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TÄHISED JA LÜHENDID 

ASCII – American standard code for information interchange – 

Ameerika teabevahetuse standardkood 

Ethernet  – lokaalvõrgu sidestandartide kogum 

f  – elektrivõrgu sagedus, Hz 

FPGA – Field Programmable Gate Array – programmeeritav 

ventiilmaatriks, mis on loogiline integraallülitus. See on 

elektrooniline komponent, mida kasutatakse konfigureeritavate 

digitaalsete vooluringide loomiseks. Erineb tavapärastest 

digitaalsetest mikroskeemidest selle poolest, et FPGA töö loogikat ei 

määrata tootmise ajal, vaid ahela programmeerimisel 

HMI – Human-machine interface – kasutajaliides või ühenduslüli 

kasutaja ja arvutiprogrammi vahel 

IP address – internet protocol address – arvutivaheline võrgu identifikaator  

TCP/IP – Transmission Control Protocol/internet protocol – raamistik 

arvutivõrgu protokolli jaoks 

RTU – Remote Terminal Unit – eesmärgiks on seadmest signaalide 

sisestamine süsteemile ja väljundsignaalide seadmele tagasi saatmine 

PVSG   – sünteetilise generaatori võimsus, W 

Pkoormus   – koormusseadmete võimsus, W 

PL3   – L3 faasi mõõdetud võimsus, W 

RS485 – Recommended Standard 485 – ANSI TIA/EIA-485-A:1998 

Electrical Characteristics of Generators and Receivers for Use in 

Balanced Digital Multipoint Systems – seadmetevaheline soovituslik 

sidestandard 485 

RS232 – Recommended Standard 232  seadmetevaheline soovituslik 

sidestandard 232 
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RTDS Simulator – Real Time Digital Simulator – on reaalaajas töötav simulaator 

laborseade. Seade on arendatud ja toodetud RTDS Technologies 

ettevõtte poolt ja on mõeldud elektrisüsteemide mudelite 

katsetamiseks ja uurimiseks. RTDS Simulator kasutatakse maailmas 

äri ja õppe eesmärkide saavutamiseks 

SG   – sünteetiline generaator 

SCADA – tarkvaraline lahendus andmete kogumiseks ja protsesside 

juhtimiseks 

TEA   – taastuvad energiaallikad 

t  – aeg, s 

VSG    – virtuaalne sünteetiline generaator 

VI   – virtuaalne instrument LabVIEW keskkonnas  
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SISSEJUHATUS 

Tänapäevases maailmas loetakse heaks tavaks toota elektrienergiat kasutades 

taastuvenergiaallikad (TEA). Euroopa Liidu eesmärk on saavutada 20% taastuvenergia 

osakaal energiatarbimisest 2020 aastaks ja osakaalu numbrid järjest suurenevad [1,2]. 

Üldjuhul võrkude parameetrid sõltuvad tarbijate tarbimis võimsusest ja võib väita, et tarbitav 

võimsus lisa elektrivõrgu investeeringuteta või arendamiseta on piiratud. TEA energia 

kasutamine on hea lahendus hajutada elektrienergiatarbimise koormust, kasutades 

mikroelektrivõrke, kus elektrienergiatootmine toimub sõltumata jaotusvõrgu ühenduse 

olemasolust. TEA energia muundamise tootmisüksus ehitatakse tarbija lähedal, mis aitab 

minimeerida võrgukoormust. Taastuvatel energiaallikatel on palju eelised, aga on olemas 

üks tõsine puudus: tootmisprotsess on muutlik ja vajab erilahenduste kasutamist  

energiamuundamise protsessi silumiseks [3]. Energia tootmisprotsessi silumiseks üks 

meetmetest on sünteetilise generaatori, sh virtuaalse sünkroongeneraatori (VSG) 

kasutamine, mis võimaldab modelleerida pinge ja sageduse kvaliteeti vastavalt võrgu 

inertsile. Energia tootmise modelleerimine aitab paremini aru saada tekkivate probleemide 

iseloomu ja optimeerida energiatootmis protsessi. VSG seadmete juhtimiseks kasutatakse 

erinevaid tarkvaralisi lahendusi, mille abil on võimalik seadistada mikrovõrku vastavalt 

koormuse iseloomule. 

Uurimistöö eesmärk on luua tarkvaraline rakendus Eesti Maaülikooli Tehnikainstituudi 

taastuvenergeetika labori sünteetilise generaatori juhtimiseks, mis põhineb andmebaasi 

andmete kasutamise alusel. Eesmärgi saavutamiseks vajalikud ülesanded: 

– taastuvenergeetika labori kasutavate seadmete kindlaksmääramine; 

– seadmete vaheline andmevahetuse võrgu ja protokollide määramine; 

– tarkvaraplatvormi valimine; 

– juhtimise ja andmehõive edasiarendus; 

– programmi käitusversiooni (Run Time) rakenduse loomine; 

– testimine. 
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Töö esimeses osas kirjeldatakse tehtud taustauuring teadusartiklite baasil ja antakse ülevaade 

uuritava valdkonda kohta.  

Töö teises osas on sünteetilise generaatori tehnilise lahenduse kirjeldus.  

Töö kolmandas osas on esitatud sünteetilise generaatori andmehõive edasiarendus.  

Neljandas osas on välja toodud taastuvenergeetika labori edasiarenduse kokkuvõtte, kus 

kirjeldatakse tehtud uuringu edasiarenduse kitsad kohad ja tehakse järeldused.   
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1. VALDKONNA ÜLEVAADE 

1.1. Sünteetilise generaatori kasutusvaldkonnad 

Uuritava valdkonna ülevaate alguses on esitatud kirjanduses sageli kasutatavad väljendid ja 

mõisted selleks, et tekiks korrektne arusaamine kirjeldatavast valdkonnast. 

Sünteetiline generaator (SG) või virtuaalne sünteetiline generaator (VSG) – on muundurite 

ja juhtimissüsteemide kogum, mille abil on võimalik uurida mikroelektrivõrkude tehnilisi 

parameetreid. Virtuaalne generaator kasutab mikroelektrivõrgus taastuvenergiaallikatest 

(TEA) salvestatud elektrienergiat või jaotuselektrivõrkude energiat mikrovõrgu stabiilsuse 

toetamiseks. VSG juhtimiseks kasutatakse arvuti tarkvara, mis võib olla loodud erinevate 

tarkvarakeskkondade abil. Vastav põhjalikum kirjeldus on toodud kirjandusallikates [4,5].  

Saarerežiim – Islanding mode – on energiatootmise režiim, kus mikrovõrk töötab 

autonoomses režiimis ja on lahti ühendatud jaotusvõrgust. [4…8] Näitena võib vaadelda 

päikesepaneele, mis jätkavad elektrienergia tootmist kuni on piisavalt päikesekiirgust. 

Saarerežiimi kirjeldab standard IEEE 1547.4, mis on mõeldud kõikidele saarerežiimi 

edasiarendajatele [9].  

