

menovitá frekvencia (50 Hz) v sústave a Δf je odchýlka frekvencie v sústave. Pri 

nadfrekvenciach, kedy Δf je vyššia ako Δf1, musí byť výrobný modul schopný znížiť činný 

výkon na výstupe v súlade so statikou s2. 
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4.4.2 Zníženie činného výkonu pri podfrekvencií 

Prípustné zníženie činného výkonu v dôsledku nižšej frekvencie pod 49,5 Hz je limitované 

rýchlosťou zníženia o 10 % momentálneho výkonu Pm na frekvenčný pokles 1 Hz, ako je 

znázornené plnou čiarou na Obr.8 

Pri rešpektovaní právneho rámca je možné, že prísnejšie požiadavky na zníženie 

charakteristík výkonu sú vyžadované prevádzkovateľom DS v súčinnosti s prevádzkovateľom 

PS. Viacmennej požiadavka musí byť obmedzená na prípustné zníženie činného výkonu 

v dôsledku nízkej frekvencie pod 49,0 Hz s rýchlosťou zníženia o 2 % z výkonu Pm na 

frekvenčný pokles 1 Hz, ako je zobrazené čiarkovanou čiarou na Obr.8. Ako bolo už spomenuté 

diagram teda predstavuje medze, ktoré definuje príslušný prevádzkovateľ PS/DS. 

 

Obr. 7 Maximálne zníženie činného výkonu s klesajúcim kmitočtom [13] 

Niektoré hybridné striedače sú naopak schopné podporovať sieť pri podfrekvencií 

dodávkou činného výkonu do siete z batérií ako vidno na Obr.8. 

 

Obr. 8 Príklad nastavenia závislosti činného výkonu na frekvencií u hybridných meničov 
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4.4.3 Zníženie činného výkonu závislé od napätia - funkcia P(U) 

Všetky výrobne pripojené pomocou striedača s výkonom do 16A na fázu vrátane a ďalej 

všetky výrobne s výkonom nad 16 A na fázu pripojené do DS na hladine nn musia byť vybavené 

generátormi s funkciou pre riadenie napätia činným výkonom podľa normy ČSN EN 50438 

[13]. Konkrétne hodnoty funkcie P(U), znázornené na Obr. 8 stanoví podľa sieťových 

podmienok PDS, ev. štúdia pripojiteľnosti. 

 

Obr. 9 Charakteristika funkcie P(U) [2] 

Dôvodom je snaha zabrániť odpojeniam výrobní nadpäťovými ochranami, preto je u 

výrobne s mikrogenerátorom a u výrobní/výrobných modulov s výkonom nad 16 A na fázu 

pripájaných do DS na hladine nn povolené zníženie činného výkonu v závislosti na zvyšujúcom 

sa napätí. Ak je táto funkcia aktivovaná, výrobne a výrobné moduly môžu znížiť činný výkon 

podľa výrobcom zvolenej logiky. Avšak logika nesmie mať za následok zmenu výstupného 

výkonu po krokoch alebo kmitanie výstupného výkonu. 

4.5 Riadenie jalového výkonu v závislosti na prevádzkových 

podmienkach 

Všeobecne spôsob riadenia jalového výkonu závisí vždy na konkrétnom mieste 

distribučnej sústavy a určuje ho PDS po konzultácii s výrobcom. Charakteristická krivka podľa 

Obr. 9 musí byť nastaviteľná a nastavenie určí PDS podľa miestnych sieťových podmienok, ev. 

štúdie pripojiteľnosti. 

 

Obr. 10 Charakteristika funkcie Q(U) [2] 
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QU charakteristika je definovaná štyrmi bodmi, ktoré definujú tvar regulačnej 

charakteristiky, v ktorom os X zodpovedá pomeru meranej hodnoty napätia v mieste pripojenia 

výrobne a menovitej hodnoty napätia, os Y zodpovedá pomeru dodávaného/odobratého 

jalového výkonu výrobne a maximálne hodnoty jalového výkonu, ktorý je výrobňa schopná 

dodať/odobrať. 

Bod X1: Hodnota pomeru U / Un menšia ako 1, ktorej zodpovedá maximálny dodávaný 

jalový výkon výrobne, pre zvýšenie hodnoty napätia v mieste pripojenia. 

Bod X2: Hodnota pomeru U / Un menšia ako 1, ktorá je počiatočná hodnota pre dodávku 

jalového výkonu pre zvýšenie napätia v mieste pripojenia. 

Bod X3: Hodnota pomeru U / Un väčšia ako 1, ktorá je počiatočnou hodnotou odberu 

jalového výkonu pre zníženie napätia v mieste pripojenia. 

Bod X4: Hodnota pomeru U / Un väčšia ako 1, ktorá zodpovedá maximálnemu 

odoberanému jalovému výkonu výrobne, pre zníženie hodnoty napätia v mieste pripojenia 

Príklad nastavenia: 

• X1 = 0,94: 1; X2 = 0,97: 0; X3 = 1,05: 0; X4 = 1,08: -1 

Výrobne a teda striedače elektriny do 16 A/fázu vrátane pripojované do sietí nn musí byť 

účinník za normálnych ustálených prevádzkových podmienok pri dovolenej tolerancií 

menovitého napätia medzi 0,9 kapacitný a 0,9 induktívny za predpokladu, že výkon je nad 10 

% menovitého činného výkonu výrobne. Ak je výkon na výstupe výrobne nižší než 10 % Pn, 

nesmie jalový výkon tečúci z/do výrobne prekročiť 10 % jeho menovitého výkonu. Dynamika 

riadenia by mala odpovedať filtru prvého rádu s časovou konštantou, ktorá je nastaviteľná v 

rozmedzí od 3 s do 60 s. Doba potrebná k dosiahnutiu 95 % novej žiadanej hodnoty v dôsledku 

zmeny v napätí bude trojnásobok časovej konštanty. 

4.6 Automatické opätovné pripojenie výrobní 

Pripojenie a naštartovanie výroby elektrickej energie je povolené iba, ak napätie 

a frekvencia sú v rámci povoleného rozsahu napätia a povoleného rozsahu frekvencií aspoň po 

určený čas pozorovania. Tieto podmienky musia byt možné zvrátiť. Nastavenie podmienok 

závisí na tom, či je pripojenie v dôsledku normálneho prevádzkového štartu alebo 

automatického obnovenia pripojenia po vypnutí ochrany rozhrania. Rozsah frekvencií, rozsah 

napätia, kontrolný čas a výkonový gradient musí byť nastaviteľný za prevádzky. 

U prevádzkových nastavení musí byť nastavenie ochrany zabezpečené proti 

neoprávnenému zásahu (napr. heslom. alebo plombou), ak to vyžaduje prevádzkovateľ 

distribučnej sústavy.[13] 

Výrobne odpojené od siete z dôvodu odchýlky napätia či frekvencie sa opätovne môžu 

automaticky pripojiť k DS podľa nasledujúcich kritérií: 

1. V prípade, že PDS nezakázal opätovné pripojenie z dôvodu riadenia činného výkonu v 

závislosti na prevádzkových podmienkach (napr. Vyslaním obmedzovacieho signálu 0%) 

2. Napätie a frekvencia sú po dobu (min. 60 s podľa [13]) 300 s (5 min) v medziach 

a) Napätie - 85 – 110 % menovitej hodnoty 
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b) Frekvencia - 47,5 - 50,05 Hz 

3. Pri automatickom opätovnom pripojení je možné postupovať podľa nižšie uvedených dvoch 

postupov: 

a) Ak sú splnené podmienky uvedené v bode 2 (po dobu 300 s nedôjde k vybočeniu 

sledovaných veličín U a f) začne postupné nabehnutie na výkon od nuly s gradientom 

maximálne 10% Pn za minútu 

b) Ak nie je výrobňa elektriny schopná postupného nabehnutia na výkon (podľa bodu 3.a), 

pripojí sa výrobňa elektriny späť k DS po dobe, ktorú stanoví PDS v intervale 0-20 min; 

naďalej prebieha kontrola medzí napätia a frekvencie podľa bodu 2 

Pri automatickom opätovnom pripojení musí dodávaný výkon z výrobne rešpektovať príp. 

požiadavky na výkonové obmedzenia z dôvodu riadenia činného výkonu v závislosti na 

prevádzkových podmienkach (pozri. kap. 9.2.2). Synchronizácia výrobne so sieťou musí byť 

pri automatickom opätovnom pripojení plne automatizovaná, napríklad nesmie byť umožnené 

ručné zapnutie spínača medzi dvoma sústavami k prevedeniu synchronizácie. 
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5 TESTOVANIE 

5.1 Testované parametre 

Zo základných parametrov striedačov a PPSD je možné odvodiť testované parametre 

a funkcie uvedené v nasledujúcej tabuľke:

Funkčné skúšky ochrán Zníženie činného výkonu pri nadfrekvencií 

Automatické opätovné pripojenie Zníženie činného výkonu pri podfrekvencií 

Podpora napätia pomocou jalového 

výkonu 
Zníženie činného výkonu závislé na napätí - P(U) 

Preklenutie poruchy pri krátkodobom 

poklese napätia (LVRT) 

Riadenie jalového výkonu v závislosti na 

prevádzkových podmienkach - Q(U) 

Preklenutie poruchy pri krátkodobom 

prepätí (HVRT) 
Harmonické zložky prúdu a napätia  - THD 

Tab. 3 Povinné testy hybridných striedačov ako mikrozdrojov 

Tieto skúšky a parametre je nutné previesť pri prvom paralelnom pripojení k sieti u každého 

on-grid alebo hybridného striedača. Preto sa v tejto kapitole budem zaoberať postupmi 

a vyhodnocovaním jednotlivých skúšok. Klimatickým skúškam sa nebudem v tejto práci 

venovať pre ich náročnosť na laboratórne vybavenie a zároveň PPDS sa o nich nijak 

nezmieňuje. 