Maailmas elektrienergia tootmiseks on kasutusel mehhaanilised generaatorid koos juhtimis 

süsteemidega, mis hoiavad generaatorite pöörlemissageduse kindlas vahemikus, 

elektrivõrgu stabiilsuse tagamiseks. Kuna generaatorid on ühendatud ühte võrku, tekib 

niinimetatud võrgu inerts, ehk reageerimisaeg koormuse muutusele. TEA 

energiamuundamise süsteemide arvu suurenemisega tekivad mitmed detsentraliseeritud 

toitepunktid madala võrgu inertsiga ning stabiilse pöörlemissagedusega generaatorite 

osakaal maailmas hakkab tunduvalt kahanema. Selline olukord toob kaasa elektrivõrgu 

pinge ja sageduse ebastabiilse käitumise, mis on ohtlik võrgus olevatele elektriseadmetele. 

[4…6]. Energeetika valdkonnas on TEA võrgu pinge ja sageduse stabiliseerimine on 

suhteliselt uus teema ja uuringud käivad väga aktiivselt sellel põhjusel, et on väga oluline 

teada kuidas mikroelektrivõrk suudab ennast stabiilsena hoida nii eraldatuna kui koostöös 
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elektrivõrguga. Energiatootmisel võrgu stabiilsuse tagamiseks on oluline ette teada 

koormuse muutusest, sest elektrivõrgul on teatud reaktsiooniaeg, mis kuulub koormuse 

tasakaalustamiseks ning iga jaotusvõrgu puhul see on erinev. Joonisel 1.1 on näidatud 

tavalise võrgu ja TEA mikrovõrgu reaktsiooni erinevus koormusele. Seoses sellega, et TEA 

üksused on piiratud energiamahuga, tekib järsu koormuse muutumisel pinge ja sageduse 

kõikumine (Δf).  

Vastavalt joonisele 1.1 peaks võrguga ühendatud muundur suutma simuleerida 

sünkroongeneraatori inertsi, primaarset pinget ja sagedusreguleerimist, et tagada suure TEA 

läbilaskevõimega elektrisüsteemi sageduse ja pinge amplituudi stabiilsust [7]. 

 

Joonis 1.1. Sagedusliku reaktsiooni võrdlemine süsteemi äkilise muutusele traditsioonilise 

toitevõrgu ja suure läbilaskevõimega võrgu vahel: pidevjoon – tavaline elektrivõrk; 

punktiirjoon – suure läbilaskevõimega TEA mikrovõrk [7]  

Põhiline probleem TEA kasutamisel on sõltuvus looduslikust energiast (tuul, päike jne.), mis 

omab muutliku iseloomu. On olemas erinevad meetmeid TEA energiatootmise 

stabiliseerimiseks, näiteks: kasutatakse VSG seadmete juhtimisalgoritmi koostöös 

akusalvestitega ja ülikondensaatoritega jne. TEA mikrovõrgud võivad olla erinevates 

kombinatsioonides. Nende koostöö võib olla piiratud ainult tehniliste parameetrite 

sobivusega, et seadmed ei takistaks omavahelist tööd. TEA energia muundamissüsteemi 

lihtsustatud skeem on näidatud joonisel 1.2.  
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Joonis 1.2.  TEA mikrovõrgu ehituse lihtskeem 

Joonisel 1.2 on näha, et energiamuundamis seadmeid võib ühendada otse võrku läbi 

muunduri või koondada ühele siinile ja lisada salvestusseadmeid. 

Tulevikus võib VSG muutuda oluliseks elemendiks TEA mikrovõrkude stabiilse töö 

tagamiseks. VSG seadmete optimaalse juhtimise strateegia leidmiseks käivad uurimistööd 

üle maailma, et saavutada maksimaalselt kõrge kasutegur TEA muundamisseadmete poolt 

toodetava energia kasutamiseks. TEA energia muundamisseadmeid on võimalik juhtida 

tervikuna ja eraldi, plokkide kaupa VSG seadmete abil. Mikrovõrgud võivad olla hübriidsed 

(koosnevad erinevates mikrovõrkude tüüpidest) ja nende juhtimiseks võib kasutada mitmeid 

VSG seadmeid. Mitme VSG seadmete juhtimiseks ja energia kasutamise optimeerimiseks 

on võimalik või isegi soovituslik, kasutada erinevad juhtimisstrateegiaid. [6…8] 

Ülevaate koostamise käigus leiti, et paljudes allikates on suur tähelepanu pööratud võrkude 

inertsi analüüsimiseks ja pingesageduse stabiliseerimisele. Enamus uuringutest on suunatud 

võrkude võimekuse parandamisele VSG süsteemide abil. [4], [6…8], [10…20] Kahjuks ei 

ole leitud ühtegi artiklit, kus oleks kasutatud VSG seadmeid, et uurida TEA energia 

muundamise või muu toiteallikate töörežiimide imiteerimist. Magistritöö autori arvamusel 

VSG on universaalne tööriist, mida võib kasutada erinevate energiasüsteemide arendamisel 

ja katsetamisel. Samuti saab kasutada VSG seadmeid võrkude probleemsete kohtade 

uurimiseks, kasutades VSG seadmete juhtimiseks laialt levinud tarkvarapakette MATLAB, 

LabVIEW, Scilab. Autori arvates võiks VSG seadmeid kasutada päikesepaneelide ja 

tuulegeneraatorite energiatoomise režiimide imiteerimiseks, parandada TEA saadud energia 

salvestamisprotsesse ja aidata optimeerida salvestamissüsteemide mahtusid.  



Uuritava valdkonna ülevaate käigus ei ole leitud artikleid, kus testimise käigus andmeid oli 

loetud otse VSG või TEA süsteemidest. Enamus tulemustest oli kätte saadud kas tarkvaralise 

simulatsiooni või RTDS labori abil [21]. Uurimistööd, kus oleks koostatud tarkvaraline 

lahendus reaalsete VSG või TEA süsteemide uurimiseks tavalise arvuti abil leitud ei ole. 

Autori arvamusel võivad laboratoorsed tulemused suuresti erineda reaalsete seadmetega 

tehtud mõõtmistest. 

1.2. Tarkvaraplatvormid 

1.2.1. MATLAB/Simulink 

MATLAB keskkond on MathWorks ettevõtte toode. Esialgu arendas ettevõtte MathWorks 

MATLAB tarkvaralist keskkonda erinevate juhtimissüsteemide loomiseks. Pärast MATLAB 

tarkvara arendamisest sai see üle maailma tunnustatud inseneride ja teadurite poolt. 

MATLAB toetab enamus operatsioonisüsteeme ja tarkvaraliste pakettide kogumit vastavalt 

uuritavale valdkonnale. Antud tarkvara on tasuline. On olemas 30-päevane testimisperiood, 

mis on mõeldud tarkvara võimalustega tutvumiseks. Punktis 1.2 viidatud artiklite autorid 

kasutasid enamasti MathWorks ettevõtte MATLAB ja Simulink mooduli. Simulink mooduli 

on tarkvaraline laiendus ja enamus juhtudel MATLAB ja Simulink kasutatakse koos. 