5.2 Umelá sieť 

Pre všetky zmienené skúšky je klasická elektrická sieť nepoužiteľná vzhľadom na to, že 

v nej nevieme meniť napätie a frekvenciu v potrebných rozsahoch a priebehoch. Preto je nutné 

vytvoriť umelú testovaciu sieť v ktorej to bude možné. 

5.2.1 Sieť s a/synchrónnym generátorom 

Pre pohon synchrónneho generátora je použitý jednosmerný motor, ktorý je napájaný 

z jednosmerného zdroja.  

Výhody tohto zapojenia sú v tom, že sme schopný plynule regulovať jak výstupné napätie 

dodávaný výkon tak aj frekvenciu. Pre potreby navýšenia dodávaného výkonu môžeme pridať 

ďalší generátor paralelne, aby sme znížili kolísanie frekvencie a napätia teda tzv. spravili sieť 

tvrdšou.  

Nevýhody tohto zapojenia sú viaceré. Patrí medzi nich problém so symetriou siete, 

striedače používané ako mikrozdroje sú jednofázové a teda museli by sme zaťažiť ostatné fázy 

generátoru rovnakou záťažou. Pri nesymetrií prúdy spätnej sústavy v statorovom vinutí 

generujú spätné točivé pole s dvojnásobnou rýchlosťou voči rotoru, to indukuje prúdy 

s dvojnásobnou frekvenciou v rotorovom vinutí ktoré spôsobujú zvýšený ohrev rotoru. Bolo by 

možné alternátor chrániť ochranou proti nesymetrickom zaťažení. Ako hlavný problém by som 
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uviedol, že niektoré striedače pred prifázovávaním merajú impedanciu siete a pri tomto type 

siete by bola impedancia s vysokou pravdepodobnosťou príliš veľká. [12] 

 

Obr. 11 Schéma zapojenia zostavy so synchrónnym generátorom 

5.2.2 Sieť s frekvenčným meničom 

Frekvenčné meniče konvertujú jednofázový alebo trojfázový napájací zdroj s konštantným 

napätím a frekvenciou na nový trojfázový zdroj napätia, jeho napätie a frekvencia sú premenné 

a teda vytvára novú sieť s premenlivou frekvenciou. Toto riadenie frekvencie a napätia 

umožňuje plynulé riadenie rýchlosti trojfázových motorov, pre naše potreby by bol potrebný 

menič  s dostatočným výkonom aby pokryl menovitý výkon testovaného FV striedača.  

Výhodou týchto meničov je relatívne rýchla a plynulá regulácia frekvencie a napätia 

v dostatočne širokom rozsahu v závislosti na použitom modely. 

Ako nevýhodu by som uviedol časté problémy s EMC kedy pri kúpe nekvalitného 

frekvenčného meniča by sme museli zaradiť na jeho výstup ešte tzv. sinus filter aby sme znížili 

skreslenie tvaru krivky výstupného napätia. Tento filter by pomerne značne navýšil cenu celej 

tejto zostavy. 
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Obr. 12 Bloková jednopólová schéma siete s frekvenčným meničom 

5.2.3 Sieť so FV striedačom 

V tomto prípade ako vidíme na Obr.12 použijeme dva striedače. Prvý z nich je schopný 

meniť frekvenciu a napätie v testovacej sieti a je napojený tiež na batériu do ktorej sme schopný 

ukladať prebytočnú energiu alebo ju v prípade potreby odoberať a teda nemusí byť vždy v 

obvode pripojená programovateľná záťaž. Testovaný striedač je napájaný FV simulátorom, 

ktorým regulujeme výstupný výkon. Sieť je v jednofázovom prevedení a teda odpadávajú 

problémy so symetriou ako pri predchádzajúcom zapojení. Striedač nahradzujúci sieť má 

možnosť regulovať napätie s krokom 1V od Umin = 180V do Umax = 260 V a frekvenciu s krokom 

0,1 Hz od 45 Hz do 65Hz. 

Nevýhodou tejto siete je problematické vyhodnotenie činiteľa harmonického skreslenia 

THD, ktoré je ovplyvnené skreslením striedača tvoriaceho sieť. Napriek tejto nevýhode sme 

sa rozhodli použiť toto zapojenie. 
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Obr. 13 Jednopólová schéma zapojenia zostavy so striedačom 

Meriace prístroje musia byť schopné zaznamenať tvar vlny pomocou ukladania alebo 

digitálnym osciloskopom. Zariadenie musí byť schopné zaznamenať priebeh od začiatku 

všetkých skúšok až do okamihu ukončenia. U viac fázového striedača sa musia monitorovať 

všetky fáze. Pri testovaní v rámci tejto práce boli použité 2 ks. OSC Hioky 3390 Power 

Analyzer a Sieťový analyzátor Yokogawa PX 8000. 

Ako zdroj DC výkonu sa môže použiť simulátor PV poľa, PV pole alebo DC výkonový 

zdroj prúdu a napätia obmedzený rezistanciou do série. Ak striedač môže pracovať v režime 

prepojenia s ES pri napájaní z akumulátorovej batérie, môže sa miesto batérie použiť DC 

výkonový zdroj, ktorý nesmie obmedziť maximálny výstupný prúd striedača. Pri testovaní sme 

použili zariadenie Chroma FV simulátor 62150H-1000S. 

5.3 FV simulátor 

Fotovoltaický simulátor je regulovateľný zdroj napájania s elektrickými vlastnosťami FV 

systému. České usmernenia nedefinujú presný tvar simulovanej IV-charakteristiky. Subjekt 

prevádzajúci testovanie musí informovať svojich zákazníkov o IV-charakteristike svojho FV 

simulátora, ktorý im umožní zosúladiť nastavenia meniča so FV simulátorom. FV simulátor 

musí byť schopný sledovať IV-charakteristiku s dostatočnou rýchlosťou vo vzťahu k 

dynamickému správaniu meniča, ako je frekvencia a algoritmus MPPT meniča. 

Solárny simulátor simuluje fotovoltaickú inštaláciu s programovateľným výkonom až do 15 

kW. Maximálne napätie v otvorenom obvode je UOC = 1000V , maximálny  prúd je ISC = 15A 

a teda maximálny výstupný výkon simulátoru je 15kW. 

Tento solárny simulátor odpovedá diódovému modelu na Obr.13. Jednoduchý diódový 

model pozostáva z prúdového zdroja s paralelnou diódou. Umiestnením viacerých diód do série 

a paralelne je možné meniť elektrické charakteristiky solárneho simulátora. Ožarovanie slnka 

možno simulovať riadením Isc. 
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Obr. 14 Model s jednou diódou [10] 

5.4 Testy ochrán 

Testy majú za cieľ uskutočniť funkčné skúšky ochrán, odskúšať nábeh ochrán a dodržanie 

udaných vypínacích časov pre nasledujúce prevádzkové podmienky: 

• Jednofázový výpadok siete 

• Odchýlky frekvencie 

• Odchýlky napätia 

5.4.1 Test nadpäťovej a podpäťovej ochrany  

Rozlišujú sa štyri úrovne: Prepätie 1. stupeň, Prepätie 2. stupeň, Prepätie 3. stupeň a 

Podpätie. Zvyšovaním a znižovaním sieťového napätia sa tieto štyri úrovne dajú určiť, kým 

menič pracuje pri 50% prúdu a menovitom vstupnom napätí. 

Pri tejto skúške je menič nastavený na úroveň výkonu 50% Pn pri nominálnom napätí siete. 

Po stabilizácii sa sieťové napätie zvýši v kroku 1V/s (dĺžka kroku je nastaviteľná 

v automatickom programe popísanom v 5.4.1.1) na hodnotu 110% Un. Po uplynutí 10 

s, určených na test ochrany, sa po vypnutí meniča sieťové napätie zníži na hodnotu 100% Un 

po dobu 300s kým sa nezapne striedač, v tejto časti testujeme zároveň aj automatické opätovné 

zapnutie. Po zapnutí striedač musí obnoviť dodávaný výkon do siete podľa podmienok v 4.6., 

na obnovenie vyhradíme čas ďalších 300s. Pokračujeme zvýšením napätia na 108% a po 

sekunde na 115% Un po dobu 10 s a potom nasleduje znova 600 s (dĺžka trvania nastavenia Un 

je nastaviteľná v automatickom programe popísanom v 5.4.1.1) na hodnote 100% Un. Meriame 

čas od momentu kedy dosiahne napätie 115% Un a momentom odpojenia striedača od siete. 

Test opakujeme rovnakým postupom aj pre hodnotu 120% Un. 

Skúška pokračuje overením podpäťovej ochrany. Nastavíme po kroku 1V/s pokles na 85% 

Un a túto úroveň ponecháme ešte 10s. Po vypnutí striedača nastavíme 100% Un po dobu 300 

s kým sa striedač nezapne. Meriame čas od momentu kedy dosiahne napätie 85% Un 

a momentom odpojenia striedača od siete. Tento postup je zaznamenaný na Obr.15. 

Zaznamenané údaje v oscilografoch popisujú stavy meniča tesne pred vypnutím alebo zapnutím 

meniča a doba, ktorá uplynula medzi priloženým napätím a vypnutím striedača musí byť 

v rozmedzí od nastavenej doby zopnutia a maximálnej doby vypnutia. [8] 
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Obr. 15 Priebeh nastavovaného napätia v testovacej sieti v čase 

Striedač vyhovuje požiadavkám PPDS ak vypínacie doby spĺňajú hodnoty podľa Tab.1. 

5.4.1.1 Automatizácia nastavovania napätia a frekvencie v sieti 

V tejto časti sa budem venovať automatizácií nastavovania napätia a frekvencie v striedači 

tvoriaceho testovaciu sieť cez jeho komunikačné rozhranie. 

Ako sieťový zdroj sme použili striedač firmy Studer model Xtender XTM 4000-48. Tento 

striedač a jeho komunikačný modul Xcom-232i zapojíme podľa blokového zapojenia na 

Obr.16. Komunikačný modul bol navrhnutý na diaľkovú komunikáciu s akýmkoľvek systémom 

SCADA (Supervisory Control and Data) a je vybavený sériovým portom RS-232. Tento modul 

umožňuje aj zber údajov (spotreba energie systému, stav pomocných relé, vstupné a výstupné 

prúdy a napätia atď.) na kartu MicroSD vďaka funkcii "Data Logger". 

Štandardné RS-232 resp. jeho posledný variant RS-232C z roku 1969 (tiež sériový port 

alebo sériová linka) sa používa ako komunikačný rozhranie osobných počítačov a ďalšej 

elektroniky. RS-232 umožňuje prepojenie a vzájomnú sériovú komunikáciu dvoch zariadení, 

to znamená, že jednotlivé bity prenášaných dát sú vysielané postupne za sebou (v sérii) po 

jednom páre vodičov v každom smere. Na rozdiel od sieťových technológií Ethernet alebo 

rozhranie USB sa teda jedná o úplne bezkolíznu fyzickú vrstvu.[17] 
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Obr. 16 Chréma zapojenia modulu Xcom-232i [18] 

Komunikácia prebieha pomocou dosielania takzvaných rámčekov (frames) ktoré 

pozostávajú zo 14 bajtov, po ktorom nasleduje premenlivý počet dátových bajtov a 2 bajty 

kontrolného súčtu (checksum). 

start_-
byte 

frame_-
flags 

src_-
addr 

dst_-
addr 

data_-
length 

header_-
checksum 

frame_-
data 

data_-
checksum 

1 bajt 1 bajt 4 bajty 4 bajty 2 bajty = N 2 bajty N bajtov 2 bajty 
Tab. 4 Zloženie komunikačného rámca 

• start_byte: Začiatočný bajt je vždy 0xAA 

• frame_flags: BIT7-BIT6: rezervované.; BIT5: is_datalog_supported, 1 ak je datalogger 

je podporovaný. BIT4: is_new_datalogger_file_present, 1 ak existuje nový dátalogový 

súbor na SD karte. Tento bit sa resetuje príkazom na čítanie dát pomocou SCOM alebo 

extrahovaním SD karty. BIT3: is_sd_card_full, 1 ak je karta SD plná. Tento bit sa 

vymaže vytiahnutím karty SD. BIT2: is_sd_card_present, 1 ak je prítomná karta SD 

BIT1: 1 pri každom štarte alebo reštarte Xcom-232i, aj po obnovení WD. Tento bit môže 

byť vymazaný pomocou parametra signálu RCC / Xcom-232i {5104}. BIT0: flag 

is_message_pending, 1 ak existujú nejaké správy. 

• src_addr: src_addr je zdrojová adresa, 32 bitový endian (striedač - 101) 

• dst_addr: dest_addr je cieľová adresa, 32 bit little endian 

• data_length: dĺžka údajov rámca v bajte. Maximálny počet frame_data je 240 (takže 14 

+ 240 + 2 = 256) 

• header_checksum: kontrolný súčet hlavičky, od frame_flags po data_length (vrátane) 

• frame_data: dátové bajty 

• data_checksum: kontrolný súčet všetkých dátových bajtov frame_data. 
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V prípade potreby zápisu alebo zmeny určitého parametru, musíme v kóde vytvoriť data 

rámček ktorý vytvorí požiadavku na odoslanie požiadaviek podľa: 

service_flags service_id object_type object_id property_id property_data 

1 bajt 0x00 1 bajt 0x02 2 bajty 4 bajty 2 bajty n bajtov 
Tab. 5 Zloženie frame_data 

• service_flags: is_response = 0, chyba = 0 

• service_id: 0x02 pre WRITE_PROPERTY 

• object_type: identifikátor typu objektu 

• object_id: identifikátor objektu, špecifický pre každý typ objektu, t.j. dva objekty s 

rôznych typov môžu mať rovnaké id 

• property_id: identifikuje vlastnosť v objekte – zmena napätia - AC-Out (3021) 

a frekvencie (3085) 

• property_data: údaje v správnom dátovom type. 

Teda príklad celej komunikácie - Nastav nabíjací prúd batérie na 12.0 A.  príkaz je potom: 
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 Program bol napísaný v jazyku C++ a oba vytvorené skripty sú uvedené v prílohe B a C. 

5.4.2 Test odpojenia elektrickej AC siete  

Obecne v prípade straty napájania zo siete PDS musí ochrana zaistiť, že mikrogenerátor 

preruší napájanie siete až do preukázateľného pôsobenia všetkých ochrán PDS a obnovenia 

napájania zo siete. PPSD vyžaduje ochranu, ktorá vypne striedač pri výpadku AC siete. 

V nasledujúcej časti textu sa budem venovať požiadavkám na prevedenie a zariadenie pri tomto 

teste podľa normy ČSN EN 62116 ed 2.[15] 

 

Obr. 17 Skúšobný obvod detegovania funkcie ostrovnej prevádzky v striedači [15] 

5.4.2.1 Skúšobné zariadenia 

1) Meriace prístroje musia byť schopné zaznamenať tvar vlny pomocou ukladania alebo 

digitálnym osciloskopom. Zariadenie musí byť schopné zaznamenať priebeh od začiatku 
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skúšky ostrovnej prevádzky až do okamihu, kedy striedač prestane napájať ostrov. U viac 

fázového striedača sa musia monitorovať všetky fáze. Môže sa použiť monitor navrhnutý 

k detekcií a výpočtu doby ostrovnej prevádzky.  

2) Ako zdroj DC výkonu sa môže použiť simulátor PV poľa, PV pole alebo DC výkonový 

zdroj prúdu a napätia obmedzený rezistanciou do série. Ak striedač môže pracovať v režime 

prepojenia s ES pri napájaní z akumulátorovej batérie, môže sa miesto batérie použiť DC 

výkonový zdroj, ktorý nesmie obmedziť maximálny výstupný prúd striedača. 

3) Na AC strane striedača musí byť premenný rezistor, kapacita a indukčnosť zapojené 

paralelne ako záťaže medzi striedačom a napájacím zdrojom. Iné zdroje zaťaženia napr. 

elektronické je možné použiť len vtedy ak preukážeme, že výsledky ktoré získame nie sú iné 

ako by sme získali s pasívnymi rezistormi, cievkami a kondenzátormi. Všetky AC záťaže musia 

byť dimenzované pre tento test a nastaviteľné do všetkých skúšobných podmienok. Rovnice 

pre činiteľ kvality Qf sú založené na ideálnom paralelnom RLC obvode. Z toho dôvodu sa musia 

využiť neindukčné rezistory, nízko stratové cievky a kondenzátory s nízkou sériovou 

efektívnou rezistanciou a sériovou efektívnou induktanciou. 

 

V paralelnom rezonančnom obvode záťaže siete ES je Qf : 

𝑄𝑓 = 𝑅 ∙ √
𝐶

𝐿
       (1) 

Kde je:  

Qf  činiteľ kvality,  

R  rezistancia činnej záťaže,  

C  kapacita jalovej záťaže,  

L  indukčnosť jalovej záťaže 

 

U rezonančného obvodu s C a L naladeného na frekvenciu ES, pre činný výkon P a jalový 

výkon QL u indukčného zaťaženia a QC u kapacitného. 