MATLAB on võimalik kasutata lisa laienduseta ja ta on rohkem suunatud matemaatilise 

maatriks arvutustele. Simulink laiendusmoodul on suunatud erinevate keskkondade 

modelleerimisele ja töötab ainult koos MATLAB keskkonnaga. Kirjeldatavad tarkvaralised 

keskkonnad on mõeldud eelkõige teadlastele ja inseneridele, kes tegelevad oma eriala 

arendamisprojektidega. MathWorks arendaja ametlikul veebileheküljel on võimalik tutvuda 

kõikide pakutavate lahendustega [22].  

V. Karapanos, S.W.H. de Haan, K.H. Zwetsloot oma artiklis [10] kirjeldasid kuidas 

kasutatakse MATLAB/Simulink tarkvaralist keskkonda inseneride tööülesannete 

lahendamiseks. Protsessi testimiseks oli koostatud RTDS Real Time juhtimisprogramm, mis 

oli ühendatud RTDS simulaatoriga FPGA abil [23]. Artiklis on hästi kirjeldatud 

virtuaalseade ehitust, mis koosneb erinevat tüüpi alam virtuaalelementidest. 
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1.2.2. Scilab/XCos 

Scilab on MATLAB tarkvaralise keskkonda alternatiiv. Scilab on võimas tööriist 

matemaatiliste mudelite loomiseks ja koostöös simulatsiooni mooduliga XCos võib väita, et 

see on tõsine konkurent MATLAB/Simulink tarkvarale. Scilab kasutab avatud 

programmeerimisstruktuuri platvormi, kus kasutajad saavad teha parandusi ja esitada 

pakutavaid parandusi kontrolliks. Scilab-i saab kasutada enamus operatsioonisüsteemidega, 

kuid vaatamata sellele on see vähem kasutatav inseneride poolt võrreldes MATLAB ja 

LabVIEW tarkvara keskkondadega. Enamasti kasutatakse Scilab tarkvara ülikoolides. 

Näiteks on kirjeldatav tarkvara kasutusel Eesti Maaülikooli Energiakasutuse õppekava 

mõnedes õppeainetes. Scilab projekte on võimalik piiratud funktsioonidega käivitada 

MATLAB ja LabVIEW keskonnas, mis vabavara jaoks on väga hea omadus. Lisa 

informatsiooni tarkvara kohta on võimalik leida arendaja ametlikult veebileheküljelt [24]. 

1.2.3.  LabVIEW 

LabVIEW tarkvara on toodetud National Instruments ettevõtte poolt. Kirjeldatav keskkond 

on suunatud pigem inseneride igapäevase tööprotsessi kergendamiseks. LabVIEW kasutab 

visuaalset G programmeerimiskeelt. LabVIEW meenutab SCADA süsteemi ehitust ja on 

võimeline projektides kasutama MATLAB ja Scilab keskkonna mooduleid [25]. LabVIEW 

tarkvaraline keskkond on rohkem suunatud füüsiliste seadmete juhtimiseks ja arendamiseks, 

kuid võimalik on ka koostada simulatsioone. LabVIEW  keskkonnas on võimalik salvestada 

projekti käitusversiooni (RunTime) rakendusena, mis suudab töötada kõikides 

operatsioonisüsteemides, põhi tarkvararakenduse installeerimiseta. Tutvustatav tarkvara on 

valitud magistritöö VSG seadmete juhtimissüsteemi loomiseks. Lisa informatsiooni tarkvara 

kohta on võimalik leida arendaja ametlikult veebileheküljelt [26].  

14 
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2. SÜNTEETILINE GENERAATOR

2.1. Ülevaade 

Sünteetiline generaator on seadmete kogum, mille abil on võimalik uurida TEA toodetava 

energiat. Sünteetiline generaator koosneb: kahest sagedusmuunduritest, siinusfiltrist, 

eraldustrafost ja alaldist. [27] Taastuvenergeetika labori sünteetilise generaatori 

komponentide ühendusskeem on näidatud joonisel 2.1. 

Joonis 2.1. Sünteetilise generaatori ühendusskeem [Lisa C] 

Esimese sagedusmuunduri abil juhitakse VSG sisendvõimsust. Siinusfilter parandab 

sagedusmuundurist väljuva energia kvaliteeti, ehk kõrvaldab müra, mis tekib 

sagedusmuunduris energiamuundamise käigus. Eraldustrafo täidab kaitse funktsiooni, ehk 

tagastatav muundatud elektrienergia on galvaaniliselt lahti ühendatud sisenevast 

elektrienergiast. Alaldi muundab kolmefaasilise vahelduvvoolu ühefaasiliseks 

alalisvooluks. Teise muunduri abil juhitakse VSG väljundparameetreid. [27] 

Magistritöö koostamise hetkel oli VSG juhtimine võimalik ainult käsirežiimil 

kasutajaliidese (HMI paneel) kaudu. Käsirežiimil on võimalik teostada lihtsaid testimisi, 

kuid ei ole võimalik imiteerida TEA seadmete töörežiime. Labori tarkvaraline edasiarendus 

peab võimaldama muundurite U7 ja U9 juhtimist andmebaasi väärtuste alusel. 
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2.2. Sünteetilise generaatori komponentide kirjeldus 

Taastuvenergeetika labori seadmeid on põhjalikult kirjutatud K. Randmaa 2017.a 

magistritöös [27] ja sellel põhjusel antud dokumendis tuuakse välja ainul edasiarenduse 

tööks vajalikud komponentide kirjeldus. Seadmete asukoht laboris on näidatud joonisel 2.2.  

  

a b 

Joonis 2.2. Taastuvenergeetika labori seadmete asukoht: A – Sunny Island muundur; 

B – Sunny Isaland muunduri juhtimispaneel; C – taastuvenergeetika labori seadmete 

juhtimispaneel; D – ilmajaama juhtimispaneel; E – VSG muundur U9; F –  tulegeneraatori 

muundur U3 

Seadmete tehnilisi parameetrid kirjeldatakse tehase poolt väljastatud dokumentatsiooni 

alusel. Seadmete tehnilised parameetrid on esitatud tabelis 2.1. 

 

 

 

 

A

 

B

 

C D

 

E

 

F
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Tabel 2.1. VSG juhtimise arendamiseks kasutatud komponentide nimekiri  

Seadme nimetus Seadme mark ja parameetrid 

Bipolaarne lokaalvõrgu sagedusmuundur SMA Sunny Island 6.0H 

DC/AC Muundur SMA WindyBoy 3600TL 

Sagedusmuundur Delta VFD-EL 037EL43A 

Siinusfilter FUSS-EMV 3AFS400 

Eraldustrafo 400 V/400 V 

Alaldi Täisperioodalaldi 

Koormuselemendid  Soojapuhur 5,0 kW, radiaatorid 2 × 0,4 kW  

Tarkvara poolt juhitavaks elementideks on sünteetilise generaatori muundurid Delta VFD-

EL 037EL43A ja SMA WindyBoy 3600TL. Kuna sünteetiline generaator on seadmete kogum, 

kirjeldatakse süsteemis olevate seadmete rolli ja tehnilisi parameetreid eraldi iga seadme 

kohta. 

2.2.1. Bipolaarne lokaalvõrgu sagedusmuundur Sunny Island 

Bipolaarne lokaalvõrgu sagedusmuundur on intellektuaalne energiajuhtimise ja 

muundamise seade, mis on võimeline ühendama ühisesse võrku erinevat tüüpi TEA 

süsteemides kasutatavad vahelduvpinge toiteallikad. Eesti Maaülikooli taastuvenergeetika 

laboris juhib Sunny Island mikrovõrgus toodetava ja tarbitava energia ohutut jaotamist. 