𝑄𝑓 = (
1

𝑃
) ∙ √|𝑄𝐿| ∙ |𝑄𝐶|                (2) 

Kde: 

P činný výkon vo W 

QL indukčné zaťaženie vo VArL 

QC kapacitné zaťaženie vo VArC 

5.4.2.2 Skúšobný postup 

Skúška je navrhnutá pre jednofázové a viacfázové stiedače. Skúška využíva RLC záťaž 

rezonujúcu na menovitej frekvencií striedača a prispôsobenou výstupnému výkonu striedača. 

a)  Určí sa výstupný výkon striedača označený Pm, podľa Tab.4. Podmienky A,B,C sa 

môžu skúšať v ľubovoľnom poradí. 
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Tab. 6 Podmienky skúšky [15] 

b) Nastavením vstupného zdroja sa prevádzkuje striedač na nastavenom Pm a nasledovne 

sa u striedača meria výstupný jalový výkon. Prevádzkovateľom ES rozpojený spínač 

S1 by sa mal zapnúť. Bez pripojenej záťaže ( S2 je zapojený aby RLC záťaž bola 

odpojená) a pri striedači pripojenom k ES (S1 zapnutý) sa zapne striedač 

a prevádzkuje sa pri výstupe určenom v kroku a). Meria sa prietok činného a jalového 

výkonu PAC QAC základnej frekvencie (50 Hz). Činný výkon by mal byť rovný PAC. 

Jalový výkon QAC meraný v tomto kroku je v nasledujúcich krokoch označený Qm. 

c) Vypne sa striedač a rozpojí sa S1. 

d) RLC obvod sa nastaví tak, aby mal Qf=1±0,053 použitím týchto krokov : 

1) Určí sa veľkosť požadovanej indukčnej reaktancie v rezonančnom obvode RLC 

s použitím vzťahu:  

𝑄𝐿 = 𝑄𝑓 × 𝑃𝑚 = 1 × 𝑃𝑚     (3) 

2) Ako prvý prvok sa nastaví cievka na hodnotu QL 

3) Paralelne k cievke sa pripojí kondenzátor. Nastaví sa kapacitná reaktancia aby 

QC+QL= -Qm. 

4) Pripojí sa odpor, ktorý má za následok spotrebu el, energie v obvode RLC 

rovnajúci sa Pm 

e) Zapnutím S2 sa k striedaču pripojí záťaž RLC konfigurovaná podľa kroku d). Zapne 

sa S1 a striedača a uistením či výstupný výkon je, ako bol určený v kroku a). Podľa 

potreby sa nastavia R, L a C pre zaistenie, aby základná (50 Hz) zložka prúdu IAC 

v ustálenom stave pretekajúcim spínačom S1 bola v každej fázy 0 A s toleranciou ±1 

% menovitého prúdu striedača. 

f) Skúška sa zaháji rozpojením vypínača S1. Doba ostrovnej prevádzky sa zaznamenáva 

ako čas medzi okamihom rozpojenia S1 a okamihom, v ktorom výstupný prúd 

striedača klesne a zostáva pod úrovňou 1 % jeho menovitého prúdu. 

5.4.2.3 Kritéria vyhovenia/nevyhovenia testu 

Striedač je považovaný v zhode s požiadavkami na ochranu proti ostrovnej prevádzke, 

pokiaľ každá zaznamenaná doba ostrovnej prevádzky je kratšia než 2 s alebo splňuje 

požiadavky dané PDS.[15] 

 

 

Podmienka Výstupný výkon Pm Vstupné napätie Nastavenie vypínacích odchyliek 

A Maximum
> 75% rozsahu 

menovitého 

Nastavenie vypínacích odchyliek 

napätia a frekvencie podľa PDS

B 50% až 66% maxima
50% rozsahu 

menovitého 

Nastavenie vypínacích odchyliek 

napätia a frekvencie podľa PDS

C 25% až 33% maxima
< 20% rozsahu 

menovitého 

Nastavenie vypínacích odchyliek 

napätia a frekvencie podľa PDS
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5.4.3 Test frekvenčnej ochrany 

Meriame frekvenčné limity striedavého napätia, pri ktorých prestane pracovať striedač. 

Rozlišujú sa štyri úrovne: Nadfrekvencia-vypnuté, Nadfrekvencia-zapnuté, Podfrekvencia-

vypnuté a Podfrekvencia-zapnuté. Pomalým zvyšovaním a znižovaním frekvencie siete o 0,1 

Hz/s je možné detegovať tieto štyri úrovne, zatiaľ čo menič pracuje pri 50% Pn a nominálnom 

vstupnom napätí. [8] 

PPSD ČR vyžaduje ochranu pre mikrozdroje, ktorá reaguje do 0,5s, ak sa frekvencia siete 

odchyľuje viac ako +2Hz, -2,5Hz vid. Tab.1. 

Pri tejto skúške je menič nastavený na 50%Pn pri menovitom napájacom napätí a frekvencií 

siete. Po stabilizácii sa frekvencia zvyšuje o +0,1 Hz/s (krok je možné nastaviť v programe)  na 

hraničnú hodnotu 52 Hz. Po vypnutí striedača (na vypnutie je určených 10s) sa frekvencia zníži 

skokovo na 50 Hz podľa PPDS, kým sa striedač nezapne po 300 s a ďalších 300 

sekundách neobnoví výrobu na 50% Pn (tento čas je možné nastaviť v programe). Skúška 

pokračuje znížením frekvencie v kroku -0,1 Hz/s na hraničnú hodnotu 47,5 Hz. Po vypnutí 

striedača, nasleduje zvýšenie frekvencie na 50 Hz kým sa menič opäť nezapne po 300 s 

a ďalších 300 sekundách neobnoví výrobu na 50% Pn. Tento postup je zobrazený na Obr. 15. 

Zaznamenané údaje popisujú stavy meniča tesne pred vypnutím alebo zapnutím meniča. [8] 

Striedač vyhovuje požiadavkám PPDS ak vypínacie doby spĺňajú hodnoty podľa Tab.1. 

 

Obr. 18 Priebeh nastavovanej frekvencie v testovacej sieti v čase 

Na nastavovanie tohto priebehu f(t) sme použili automatický program popísaný v 5.4.1.1 

a v prílohe C. 
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Obr. 19 Reálne nameraný priebeh regulovaný programom na riadenie frekvencie 

5.4.4 Test podpory napätia pomocou jalového výkonu 

Meníme napätie v testovacej sieti od Un min do Un max s krokom 1V a sledujeme smer toku 

jalovej zložky výstupného výkonu ktorý zaznamenávame. Z nameraných hodnôt zostavíme 

grafickú závislosť Q(U) z ktorej vyhodnotíme či táto funkcia striedača je správne nastavená 

a zodpovedá požiadavkám podľa 4.3.1.1. 

5.4.5 Test preklenutia poruchy pri krátkodobom poklese napätia LVRT 

Pri teste je dôležité kopírovať hodnoty požadované PPDS z Obr.5. V našom laboratóriu nie 

sme schopný vytvoriť túto charakteristiku a to hlavne požadovaný nárast napätia 0,8 Un za 1,8 

s, priebeh je možné vytvoriť pomocou frekvenčného meniča spomínaného v 5.2.2. Skokový 

pokles je možné vytvoriť riadeným Solid state relé (SSR). SSR relé je polovodičový spínací 

prvok používaný ako náhrada za elektromagnetické relé alebo stykače. [14] Preto navrhujem 

použiť schému z 5.2.2 s frekvenčným meničom, ktorého výstupné napätie sa naprogramuje 

podľa Obr.5. Testovaný striedač podrobíme naprogramovanému poklesu a meriame priebeh 

výstupné napätie striedača. Z nameraných hodnôt zostrojíme priebeh U(t), v ktorom nesmie byť 

okamih kedy sa striedač odpojil od siete, a teda musí zostať po poklese stále pripojený k sieti. 

5.4.6 Test zníženia činného výkonu pri nadfrekvencií 

Striedač pred testom nastavíme na menovitý výstupný výkon a regulujeme frekvenciu od 

menovitej hodnoty 50 Hz po nastavenú prahovú hodnotu, ktorá musí byť medzi 50,2 Hz a 50,5 

Hz vrátane. Rozlíšenie merania frekvencie musí byť ± 10 mHz. Statika musí byť nastavená 

medzi hodnotami 2% až 12%. Zvyšujeme frekvenciu o 0,1 Hz/s a zaznamenávame hodnoty 

výstupného výkonu. Zostavíme grafickú závislosť podľa Obr.6 a overíme či nameraný priebeh 

korešponduje s požiadavkami PDS. 
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5.4.7 Test zníženia činného výkonu pri podfrekvencií 

Striedač pred testom nastavíme na menovitý výstupný výkon a regulujeme frekvenciu od 

menovitej hodnoty 50 Hz po prahovú hodnotu 47,6 Hz tak aby nezapôsobila ochrana. 

Znižujeme frekvenciu o 0,1 Hz/s a zaznamenávame hodnoty výstupného výkonu. Zostavíme 

grafickú závislosť podľa Obr.7. Avšak nemáme žiadne zníženie výkonu podľa klesajúcej 

frekvencie definované presným nastavením, musí byť teda nameraná charakteristika 

v medziach podľa Obr.7. 

5.4.8 Test zníženia činného výkonu závislého od napätia - funkcia P(U) 

Aj pri tomto teste sa stretávame s problémom, že konkrétne nastavenie funkcie P(U) 

nemáme k dispozícií pretože ju stanovuje PDS podľa sieťových podmienok ev. štúdie 

pripojiteľnosti. Tento fakt nám, ale nebráni túto povinnú funkciu otestovať. Ak dovoľuje 

striedač nastaviť manuálne túto charakteristiku pred meraním, nastavíme hodnoty zlomových 

napätí viď Obr.19. Odporúčané hodnoty týchto napätí sú: U1/Un = 1,05; U2/Un = 1,125; U3/Un 

= 1,2. Pri teste striedač pracuje pri Pn a nastavujeme sieťové napätie od menovitého napätia 230 

V po napätie kedy zareaguje nadpäťová ochrana (najviac však 1,2Un) s krokom 1 V/s. 

Zaznamenávame hodnoty výstupného výkonu ktoré vynesieme do grafu podľa Obr.19 

a vyhodnotíme či funkcia P(U) pracuje v nastavenom režime. 

 

Obr. 20 Odporúčané nastavenie chrakteristiky P(U) pre testovanie 

5.4.9 Test riadenia jalového výkonu v závislosti na napätí - funkcia Q(U) 

Obdobne predchádzajúcemu testu charakteristická krivka podľa Obr.9 musí byť 

nastaviteľná a nastavenie určí PDS podľa miestnych sieťových podmienok, ev. štúdie 

pripojiteľnosti. Ak striedač dovoľuje manuálne nastavenie tejto charakteristiky tak ju pred 

meraním nastavíme podľa príkladu nastavenia z PPDS a teda na hodnoty: X1 = 0,94: 1; X2 = 

0,97: 0; X3 = 1,05: 0; X4 = 1,08: -1. V prípade, že to neumožňuje budeme túto charakteristiku 

spätne overovať postupným zvyšovaním napätia testovacej siete od Un min = 0,90 Un v kroku 

1V/s po Un max = 1,125 Un a budeme zaznamenávať veľkosť a charakter jalového výstupného 

výkonu. Z nameraných hodnôt zostavíme regulačnú charakteristiku Q/Qmax na U/Un a overíme 

túto požadovanú funkcionalitu.     
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5.4.10 Test harmonických zložiek  

Harmonické zložky napätia a prúdu dodávané do siete sa merajú, keď menič pracuje pri Pn 

a nominálnom vstupnom napätí. Meriame výstupné napätie na osciloskope alebo sieťovom 

analyzátore so záznamom. Namerané hodnoty harmonických zložiek musia spĺňať medze 

podľa Tab.4. 

Nepárne harmonické Párne harmonické 

Ne násobky 3 Násobky 3 

Poradie 
harmonickej h 

Harmonické 
napätie (uh) 

Poradie 
harmonickej h 

Harmonické 
napätie (uh) 

Poradie 
harmonickej h 

Harmonické 
napätie (uh) 

5 5 % 3 3 % 2 1,9 % 

7 4 % 9 1,3 % 4 1 % 

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

13 2,5 % 21 0,5 % 
 

  

17 skúma sa 
 

  
 

  

19 skúma sa 
 

  
 

  

23 skúma sa 
 

  
 

  

25 skúma sa         
Tab. 4 Hodnoty harmonických napätí v percentách u1 pre harmonické zložky až do 25 [10] 

 

Následne môžeme vypočítať činiteľ harmonického skreslenia THD podľa vzorca:  

𝑇𝐻𝐷 =
√∑ (𝑈ℎ)240

ℎ=2

𝑈1
∙ 100      (4) 

Poprípade je možné použiť funkciu na vyhodnocovanie THD v osciloskope alebo sieťovom 

analyzátore. 

5.5 Výsledky merania 

Ako prvé sme previedli test rýchlosti zmeny napätia a frekvencie striedača tvoriaceho 

testovaciu sieť. Zmeny boli skokové o rôznych veľkostiach napätia a frekvencie z ktorých sme 

odčítali čas tranzientného priebehu. 
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Obr. 21 Pokles napätia striedača Studer 

 Pokles napätia trvá približne 237 ms a nárast 272 ms z čoho sme odvodili dĺžku kroku 

zmeny (najmenej 1s) aby sa napätie stihlo zastabilizovať na zvolenej hladine.  

 

Obr. 22 Nárast napätia striedača Studer 

Vybranými testami bol podrobený sieťový striedač Fronius Primo 5.0-1. Jeho národné 

nastavania vo verzií pre rok 2018 sú uvedené v prílohe A. 

5.5.1 Závislosť činného výkonu na frekvencií 

V prvom kroku sme testovali maximálne dovolené zníženie výstupného výkonu na 

klesajúcej frekvencií. Z Obr.23 je patrné, že striedač nezareagoval na pokles frekvencie a teda 

splnil podmienku podľa PPDS. 
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Obr. 23 Závislosť činného výkonu na klesajúcej frekvencií 

V druhom kroku sme nastavili pomocou servisného kódu, ktorý je dostupný až po 

vyžiadaní, frekvenciu pri ktorej má regulácia začať pôsobiť (f = 50,2 Hz) a gradient poklesu 

40% P/Hz čo je tiež statika s = 5%. Regulácia začala regulovať výstupný výkon podľa 

nastavenia správne aj keď počiatočný skok výstupného výkonu o približne 500 W nie je žiadúci. 

Regulátor dodržal nastavenú statiku a pri 52 Hz zapôsobila ochrana a odpojila striedač. 

 

Obr. 24 Závislosť činného výkonu na klesajúcej frekvencií 

Zašumenie priebehu výkonu sa odvíjalo od nestálej frekvencie v sieti čo mohlo byť 

spôsobené vzájomným ovplyvňovaním striedačov. 
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5.5.2 Charakteristika jalového a činného výkonu závislého na napätí 

V testovaný striedač sme nastavili na body zlomu charakteristiky X1:0,94 , X2: 0,97 X3:1 

a X4: 1,03 U/Un. Výstupný výkon nebol nastavený podľa požiadaviek ale iba na hodnotu 

približne 2800 W, pretože test je len ilustračný.  Regulátor presne kopíruje nastavené body 

a teda v tomto bode splňuje požiadavku PPDS. 

 

V druhom kroku bol nastavený striedač aj na reguláciu P(U) ktorej počiatočná hodnota 

bola X1: 1,03 U/Un a sklon 30% Pm/V. Z Obr.26 je zreteľné, že striedač reguloval výstupný 

výkon podľa nastavenia a teda je ho možné nastaviť podľa konkrétnych požiadaviek PDS 

a PPDS.  

 

Obr. 26 Charakteristika P(U) 
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Meranie charakteristiky P(Q) bolo prevedené pri súčasnom nastavení oboch regulácií a 

pri Pm = 2000 W. Z Obr. Vidíme že regulácie pracovali správne až na jednu požiadavku 

uvedenú v PPDS aby táto charakteristika mala tvar podľa Obr.4. Nameraná charakteristika 

nemá požadované skosenie, ktorého nastavenie nebolo v striedači prístupné. Nastavenie 

±0,484Pm  ako hraničnej hodnoty je overené a funkčné. Z grafu je vidno, že striedač reguloval 

len po hodnotu Q odpovedajúcej približne ~ 968 Var. V tomto teste striedač nevyhovel vo 

všetkých požiadavkách na podporu napätia pomocou jalového výkonu. 

 

Obr. 27 PQ charakteristika 

5.5.3 Test frekvenčnej ochrany 

Test frekvenčnej ochrany bol uskutočnený s pomocou automatického nastavovania 

frekvencie s krokom 0,05 Hz/s (zvýšenie/zníženie frekvencie o 0,1 Hz a 2 s na ustálenie), 

časom určeným na reakciu ochrany 10 s a časom na opätovné pripojenie a nábeh na 

požadovaný výkon 600 s.  

 

Obr. 28 Priebeh nárastu frekvencie a priebeh výkonu v čase 
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Z Obr. 29 je vidieť že ochrana striedača pri nadfrekvencií zapôsobila pri 52 Hz s vypínacím 

časom približne 200 ms. Maximálny vypínací čas je podľa PPDS 0,5 s čo znamená, že striedač 

vyhovel. 

 

Obr. 29 Moment vypnutia striedača pri nadfrekvencií 

Po spomínaných 600 s striedač dosiahol nastavený výstupný výkon, ktorého časť nárastu 

výkonu je vidieť na Obr. 30 od 660 s do 680 s. Program automatického zníženia frekvencie 

pracoval v spomínaných krokoch až do frekvencie 47,5 Hz.  