Üldjuhul kasutab Sunny Island akusalvesti ja ülikondensaatori energiat mikrovõrgu 

energiavajaduse katmiseks. Kui TEA seadmed ei ole võimelised tootma piisavalt 

elektrienergiat, siis Sunny Island tekitab ohutu ühenduse elektrijaotusvõrgu energia 

kasutamiseks. Teine oluline Sunny Island muunduri funktsioon on elektrivõrku väljastava 

pinge parameetrite reguleerimine. Sunny Isaland muunduri pinge võib tööprotsessi jooksul 

muutuda vahemikus 202…253 V, sõltudes koormuse suurusest. Taastuvenergeetika laboris 

võrgusagedusmuunduri Sunny Isaland asukoht on näidatud joonisel 2.2 vaates (a). 

Sunny Island muunduri käsijuhtimine toimub juhtimispaneeli B kaudu, mis asub peakilbi 

uksel ja on näidatud joonisel 2.2 vaates (a). Automaatjuhtimine, vigade diagnoosimine ja 

konfigureerimine käib Sunny WebBox kasutajaliidese kaudu, mis on ühendatud serveriga. 

Seadme sideühenduse skeem on näidatud punktis 2.3 joonisel 2.3. Lisainformatsioon 

seadme kohta on võimalik saada tootja kodulehelt [29] või K. Randmaa magistritööst [27]. 
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2.2.2. Muundur SMA WindyBoy 3600TL 

Kõrge kasuteguriga (97%) SMA WindyBoy 3600TL muundurit kasutatakse vahelduvpinge 

muundamiseks. Antud muundur on väga laia kasutusvaldkonnaga ja tema põhiline ülesanne 

on TEA energia muundamine ja edastamine võrgu jaoks sobivate parameetritega. Eesti 

Maaülikooli taastuvenergeetika laboris on kaks SMA WindyBoy 3600TL eksemplari. 

Esimene muundur U3 on kasutusel tuuleturbiini toodetava pinge parameetrite 

muundamiseks ja otseselt ei puutu kokku magistritöö teemaga. Teine muundur U9 on 

arendatava tarkvaralise lahenduse juhitav element, mille abil reguleeritakse VSG 

väljundenergia parameetrid. SMA WindyBoy 3600TL muundurid on näidatud joonisel 2.2 

vaates (b). 

Taastuvenergeetika labori SMA WindyBoy 3600TL muundurite, võimsused on 2×3,6 kW. 

Muundurite käsijuhtimine on võimalik juhtimispaneeli kaudu, mis on märgitud joonisel 2.2 

vaates (a). Rohkem infot on võimalik leida tootja andmelehest [30] või K. Randmaa 

magistritööst [27]. 

2.2.3. Sagedusmuundur Delta VFD-EL 037EL43A 

Delta VFD-EL 037EL43A on standardne lihtseeria sagedusmuundur, mis on mõeldud 

kergemate ülesannete täitmiseks, ehk madala võimsusega pumpade, ventilaatorite jne. 

juhtimiseks. Taastuvenergeetika laboris Delta VFD-EL 037EL43A on kasutatud  seadmete 

sujuva võimsuste reguleerimiseks. Seadet juhitakse PLC1 analoog- ja digitaalväljundite abil. 

Analoogväljundiga juhitakse seadme võimsust ja digitaalse väljundiga edastatakse käsk 

protsessi käivitamiseks. PLC1 asukoht peakilbis on näidatud joonisel 2.4. Analoogväljundi 

juhtimisühendus on näidatud taastuvenergeetika labori juhendis lisas 3.8 ja digitaalse 

juhtimise ühendus on näidatud lisas 3.7 [28]. Muunduri U7 asukoht peakilbis on näidatud 

joonisel 2.4. Vastavalt joonisele joonise 2.1 sagedusmuundur U7 on sünteetilise generaatori 

esimene element. U7 muunduri abil reguleeritakse sünteetilise generaatori sisendvõimsust. 

Magistritöö tarkvaraarenduse testimiseks on kasutatud taastuvenergeetika labori koormus 

elemendid. Koormuse reguleerimine teostatakse U10 muunduri abil. Sagedusmuundurite 

võimsuseks on 3,7 kW muunduri kohta. Lisainformatsioon on võimalik leida tootja 

andmelehelt [31]. 
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2.2.4. Siinusfilter, eraldustrafo ja alaldi 

Siinusfilter – see on madalsageduse pääsufilter. Siinusfilter muundab sagedusmuundurist 

tuleva nelinurkpinge ühtlaseks siinuspingeks ja vähendab pinge harmoonilisi moonutusi. 

[32]  

Eraldustrafo – see on transformaator, mille sekundaarmähis on galvaaniliselt eraldatud 

primaarmähisest. Eraldustrafot kasutatakse omavahel ühendatud võrgutoitega seadmete 

korral, et vältida galvaanilist sidestust maa kaudu. 

Alaldi –  see on elektriahel, kus vahelduvvool muundatakse alalisvooluks.  

Neid elemente ei ole võimalik juhtida tarkvaralise keskkonna abil. Seadmete tehnilised 

parameetrid ja nende roll sünteetilise generaatori töös on põhjalikult kirjeldatud K. Randmaa 

magistritöös [27]. 

2.3. Taastuvenergeetika labori andmeedastus võrgu kirjeldus 

Peatükis tutvustatakse seadmete vahelist sidevõrgu ühendust. Kirjeldatakse seadmeid, 

andmeedastamise protokolle, registreid ja muud infot, mis on oluline edulise eesmärgi 

saavutamiseks. Andmeid on võetud seadmete tootja tehnilisest dokumentatsioonist ja Eesti 

Maaülikooli taastuvenergeetika labori kasutusjuhendist. Joonisel 2.3 on näidatud 

taastuvenergeetika labori seadmete sideühendus. Sarnane skeem on kirjeldatud artiklites 

[3,28]. Skeemi eesmärk on teha kergemaks sidevõrgu ühenduste arusaamist ja kiirendada 

seadmete vahelist ühenduse loomist arenduse protsessi käigus. 