 

Obr. 30 Priebeh poklesu frekvencie a priebeh výkonu v čase 
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Z Obr. 31 je vidieť že ochrana striedača pri podfrekvencií zapôsobila pri 47,5 Hz 

s vypínacím časom približne 150 ms. Maximálny vypínací čas je podľa PPDS 0,5 s čo znamená, 

že striedač vyhovel. 

 

Obr. 31 Moment vypnutia striedača pri podfrekvencií 

Vypínací čas by bolo možné určiť aj presnejšie pomocou sieťového analyzátoru alebo 

zvýšením vzorkovacej frekvencie osciloskopu.  
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5.6 Návrh testovacieho protokolu 

Testovací protokol č. ................................... 

1. Testovaný systém a dodávateľ:......................................................................... 

.............................................................................................................................. 

2. Miesto, dátum a výsledok testov : 

Miesto testovania:............................................................................................... 
Dátum testovania: .............................................................................................. 
Výsledky testov (vyhovel ÁNO/NIE):  

3. Zoznam komponentov testovanej zostavy : 

Striedač: ............................................................................................................ 
Batéria:............................................................................................................... 
Firmware striedača: ............................................................................................ 

4. Schéma zapojenia : 

 

5. Rozsah testov : 

Parametre testovaného zariadenia 

Striedač:.......................................................................................................................... 

Typové označenie výrobcu:............................................................................................ 

Výrobné číslo:................................................................................................................. 

Firmware (označenie verzie výrobcu):........................................................................... 

Batéria:............................................................................................................................ 

Ďalšie komponenty použité počas testovania:................................................................ 

......................................................................................................................................... 

Dokumentácia 

Technická dokumentácia testovaného zariadenia               (vyhovel ÁNO/NIE) 

1-pólová schéma zariadenia                  (vyhovel ÁNO/NIE) 
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Testované režimy striedača 

Funkčné skúšky ochrán        (vyhovel ÁNO/NIE) 

Automatické opätovné pripojenie      (vyhovel ÁNO/NIE) 

Podpora napätia pomocou jalového výkonu     (vyhovel ÁNO/NIE) 

Preklenutie poruchy pri krátkodobom poklese napätia (LVRT)   (vyhovel ÁNO/NIE) 

Preklenutie poruchy pri krátkodobom prepätí (HVRT)    (vyhovel ÁNO/NIE) 

Zníženie činného výkonu pri nadfrekvencií     (vyhovel ÁNO/NIE) 

Zníženie činného výkonu pri podfrekvencií     (vyhovel ÁNO/NIE) 

Zníženie činného výkonu závislé na napätí - P(U)    (vyhovel ÁNO/NIE) 

Riadenie jalového výkonu v závislosti na napätí - Q(U)    (vyhovel ÁNO/NIE) 

Harmonické zložky prúdu a napätia  - THD     (vyhovel ÁNO/NIE) 
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6 ZÁVER 
V tejto diplomovej práci bola úvodom rozobraná problematika typov fotovoltaických 

striedačov ich pripojenie k sieti a boli uvedené výhody a nevýhody jednotlivých zapojení. Bol 

taktiež vysvetlený pojem mikrozdroj. 

V ďalšej časti boli uvedené technické a prevádzkové požiadavky pre paralelnú prevádzku 

výrobní s distribučnou sieťou ČR podľa aktuálnych, platných právne záväzných vyhlášok 

a noriem. Z týchto dokumentov boli vybrané a popísané požiadavky pre mikrozdroje 

pripojované do siete nn ako napríklad: ochranné funkcie, zásady podpory siete, prispôsobenie 

činného výkonu, riadenie jalového výkonu a automatické opätovné pripojenie výrobní k sieti. 

Na základe zistených požiadaviek boli navrhnuté tri druhy možných testovacích sietí, zostavené 

procesy a podmienky testovania jednotlivých funkcionalít a bol vytvorený program v jazyku 

C++ na automatické riadenie frekvencie a napätia pri teste elektrických ochrán striedačov.  

Vybranými testami bol podrobený sieťový striedač firmy Fronius model Primo 5.0-1, ktorý 

by nevyhovel všetkým testom ak by mal nastavený tzv. národný kód pre ČR, ale naopak až po 

dodatočnom nastavení sprístupnenom pomocou kódu na vyžiadanie. Ako veľký nedostatok 

aktuálne používaných striedačov je v tom, že výrobcovia neaktualizujú tzv. národné nastavenia. 

Mnohé z nich majú nastavené len základné ochranné funkcie a pokročilejšie nastavenie, buď 

pri nedokonalejších poprípade starších striedačov, je nedostatočné alebo nemožné. Nastavenie 

pred pripojením do siete majú často na starosti dodávateľské firmy, ktoré nie vždy správne 

nastavia všetky potrebné funkcionality podľa platných podmienok. Na druhej strane 

prevádzkovatelia distribučných sietí, ktorý spoluvytvárajú podmienky pre paralelné pripojenie 

mikrozdrojov do siete, by mali pri prvom pripojení do siete uskutočniť skúšky všetkých ochrán 

a funkcionalít striedačov za prítomnosti zástupcu PDS alebo ním poverená odborná firma 

a vystaviť protokol o tomto teste. Túto ich vlastnú podmienku často sami nedodržiavajú a teda 

podmienky často nie sú uvedené do praxe. 

6.1 Návrh ďalšieho postupu 

Prevádzkovatelia distribučných sietí by mali zriadiť testovacie pracovisko kde by sa 

prevádzali pod odborným dohľadom a za splnenia všetkých normami vyžadovaných 

podmienok testy požadované zo strany PDS vždy pre jeden kus vybranej modelovej rady 

a značky. Po tomto teste by vystavili protokol  s výsledkami a presným nastavením striedača, 

ktoré by následne aplikovali v praxi odborné firmy. 

Z hľadiska testovancieho pracoviska by bolo dobré zakúpiť programovateľný simulátor 

siete napr. Chroma 61830 s dostatočným výkonom a rozsahmi výstupného napätia 

a frekvencie. Tento simulátor by vo veľkej miere pomohol zefektívniť a urýchliť prípadné 

automatické testovanie striedačov.  
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8 PRÍLOHA 

A: Nastavenia parametrov stiredača pre rôzne krajiny sveta 

Nastavenie krajiny     Kontrola siete AC voltage 1 limits AC voltage 0 limits Hranice siet. f 

Krajina version group GMTi GMTr ULL LLtrip Umax 
tmax 
(per) 

Umin tmin Umax 
tmax 
(per) 

Umin tmin 
F IL 

min max 

DE2 (zariadenie > 3,68 kVA 
a < 13,8 kVA) 

1.1.13.0 10 - - - - 264,5 5 184 5 - - - - - - 

SE (Sweden) 1.1.22.0 10 - - - - 255,3 2998 195,5 8 264,5 8 195,5 8 - - 

NO (Norway) 1.1.21.0 10 -   - - 253 148 207 148 164,5 8 195,5 8 - - 

ES (Spain) 1.1.10.0 10 - - - - 250,4 73 197,4 73 161,8 8 197,4 73 - - 

GB (Great Britain) 1.1.21.0 10 - - - - 262,2 52 200,1 127 173,7 27 184 27 - - 

IE (Ireland,Malta) 1.1.7.0 10 - - - - 250,4 23 209 23 - - - - - - 

NZ (New Zealand) 1.1.11.0 10 - - - - 260 98 180 98 265 8 180 98 - - 

AUS (AUSTRALIA) 1.1.28.0 10 - - - - 260 98 180 98 265 8 180 98 - - 

CZ  1.1.19.0 10 - - - - 264 8 195,5 73 264 8 195,5 73 - - 

BE (Belgium) 1.1.21.0 10 30s 30 253 1cyl 264,5 8 184 8 - - - - 51,5 47,5 

CH (Suisse) 1.1.20.0 10 60 120 253 1 264,5 5 184 5 - - - - 51,5 47,5 

DE1 (zariadenie > 3,68 kVA) 1.1.20.0 10 60 60 253 1 264,5 5 184 5 - - - - 51,5 47,5 

FR (France) 1.1.21.0 10 30 30 253 1 261,8 8 185,8 8 - - - - 50,58 47,52 

IT4 (zariadenie > 11,08 kVA) 1.1.2.0 10 30 300 253 1 264,5 10 195,5 20 264,5 10 100 10 51,5 47,5 

MG50 (Micogrid 50Hz) 1.1.13.0 10 20 20 - - 276 23 184 23 276 23 115 23 52,8 46 

NIE1 (Northern Ireland 
<16A) 

1.1.14.0 10 180 180 - - 261,3 73 209 73 - - - - 50,48 47,02 

NL (Holland) 1.1.21.0 10 20 20 - - 253 8 207 8 - - - - 52 48 

SK (Slovakia) 1.1.20.0 10 30 900 - - 253 3 207 3 - - - - 52 49,8 

SI (Slovenia) 1.1.20.0 10 20 20 - - 255 73 196 73 264 8 161 8 51 47 

Krajina 
Q rezim 

AC Voltage derating 
Q 

rezim 
výkonova hranica AC 

P0 P1 P2 P3 
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cos/Q 
(%) 