 

Andmehõive võrgustikus kasutatakse erinevad andmeside standardeid. Vajaliku seadmega 

ühenduse loomiseks peab olema valitud ja rakendatud õige sideühenduse protokoll. Joonisel 

2.3 näha, et enamus ühendusi on teostatud Ethernet võrgu kasutamisel. Analüüsides 

koostatud sidevõrgu skeemi otsustati, et sideühenduse loomseks, sünteetilise generaatori 

seadmete ja kasutaja arvuti vahel on mõistlik kasutada Modbus TCP/IP protokolli ja kõik 

edaspidised toimingud teostada valitud sideühenduse protokolli alusel [34,35]. Joonisel 2.3 

esitatud skeem ja kirjeldus on eelnevalt kasutatud autoripoolt teadusartiklis [33], magistritöö 

teema tutvustamiseks. 
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Joonis 2.3. Taastuvenergeetika labori sidevõrgu skeem: roheline kriipsjoon – internet; 

punane kriipsjoon – Ethernet; kriipspunktjoon – RS485; punktiirjoon – RS232; pidevjoon – 

analoogsignaal; X – puuduv ühendus [33] 

 

Joonisel 2.3 skeemil on näidatud, et osa ühendusi puuduvad, kuigi on taastuvenergeetika 

labori kasutusjuhendis märgitud olemasolevana. Füüsiliselt eksisteerivate ühendustele 

vastab WebBox ja U4 muunduri ühendus. U3 ja U9 muundurite sidekaablid on küll 

paigaldatud, aga teadmata põhjustel ühendamata. Vaatamata tekkinud olukorrale leiti teine 

võimalus võrguparameetrite andmekogumiseks. Probleemi lahendamiseks otsustati 

kasutada LabVIEW keskkonna abil loodud juhtimisprogrammi testimiseks 

võrguanalüsaatoreid Janitza UMG 605 ja UMG103. 

2.3.1. Mõõtesüsteem 

Mikrovõrgu energia parameetrite kvaliteedi kontrollimiseks on andmeedastamise võrku 

ühendatud analüsaatorseade. Analüsaator koosneb: Janitza UMG605 ja kahest Janitza 

UMG103 mõõtemoodulitest. Seadmete  asukont peakilbis on näidatud joonisel 2.4.  
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A 

B 

C 
 

Joonis 2.4. Seadmete asukoht A – PLC1 juhtimis kontroller: B – Janitza UGM605 ja 

UGM103 analüsaatorid; C – sagedusmuundur Delta VFD-EL 037EL43A  

Analüsaator Janitza UMG605 on analüsaatorite põhimoodul internet/Ethernet 

ühendusvõimalusega. Antud moodul salvestab enda ja kahe Janitza UMG103 moodulitest 

saadud andmeid ja edastab kasutaja arvutisse või serverisse. Omavahel suhtlevad Janitza 

analüsaatorseadmed Modbus RTU protokolli abil. Mikrovõrgu vooluparameetrite 

mõõtmised toimuvad mõõtetrafode abil, mis on ühendatud analüsaatoritega Janitza 

UMG103. Pinged mõõdetakse Janitza seadmete abil VSG väljundklemmidelt. 

Kokku on kuus mõõtekohta: 

– elektrivõrgu elektrienergia mõõtmine; 

– taastuvenergeetika labori mikrovõrgu elektrienergia mõõtmine; 

– päikesepaneelide toodetava energia mõõtmine; 

– tuulegeneraatori toodetava energia mõõtmine; 

– virtuaalse sünteetilise generaatori toodetava energia mõõtmine; 

– programmeeritava koormuse tarbitava energia mõõtmine. 
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Võrguanalüsaatorid mõõdavad: voolutugevusi, pingeid, sagedust, impulssliigpingeid (surge 

voltages, transient või spikes) jne. 

Lisainformatsiooni on võimalik leida tootja andmelehelt [36] või taastuvenergeetika labori 

kasutusjuhendist [28].  

2.3.2. SMA Webbox 

SMA WebBox on kommunikatsiooni seade. Eesti Maaülikooli taastuvenergeetika laboris on 

SMA WebBox ettenähtud U3, U4, U9 seadmete konfigureerimiseks ja juhtimiseks. Seadme 

juhendis [37] on mainitud, et on olemas võimalus WebBox seadme abil ühendada ühte 

juhtimisvõrku kuni 50 seadet jääda ühendussiini kaudu. WebBox seadet juhitakse 

internet/Ethernet ühenduse kaudu ja edasi juhtimine toimub RS485 (Modbus) sidestandardi 

abil. Webbox seadme kasutamisel on võimalik muundurite U3, U4, U9 eraldi juhtimine ja 

iga seadme kohta paremeetrite logimine. Magistritöö koostamise hetkel on WebBox 

seadmega ühendatud ainult muundur U4.  
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3. Sünteetilise generaatori andmehõive edasiarendus 

3.1. Sissejuhatus 

Peatükis kirjeldatakse loodud tarkvaraarenduse tööpõhimõtet, elementide ehitust ja antakse 

ülevaade loomise protsessis kasutatud tarkvaradest. Eesmärgi saavutamiseks on valitud 

tarkvaraline keskkond LabVIEW.  

Antud töös koostatud VSG juhtimislahendus peab võimaldama teostada füüsilist seadmete 

testimist ja koostama andmebaasi faili saadud tulemuste alusel. Magistritöö käigus on 

plaanis teostada katsed reaalsete seademetega, selleks, et analüüsida, kuidas käitub VSG 

seade reaalsetes kasutustingimustes.  

3.2. Andmehõive tutvustus 

Magistritöö koostamise käigus loodi tarkvaraline lahendus sünteetilise generaatori 

elementide juhtimiseks andmebaasi väärtuste alusel. Juhtimisprotsessi testimise lõpus 

tulemuste väärtused salvestatakse andmebaasi komaga tabuleeritud failina (.csv), kasutaja 

poolt määratud kausta. Faili koostamiseks sobib suvaline tekstitöötlus tarkvara. Põhiline 

tingimus on tabeldusmärkide valikuvõimalus: koma, punkt, semikoolon, tabulaator. Nendest 

parameetritest sõltub andmete lugemise korrektsus loodud juhtimis tarkvaraarenduse 

programmi registritesse. Kasutaja arvuti ja juhitava seadme andmeedastamiseks on valitud 

Modbus TCP/IP protokoll, mille andmeedastuse eritingimused on tutvustatud punktis 3.3. 

Magistritöö koostatud tarkvaraarenduse andmehõive skeem on näidatud joonisel 3.1. 

 

Joonis 3.1. VSG juhtimise andmehõive skeem: kriipspunktjoon – juhtimise käsud; 

kriipsjoon – analüsaatoritest ja failidest saadud andmed [33] 
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Joonisel 3.1 on näha, et juhitav seade ei oma otsest tagasisidet kasutaja arvutiga. See ei ole 

õige, kuid paremat sideühendust punktis 2.3 kirjeldatud põhjusel hetkel ei ole võimalik 

taastuvenergeetika laboris saavutada. Tulevikus tuleb tekitada tagasiside ühendus VSG ja 

kasutaja arvuti vahel, selleks et oleks võimalik tõsta registreerimise täpsust testide 

teostamisel ja Janitza analüsaatoreid kasutada abikontrollelemendina tõrke tuvastamiseks. 

 

Andmete liikumine sünteetilise generaatori seadmete juhtimisel. VSG seadmete 

juhtimise aluseks on andmebaasi fail, mis avatakse LabVIEW keskkonnas loodud 

juhtimisprogrammi abil. Juhtimisprogrammis erinevate funktsioonide abil toimuvad 

andmete teisendamised, ehk andmefailist saadud väärtustest tehakse juhtimiskäsud. 

Juhtimiskäsud edastatakse Modbus TCP/IP protokolli kasutamisel taastuvenergeetika labori 

ruuteri kaudu HMI paneelile. HMI paneel kasutab RS232 andmevahetuse protokoll 

sideühenduse loomiseks PLC1 kontrolleriga. HMI paneeli programmi koodi väärtused 

vastavad PLC1 kontrolleris oleva programmi analoog ja digitaal väljundite seisunditele. 