P /U 
(%) 

cos P (%) cos P (%) cos P (%) 
GVDPRe 

(V) 
GVDPRv 

(%/V) 
Const. 
Cos fí 

GFDPRe 
(Hz) 

GFDPRv 
(%) 

GPIS 
(%/s) 

StopF 
(Hz) 

DE2 (zariadenie > 3,68 
kVA a < 13,8 kVA) 

1 0 1 0 1 50 -0,95 100 OFF - - - - - 

SE (Sweden) OFF OFF - - - - - 

NO (Norway) OFF OFF - - - - - 

ES (Spain) OFF OFF - - - - - 

GB (Great Britain) OFF OFF - - - - - 

IE (Ireland,Malta) OFF OFF - - - - - 

NZ (New Zealand) OFF 244 7,272 1 - - - - 

AUS (AUSTRALIA) OFF 250 5,33 1 - - - - 

CZ  OFF OFF - - - - - 

BE (Belgium) OFF OFF - 50,2 40 - - 

CH (Suisse) 1 0 1 0 1 50 1 100 OFF - 50,2 40 0,16 - 

DE1 (zariadenie > 3,68 
kVA) 

1 0 1 0 1 50 1 100 OFF - 50,2 40 0,16 - 

FR (France) OFF OFF - - - - - 

IT4 (zariadenie > 11,08 
kVA) 

OFF OFF - 50,3 - 0,3 51,5 

MG50 (Micogrid 50Hz) OFF 253 9 - 51 60 3 - 

NIE1 (Northern Ireland 
<16A) 

OFF OFF - - - - - 

NL (Holland) OFF OFF - - - - - 

SK (Slovakia) OFF OFF - - - - - 

SI (Slovenia) Q (%) U (%) Q (%) U (%) Q (%) U (%) Q (%) U (%) OFF - - - - - 

  30 96 0 100 0 105 -6 107   

 



  

 

B: Komentovaný skript pre ovládenie výstupného napätia striedača Xtenter.  

/** 

 * \file voltage_script.c script for setting a voltage of a invertor in a predefined time steps. 

 */ 

#ifdef _WIN32 

#include <Windows.h> 

#else 

#include <unistd.h> 

#endif 

#include <stdio.h> 

#include <string.h> 

#include "lib/scom_property.h" 

#include "lib/serial_port_com.h" 

// declaration 

scom_error_t exchange_frame(scom_frame_t* frame); 

void execute_voltage_script(); 

/** 

 * \brief Main entry point of the script 

 *  

 * Program takes two input arguments from command line, both for setting timeouts during execution. 

 */ 

int main(int argc, char **argv) 

{ 

    int step_timeout = atoi(argv[1]); 

    int cooldown_timeout = atoi(argv[2]); 

    char* port_name = argv[3]; 

    if (initialize_serial_port(port_name) != 0) { 

        execute_voltage_script(step_timeout, cooldown_timeout); 

    } 

    else { 

        printf("Invertor is not initialised.\n"); 

    } 

    printf("Deinitializing...\n"); 

    close_serial_port(); 

    return 0; 

} 

/** 

 * \brief Execution of setting the voltage levels on the invertor. 

 * \param step_timeout  timeout (in seconds) for a single step of setting a new voltage level 

 * \param cooldown_timeout  timeout (in seconds) for cooldown of the invertor 

 */ 

void execute_voltage_script(int step_timeout, int cooldown_timeout) 

{ 

    printf("Starting testing suite 'VOLTAGE'.\n"); 

    printf("Initializing...\n"); 

    scom_frame_t frame; 

    scom_property_t property; 

    char buffer[1024]; 

    // initialize the structures 

    scom_initialize_frame(&frame, buffer, sizeof(buffer)); 

    scom_initialize_property(&property, &frame); 

    frame.src_addr = 1; 

    frame.dst_addr = 101; 

    property.object_type = SCOM_PARAMETER_OBJECT_TYPE; 

    property.object_id = 3021;  /* output voltage parameter */    // set initial voltage value 

    printf("Setting voltage to initial value 230 V.\n"); 

    set_voltage(230, &property); 

    set_timeout(step_timeout); 
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    // PHASE 1: 

    // increase voltage in 1 V steps to reach first level - 110 % of allowed voltage 

    for (int i = 1; i <= 23; i++) 

    { 

        int voltage = 230 + i; 

        printf("Setting voltage to %d V\n", voltage); 

        set_voltage(voltage, &property); 

        // wait on this level for a while 

        set_timeout(step_timeout); 

    } 

    // wait 10 seconds before setting the allowed voltage in order to wait for invertor to automatically switch off. 

    set_timeout(10); 

    // set back to initial value 

    printf("Setting voltage back to 230 V.\n"); 

    set_voltage(230, &property); 

    // wait for a predefined cooldown time in order to wait for the invertor to switch back on and to connect back 

to the network 

    set_timeout(cooldown_timeout); 

    // PHASE 2: 

    // increase voltage in 8 % steps to reach second level - 115 % of allowed voltage 

    int voltage = 230; 

    for (int i = 0; i < 2; i++) 

    { 

        voltage += 230 * 0.08; 

        printf("Setting voltage to %d V\n", voltage); 

        set_voltage(voltage, &property); 

        // wait on this level for a while 

        set_timeout(step_timeout); 

    } 

    // wait 10 seconds before setting the allowed voltage in order to wait for invertor to automatically switch off. 

    set_timeout(10); 

    // set back to initial value 

    printf("Setting voltage back to 230 V.\n"); 

    set_voltage(230, &property); 

    // wait for a predefined cooldown time in order to wait for the invertor to switch back on and to connect back 

to the network 

    set_timeout(cooldown_timeout); 

    // PHASE 3: 

    // increase voltage in two steps to reach third level - 120 % of allowed voltage 

    voltage = 230; 

    // 8 % voltage increase 

    voltage += 230 * 0.08; 

    printf("Setting voltage to %d V\n", voltage); 

    set_voltage(voltage, &property); 

    // wait on this level for a while 

    set_timeout(step_timeout); 

    // 12 % voltage increase 

    voltage += 230 * 0.12; 

    printf("Setting voltage to %d V\n", voltage); 

    set_voltage(voltage, &property); 

    // wait 10 seconds before setting the allowed voltage in order to wait for invertor to automatically switch off. 

    set_timeout(10); 

    // set back to initial value 

    printf("Setting voltage back to 230 V.\n"); 

    set_voltage(230, &property); 

    // wait for a predefined cooldown time in order to wait for the invertor to switch back on and to connect back 

to the network 

    set_timeout(cooldown_timeout); 

    // PHASE 4: 

    // decrease voltage in 1 V steps to reach fourth level - 85 % of allowed voltage 



  

 

    for (int i = 1; i <= 35; i++) 

    { 

        int voltage = 230 - i; 

        printf("Setting voltage to %d V\n", voltage); 

        set_voltage(voltage, &property); 

        // wait on this level for a while 

        set_timeout(step_timeout); 

    } 

    // wait 10 seconds before setting the allowed voltage in order to wait for invertor to automatically switch off. 

    set_timeout(10); 

    // set back to initial value 

    printf("Setting voltage back to 230 V.\n"); 

    set_voltage(230, &property); 

    // wait for a predefined cooldown time in order to wait for the invertor to switch back on and to connect back 

to the network 

    set_timeout(cooldown_timeout); 

    // end the script 

    printf("Testing suite 'VOLTAGE' successfully finished.\n");     

} 

/** 

 * \brief Exchange a frame and print possible error on standard output 

 * 

 * \param frame an initialized frame configured for a service 

 * \return a possible error that occurred or SCOM_NO_ERROR 

 */ 

scom_error_t exchange_frame(scom_frame_t* frame) 

{ 

    size_t byte_count; 

    scom_encode_request_frame(frame); 

    if(frame->last_error != SCOM_ERROR_NO_ERROR) { 

        printf("data link frame encoding failed with error %d\n", (int) frame->last_error); 

        return frame->last_error; 

    } 

    /* send the request on the com port */ 

    byte_count = write_serial_port(frame->buffer, scom_frame_length(frame)); 

    if(byte_count != scom_frame_length(frame)) { 

        printf("error when writing to the com port\n"); 

        return SCOM_ERROR_STACK_PORT_WRITE_FAILED; 

    } 

    /* reuse the structure to save space */ 

    scom_initialize_frame(frame, frame->buffer, frame->buffer_size); 

    /* clear the buffer for debug purpose */ 

    memset(frame->buffer,0, frame->buffer_size); 

    /* Read the fixed size header. 

       A platform specific handling of a timeout mechanism should be 

       provided in case of the possible lack of response */ 

    byte_count = read_serial_port(&frame->buffer[0], SCOM_FRAME_HEADER_SIZE); 

    if(byte_count != SCOM_FRAME_HEADER_SIZE) { 

        printf("error when reading the header from the com port\n"); 

        return SCOM_ERROR_STACK_PORT_READ_FAILED; 

    } 

    /* decode the header */ 

    scom_decode_frame_header(frame); 

    if(frame->last_error != SCOM_ERROR_NO_ERROR) { 

        printf("data link header decoding failed with error %d\n", (int) frame->last_error); 

        return frame->last_error; 

    } 

    /* read the data part */ 

    byte_count = read_serial_port(&frame->buffer[SCOM_FRAME_HEADER_SIZE],  

scom_frame_length(frame) - SCOM_FRAME_HEADER_SIZE); 
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    if(byte_count != (scom_frame_length(frame) - SCOM_FRAME_HEADER_SIZE)) { 

        printf("error when reading the data from the com port\n"); 

        return SCOM_ERROR_STACK_PORT_READ_FAILED; 

    } 

    /* decode the data */ 

    scom_decode_frame_data(frame); 

    if(frame->last_error != SCOM_ERROR_NO_ERROR) { 

        printf("data link data decoding failed with error %d\n", (int) frame->last_error); 

        return frame->last_error; 

    } 

    return SCOM_ERROR_NO_ERROR; 

} 

void set_voltage(int voltage, scom_property_t* property) 

{ 

    char value[5]; 

    sprintf(value, "%d", voltage); 

    strcpy(property->frame->buffer, value); 

    // encode 

    scom_encode_write_property(&property); 

    if (exchange_frame(&property->frame) != SCOM_ERROR_NO_ERROR) { 

        printf("Error setting the voltage on invertor.\n"); 

    } 

    // reuse the structure to save space 

    scom_initialize_property(&property, &property->frame); 

} 

void set_timeout(int seconds) 

{ 

    #ifdef _WIN32 

    Sleep(seconds); 

    #else 

    usleep(seconds * 1000); 

    #endif 

} 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

C: Komentovaný skript pre ovládenie výstupnej frekvencie striedača Xtenter.  

/** 

 * \file frequency_script.c  script for setting a frequency of a inverter in a predefined time steps. 

 */ 

#ifdef _WIN32 

#include <Windows.h> 

#else 

#include <unistd.h> 

#endif 

#include <stdio.h> 

#include <string.h> 

#include "lib/scom_property.h" 

#include "lib/serial_port_com.h" 

// declaration 

scom_error_t exchange_frame(scom_frame_t* frame); 

void execute_frequency_script(); 

/** 

 * \brief main entry point of the script 

 *  

 * Program takes two input arguments from command line, both for setting timeouts during execution. 

 */ 

int main(int argc, char **argv) 

{ 

    int step_timeout = atoi(argv[1]); 

    int cooldown_timeout = atoi(argv[2]); 

    char* port_name = argv[3]; 

    if (initialize_serial_port(port_name) != 0) { 

        read_xt1_uBat(); 

    } 

    else { 

        printf("Invertor is not initialised.\n"); 

    } 

    printf("Deinitializing...\n"); 

    close_serial_port(); 

    return 0; 

} 

/** 

 * \brief Execution of setting the frequency levels on the invertor. 

 * \param step_timeout  timeout (in seconds) for a single step of setting a new frequency level 

 * \param cooldown_timeout  timeout (in seconds) for cooldown of the invertor 

 */ 

void execute_frequency_script(int step_timeout, int cooldown_timeout) 

{ 

    printf("Starting testing suite 'FREQUENCY'.\n"); 

    printf("Initializing...\n"); 

    scom_frame_t frame; 

    scom_property_t property; 

    char buffer[1024]; 

    /* initialize the structures */ 

    scom_initialize_frame(&frame, buffer, sizeof(buffer)); 

    scom_initialize_property(&property, &frame); 

    frame.src_addr = 1; 

    frame.dst_addr = 101; 

    property.object_type = SCOM_PARAMETER_OBJECT_TYPE;  

    property.object_id = 3085;  /* output frequency */ 

    // set initial frequency value 

    printf("Setting frequency to initial value 50Hz.\n"); 

    set_frequency(50, &property); 
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    set_timeout(step_timeout); 

    // PHASE 1: 

    // increase frequency in 0.1 Hz steps to reach maximum allowed level - 52 Hz 

    for (int i = 1; i <= 20; i++) 

    { 

        float frequency = 50.0 + i / 10.0; 

        printf("Setting frequency to %f V\n", frequency); 

        set_frequency(frequency, &property); 

        // wait on this level for a while 

        set_timeout(step_timeout); 

    } 

    // wait 10 seconds before setting the allowed frequency in order to wait for invertor to automatically switch off 

    set_timeout(10); 

    // set back to initial value 

    printf("Setting frequency back to 50 Hz.\n"); 

    set_frequency(230, &property); 

    // wait for a predefined cooldown time in order to wait for the invertor to switch back on and to connect back 

to the network 

    set_timeout(cooldown_timeout); 

    // PHASE 2: 

    // decrease frequency in steps to reach minimum allowed level - 47,5 Hz 

    for (int i = 1; i <= 25; i++) 

    { 

        float frequency = 50.0 - i / 10.0; 

        printf("Setting frequency to %f V\n", frequency); 

        set_frequency(frequency, &property); 

        // wait on this level for a while 

        set_timeout(step_timeout); 

    } 

    // wait 10 seconds before setting the allowed frequency in order to wait for invertor to automatically switch off 

    set_timeout(10); 

    // set back to initial value 

    printf("Setting frequency back to 50 Hz.\n"); 

    set_frequency(230, &property); 

    // wait for a predefined cooldown time in order to wait for the invertor to switch back on and to connect back 

to the network 

    set_timeout(cooldown_timeout); 

    // end the script 

    printf("Testing suite 'FREQUENCY' successfully finished.\n");  

} 

/** 

 * \brief example code to exchange a frame and print possible error on standard output 

 * 

 * \param frame an initialized frame configured for a service 

 * \return a possible error that occurred or SCOM_NO_ERROR 

 */ 

scom_error_t exchange_frame(scom_frame_t* frame) 

{ 

    size_t byte_count; 

    clear_serial_port(); 

    scom_encode_request_frame(frame); 

    if(frame->last_error != SCOM_ERROR_NO_ERROR) { 

        printf("data link frame encoding failed with error %d\n", (int) frame->last_error); 

        return frame->last_error; 

    } 

    /* send the request on the com port */ 

    byte_count = write_serial_port(frame->buffer, scom_frame_length(frame)); 

    if(byte_count != scom_frame_length(frame)) { 

        printf("error when writing to the com port\n"); 

        return SCOM_ERROR_STACK_PORT_WRITE_FAILED; 



  

 

    } 

    /* reuse the structure to save space */ 

    scom_initialize_frame(frame, frame->buffer, frame->buffer_size); 

    /* clear the buffer for debug purpose */ 

    memset(frame->buffer,0, frame->buffer_size); 

    /* Read the fixed size header. 

       A platform specific handling of a timeout mechanism should be 

       provided in case of the possible lack of response */ 

    byte_count = read_serial_port(&frame->buffer[0], SCOM_FRAME_HEADER_SIZE); 

    if(byte_count != SCOM_FRAME_HEADER_SIZE) { 

        printf("error when reading the header from the com port\n"); 

        return SCOM_ERROR_STACK_PORT_READ_FAILED; 

    } 

    /* decode the header */ 

    scom_decode_frame_header(frame); 

    if(frame->last_error != SCOM_ERROR_NO_ERROR) { 

        printf("data link header decoding failed with error %d\n", (int) frame->last_error); 

        return frame->last_error; 

    } 

    /* read the data part */ 

    byte_count = read_serial_port(&frame->buffer[SCOM_FRAME_HEADER_SIZE],  

scom_frame_length(frame) - SCOM_FRAME_HEADER_SIZE); 

    if(byte_count != (scom_frame_length(frame) - SCOM_FRAME_HEADER_SIZE)) { 

        printf("error when reading the data from the com port\n"); 

        return SCOM_ERROR_STACK_PORT_READ_FAILED; 

    } 

    /* decode the data */ 

    scom_decode_frame_data(frame); 

    if(frame->last_error != SCOM_ERROR_NO_ERROR) { 

        printf("data link data decoding failed with error %d\n", (int) frame->last_error); 

        return frame->last_error; 

    } 

    return SCOM_ERROR_NO_ERROR; 

} 

void set_frequency(float frequency, scom_property_t* property) 

{ 

    char value[10]; 

    sprintf(value, "%f", frequency); 

    strcpy(property->frame->buffer, value); 

    // encode 

    scom_encode_write_property(&property); 

    if (exchange_frame(&property->frame) != SCOM_ERROR_NO_ERROR) { 

        printf("Error setting the frequency on invertor.\n"); 

    } 

    // reuse the structure to save space 

    scom_initialize_property(&property, &property->frame); 

} 

void set_timeout(int seconds) 

{ 

    #ifdef _WIN32 

    Sleep(seconds); 

    #else 

    usleep(seconds * 1000); 

    #endif 

} 