Kontrolleri PLC1 analoog ja digitaal väljundite kasutamisel juhitakse sünteetilise 

generaatori U7 muundurit. Joonisel 3.1 juhtimise andmehõive skeemis ei ole näidatud 

kontroller PLC1 sellel põhjusel, et hetkel juhtimiseks on võimalik kasutada ainult HMI 

paneeli registreid ja PLC1 ei ole võimalik juhtida LabVIEW keskkonnas loodud 

tarkvaraarenduse abil. Joonisel 3.1 esitatud skeem ja protsessi lühitutvustus on eelnevalt 

kasutatud autori poolt teadusartiklis [33], magistritöö teema tutvustamiseks.   

 

Võrguparameetrite andmete registreerimine. VSG juhtimisel ei ole võimalik saada 

andmeid WebBox seadme abil punktis 2.3 kirjeldatud põhjusel. Võrguparameetrite andmete 

muutuse fikseerimiseks ja salvestamiseks kasutati punktis 2.3.1 kirjeldatud 

võrguanalüsaatoreid. Analüsaatorid on ühendatud Eesti Maaülikooli taastuvenergeetika 

labori Ethernet võrguga ja Modbus TCP/IP kasutamisel toimub andmevahetus kasutaja 

arvutiga. Magistritöö raames loodud LabVIEW keskkonnas VSG juhtimisprogramm muudab 

saadud Modbus TCP/IP andmepaketid väärtusteks ja saadud tulemust salvestatakse 

.csv failina kasutaja poolt valitud kausta. Protsessi kirjeldus on eelnevalt kasutatud autori 

poolt teadusartiklis [33], magistritöö teema tutvustamiseks. 
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3.3. Andmeside protokoll Modbus 

Vaatamata, et Modbus loodi 1979. aastal on ta siiamaani väga populaarne tänu oma 

universaalsusele. Modbus protokolli eelis on selles, et ta võib töötada kõikide andmeedastus 

viisidega (keerupaar, kiudoptika, internet/Ethernet, mobiilside jne.). Modbus kasutab Ülem-

Alluv (master-slave) sidesüsteemi ja suhtleb ühe või mitme alluva seadmega. Maailmas on 

kasutusel kolm Modbus versiooni  [35]: 

– Modbus ASCII, kõik andmed kodeeritud kuueteistkümnes süsteemis neljabittise 

ASCII tähemärkidega; 

– Modbus RTU, kõik andmed kodeeritud binaarfailides. Iga andmebaidi kohta 

kulub üks bait seadmevahelise sideühenduse loomiseks, ehk adresseerimine; 

– Modbus TCP/IP, andmetest koostatakse TCP/IP paketti. Seadme ühenduse 

loomiseks kasutatakse seadme IP aadress ja andmed edastatakse TCP/IP paketti 

abil. 

Protokolli suurim ebamugavus on andmepakettide edastamise ja lugemise erinevate 

võimaluste olemasolu. Joonisel 3.2 on näidatud tavaline 32-bitine andmepakettide edastus, 

kus esimesena saadetakse A ja siis B andmepakett.  

 

Joonis 3.2. Andmepakettide edastamise skeem 

Andmepaketid võivad olla edastamiseks pööratud (Swapped), ehk esimeseks saadetakse B 

ja siis A andmepakett. Teine probleem on kust poolt hakatakse saadud andmepakette 

lugema. Esimene võimalus alustada lugemist on andmepakettide saamise järjekorras, ehk 

vastavalt joonisele 3.2 lugemise algus on andmepaketist A. Teine võimalus on alustada 

lugemist vastupidises järjekorras, eht lugemine algab B andmepakettist. 32-bitine 

andmepakett kontrollitakse enne lugemist kontrollsumma kasutamisel ja juhul kui on 

avastatud andmemahu erinevused, toimub protsessi katkestus. Andmepakettide edastamise 

tüüpi saab tuvastada ainult katsetus meetodi abil. Magistritöö koostamisel on andmetüübi 
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edastamise variandi tuvastamiseks on kasutatud ShortBus Modbus Scanner tarkvara [38]. 

Antud tarkvara kuulub vabavarade gruppi ja ei vaja kasutamiseks väljaõpet. 

3.4. Programmi elementide ja funktsioonide tutvustus 

3.4.1. Kasutatavad andmetüübid 

LabVIEW tarkvara platvormis on oluline pöörata tähelepanu andmetüüpide töötlemisele. 

Allpool loetletud juhtimisprogrammi koostamise käigus kasutatud andmetüübid koos 

LabVIEW keskkonna tingmärkidega: 

 – Double precision float – konverteerib numbriline väärtus topelt täpsusega          

ujukomaks; 

 – Single precision float – konverteerib numbriline väärtus lihttäpsusega 

ujukomaks; 

 – Signed integer – konverteerib numbriline väärtus 16-bitti täisarvuks 

- 32768…32767; 

 – Unsigned integer – konverteerib numbriline väärtus 16-bitti täisarvuks 

0…65535; 

 

– Type cast – teisendus lüli, ehk andmetüüpide teisendamise funktsioon; 

String – sõne andmetüüp. 

Andmetüüpide korrektse teisendamisest ja kasutamises sõltub programmi töö kvaliteet ja 

andmetöötluse kiirus. 

3.4.2. Programmi funktsionaalne skeem 

Koostatud programmi funktsionaalse skeemi eesmärk on kirjeldada programmi töötamise 

loogikat ja üldist funktsioone ehitust. Magistritöö autori arvamusel joonisel 3.3 esitatud 

programmi funktsionaalne skeem aitab mõistma loodud VSG juhtimisprogrammi arusaamist 

ja vajadusel edasiarendamist. Skeemi peal on väljatoodud tsüklite ehitused ja andmete 

liikumissuunad. VSG juhtimisprogrammi LabVIEW keskkonnas koostatud skeem on 

esitatud lisades A ja B. Lisas A on esitatud juhtimisprogrammi automaatrežiimi skemaatiline 

ühendus. Lisas B on esitatud juhtimisprogrammi käsirežiimi skemaatiline ühendus. 

Automaat- ja käsirežiimi erinevus on ainult automaatse faili avamise ja väärtuste lugemise 

funktsioonis.   



 

 

 

 

 

Joonis 3.3.  VSG juhtimisprogrammi funktsionaalne skeem: pidevjoon – juhtimise käsud; kriipsjoon – automaatrežiimis kasutatavad juhtimise 

käskude väärtused; punktiirjoon – kogutud andmete väärtused; kriipspunktjoon – andmed andmebaasi faili loomiseks [33] 

    

2
7
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Joonisel 3.3 pidevajoonega on näidatud sideühenduse tekkimine ja juhtimiskäskude 

edastamine juhitavatele seadmetele. Kriipsjoonega on näidatud automaatrežiimi juhtimise 

loogika ja protsessiga seotud sammud. Punktiirjoonega näidatud seadmetest saadud 

aktuaalsed väärtused, mis kergendavad protsessi jälgimist. Kriipspunktjoonega näidatud 

andmebaasi faili loomiseks vajalikud programmi sammud. 

3.5. Programmi elementide kirjeldamine 

3.5.1. Sideühenduse loomine 

Kõikides programmides üle maailma on enim tähelepanu pööratud seadmete vahelisele 

ühilduvusele. Kõik tarkvaraarendajad on teadlikud, et kommunikatsiooni vead langetavad 

programmi kasutegurit ja tulemusena on tihti kasutajate loobumine tarkvaraplatvormi 

kasutamisest. Magistritöö raames loodud programm ei ole erand. VSG juhtimise programmi 

loomisel on tehtud katsetused erinevate LabVIEW tarkvara pakutavate elementidega ja 

valitud parema stabiilsusega virtuaalne instrument (VI). Modbus TCP VI on näidatud 

joonisel 3.4. 

 

Joonis 3.4. Modbus TCP virtuaal instrumendi sideühenduse loomine 

Joonisel 3.4 näidatud element on kasutatud skeemis kahe ühenduse loomiseks. Esimeses 

ühenduses luuakse võimalus lugeda kasutaja poolt määratud väärtused HMI paneeli 

registritesse, ehk juhtida VSG ja programmeeritavat koormust. Teises ühenduses luuakse 

võimalus andmete kogumiseks ja salvestamiseks Janitza UMG605 võrguanalüsaatori abil. 

Ühenduse loomiseks on vajalik määrata IP aadress (192.168.47.X) ja ühendus port. Port on 

vaikimisi väärtusega 502 ja sõltub ühendatava seadme konfigureerimisest. 
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Väga oluline on mitte kasutada Modbus TCP/IP VI kindla iteratsiooni kestusega „kuni-

tsüklis“ (while loop) sellepärast, et Modbus TCP/IP omab andmepakettide edastamise ajalist 

piirangut. Kui tekib ajaline viivitus andmepakettide vahetusel, mis ületab lubatud väärtuse, 

toimub  protsessi sidekatkestus koos veateatega ja programm lõpetab töötamise. 

3.5.2. Andmebaasi faili avamine programmis 

Kõikides automaatjuhtimise programmides selleks, et midagi hakata tegema on vaja avada 

faili. Antud juhul on vajalik näidata programmile faili asukoht ja programm avab faili 

automaatselt, kui juhtimispaneelil on valitud automaatrežiim. Režiimi valikute eest vastutab 

LabVIEW Case Structure funktsioon, mis programmeerimises nimetakse: „KUI–SIIS–

MUIDU“ (if-then-else). Case Strukture funktsioon on näidatud joonisel 3.5 halli raamiga, 

kuhu on mahutatud faili avamise ja lugemise vajalikud elemendid. Case Strukture 

funktsiooni ümberlülitamine toimub Boolean andmetüüpi juhtimissignaali abil, ehk tõene 

(true) ja vale (false) väärtuste kasutamisel. Joonisel 3.5 vaates (a) on näidatud 

juhtimissignaali vale (false) väärtuse tulemus. Joonisel 3.5 vaates (b) on näidatud 

juhtimissignaali tõene (true) väärtuse tulemus.  

  

a b 

Joonis 3.5. Faili avamise ja teisendamise protsessi skeem: (a) – automaatrežiim; 

(b) – käsirežiim 

Joonise 3.5 vaates (b) ei ole funktsioone, kuna tegu on käsirežiimiga. Käsirežiimis andmeid 

loetakse otse seadmesse spetsiaalsete käskude abil. Vaade (b) on toodud välja selleks, et 

näidata Case Strukture funktsiooni ehitust. 

Faili avamise protsess koosneb kahest osast, ehk faili avamine koos andmete teisendamisega 

sõne (string) andmetüüpiks ja sõne (string) andmetüüpist teisendamine ujukoma (float) 

Null massiiv 

Vea väljastamise funktsioon 
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andmetüübiks. Topelt teisendamine on programmeerimise võte erinevate andmetüüpide 

töötamisel. Avamise ja teisendamise protsessis on kasutatud „Read Delimited Spreadsheet“ 

virtuaalset instrumenti. Kirjeldatud protsessi skeem on näidatud joonisel 3.5.  

Joonisel 3.5 vaates (a) on näidatud kaks „Loe piiritletud arvutustabelit“ (Read Delimited 

Spreadsheet) virtuaalset instrumenti. Esimese „Read Delimited Spreadsheet“ virtuaalse 

instrumendi eesmärk on avada fail ja teisendada kõik andmefailis olemasolevad 

andmetüübid sõne (string) tüübiks, ehk muuta kõik andmed ühesuguseks andmetüübiks, et 

võimaldada edaspidine andmetöötlus. Teine „Read Delimited Spreadsheet“ virtuaalne 

instrument kasutab võetud esimesest virtuaal instrumendist andmeid ja teisendab neid 

vastavalt kasutaja poolt määratud andmetüübile. Kokku on kolm võimalust andmete 

teisendamiseks, ehk täisarv (integer), ujukoma (double), sõne (string). Kui andmetüübi 

teisendamisel on tegu mittevastava andmetüübi väärtusega, siis antud väärtuse asemel 

loetakse 0 väärtus. Peale andmefaili laadimisest massiivi indekseerimise funktsiooni, 

rakendatakse loetud andmefaili esimese rea andmeid tervele programmile. Esimese rea 

väärtused sõltuvad andmetüübist. Pealkirju või teksti sisaldavate andmefailide väärtuseks 

loetakse 0. Numbrilised väärtused loetakse massiivi andmefaili samas järjekorras. Selline 

erinevus toimub sellel põhjusel, et „Read Delimited Spreadsheet“ virtuaalne instrument ei 

võimalda töödelda erinevate andmetüüpide väärtuseid ühes plokis. 

Joonisel 3.5 vaates (a) on näidatud korrektse faili avamiseks vajalikud häälestus elemendid. 

Suuremat tähelepanu tasub pöörata faili andmete eraldusregistritele. On olemas erinevat 

tüüpi andmete eraldusvõimalused, ehk TAB (/t) andmete eraldus, komaga andmete eraldus 

ja semikooloni abil eraldatud andmed. Juhul kui andmefaili eraldusregistrid ei sobi 

programmis määratud registritega, siis avatud faili andmed ei osale programmi juhtimises ja 

veateated ei tule sellepärast, et faili avamine oli korrektne. Programm ei kontrolli väärtuste 

korrektsust, ehk kontrollitakse ainult, et andmefail oli avatud ja väärtused on kättesaadavad. 

Joonisel 3.5 vaates (a) element „Andmebaasi väärtused“ on lisatud andmete korrektse 

lugemise kontrolliks. Korrektne andmete lugemine on näidatud joonisel 3.6. 
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   Joonis 3.6. Korrektse andme lugemise näidis  

Ebakorrektsete andmete lugemise tunnuseks on kõikide andmete kirjutamine ühte lahtrisse. 

3.5.3. Väärtuste eraldamine massivist ja automaatne väärtuste lugemine 

Antud punktis kirjeldatud toimingud koosnevad kolmest eraldi toimivast protsessist, kuid 

eraldi punktidena neid ei tohi tutvustada. Eraldi tutvustamisel võib tekkida vale arusaamine 

protsessi elementide funktsioonidest ja tsükli loogikast. 

Joonisel 3.6 on näidatud õigesti loetud andmefaili väärtused. Nad kujutavad endast massiivi, 

ehk ühte elementi, mis koosneb mitmetest erinevates osadest. Selleks, et massiivi väärtuseid 

oleks võimalik kasutada iseseisva elemendina on programmi lisatud massiivi adresseerimise 

funktsioon nimetusega „Index Array“. Joonisel 3.7 on antud element näidatud nimetusega 

„Massiivi indekseerimine“. 

  

Joonis 3.7. Massiivi andmetöötluse protsessi skeem: A – „VÕI“ funktsiooni juhtimis kanal; 

B – massiivi rea numbri loetav kanal; C – „VÕI“ funktsioon; D – massiivi rea numbri loetav 

kanal tagasiside funktsiooniga; E – signaali ümberlülitus 

E 

C A 

B D 
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Joonisel 3.7 on näidatud Index Array funktsioon, kus sinise numbritega (0, 1, 2 ) on määratud 

tulpade numbrilised aadressid, oranžiga on näidatud massiivist eraldatud üksikud elemendid 

või väärtused. Kokku ühendatud sinine joon on ühendatud „KUI“ (if) funktsiooniga. Antud 

tsüklis „KUI“ funktsiooni eesmärk on tabeli ridade vahetamine, mis toimub ainult juhul, kui 

eelmine väärtus oli loetud ja on ≥ 0. Ridade vahetuse protsess toimub andmefaili ajaväärtuse 

alusel. Ajaline väärtus ei ole oluline, tähtis et number on ≥ 0. Read vahetatakse, kui joonisel 

3.7 „KUI“ funktsioon C on kätte saanud A ja B andmeedastuskanalite väärtused. Kui „KUI“ 

funktsioon omab väärtus tõene (true), siis kanalist B saadud väärtusele lisatakse üks ühik 

juurde ja edastatakse D andmeedastuskanali kaudu käsk ridade vahetuseks „Massiivi 

indekseerimine“ funktsioonile. Iga tsükliga neid toimingud korratakse, kuni lõpetatakse 

protsess, vajutades „STOPP“ nupp.  

„STOPP“ nupp on „kuni-tsükli“ väga oluline käsk sellepärast, et see on ainuke võimalus 

katkestada programmi silmust. „STOPP“ nupu funktsiooni saab ühendada teiste 

funktsioonidega ja nupu vajutamisel katkestada ühendatud funktsioonide toimimist või 

seadistada funktsioone algväärtusi. Näiteks joonisel 3.7 näidatud „Massiivi indekseerimine“ 

funktsiooni algväärtuse taastamine. „STOPP“ nupu vajutamisega, joonisel 3.7 näidatud 

elemendi E abil, loetakse D andmeedastuskanali kaudu „Massiivi indekseerimine“ 

funktsioonile ridade väärtuseks 0 ja uue tsükli alguses ridade lugemine hakkab nullist, ehk 

massiivi algusest. 

3.5.4. Seadme juhtimine 

Modbus protokolli abil juhitav seade omab aadresside kogumit, mis on kindlaks määratud 

tootja poolt. Seadmete juhtimiseks on vaja teada: mis funktsiooni kasutada; kuhu ja mida 

kirjutada. Magistritöös loodud programmis on kasutatud „Write Holding Registers“ ja 

„Read Holding Registers“ virtuaal instrumente. Antud virtuaal instrumentidele Modbus 

protokollis on olemas võrdne funktsiooni kood (koodi väärtuseks on 3). LabVIEW tarkvaras 

ei ole võimalik valida koode numbriliselt, aga palettide menüüs on olemas erineva 

funktsiooni valikuga virtuaal instrumendid, kus funktsioonid on kindlaks määratud. 

LabVIEW tarkvaras on koostatud juhitavate seadmete registrite kirjutamise/lugemise skeem. 

Juhtimisskeemi ehitus on näidatud joonisel 3.8. Registrisse kirjutamiseks/lugemiseks on 

vajalik määrata Modbus aadress, kus asub vajalik kirjutamis/lugemis register. Väli registri 

väärtuse lugemiseks on näidatud tähistusega B joonisel 3.8. 
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Joonis 3.8. LabVIEW Modbus registrite kirjutamise/lugemise skeem: A – andmetüüpi 

määramise element; B – aadressi määramise element; C – registri kirjutamise element; 

D – registri lugemise element; E – Reverce 1D array funktsioon; F – Type Cast funktsioon 

Joonisel 3.8 tähisega C näidatud „Write Multiple Holding Registers“ VI täidab seadme 

juhtimis funktsiooni, ehk Modbus protokolli kaudu määratakse kindla adresseeritud 

seadmele väärtus millele ta peab vastama. Antud programmi lõigus VSG seadmele 

määratakse võimsuste suurused. 

Joonisel 3.8 tähisega D näidatud „Read Multiple Holding Registers“ VI täidab seadme 

kontrollimis funktsiooni, ehk Modbus protokolli kaudu loetakse kindla adresseeritud 

seadmest väärtuseid. Saadud andmed väljastatakse juhtimispaneeli näidikule ja andmefaili 

koostamiseks.  

Joonisel 3.8 on näha miks LabVIEW tarkvara keskkonnas on väga oluline pöörata tähelepanu 

andmetüüpide töötlemisele. Joonisel 3.8 saadud andmemassiivist massiivist (joonis 3.7) 

indekseeritud väärtus on DBL andmetüüpi, mis teisendatakse SGL andmetüüpi. DBL ja SGL 

LabVIEW keskkonnas kuuluvad ujukoma andmetüüpi (float), kuid omavad täpsuse 

erinevust.  

Modbus sideprotokoll LabVIEW keskkonnas kasutab Integer andmetüüpi, ehk täisarvulised 

väärtused. On olemas kaks Integer andmetüüpi, ehk täisarv minus märgiga (Signed Integer) 

ja täisarv miinus märgita (Unsigned Integer) [35,39]. LabVIEW tarkvaras Modbus VI 

kasutab vaikimisi andmetüüp täisarv minus märgita (Unsigned Integer), mis võib tekitada 

mõningaid probleeme andmelugemisega, kui programmi koostaja ei ole sellest teadlik. 

Antud moment on oluline, kui koostatakse programm, kus väärtused võivad muutuda 

negatiivseks. 

A 

 

B 

 C 

 

D 

 

E 

 

F 
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Ujukoma andmete edastamiseks Modbus protokolli kaudu on vajalik teisendada 

„ujukoma numbriks“ (Float to Integer), ehk komaga arvud täisarvuliseks. Antud funktsiooni 

täidab „teisendus lüli“ (Type Cast). Erineva andmetüübiga elemendid ei hakka koos töötama. 

Joonisel 3.8 „teisendus lüli“ (Type Cast) funktsioon täidab „ujukoma numbriks“ 

(Float to Integer) teisendamise ja samal ajal massiivi koostamise ülesannet. Saadud tulemus 

on sobiv Modbus protokolli andmeedastamiseks.  

Võrreldes joonis 3.8 ja joonis 3.9 saame näha andmepakettide lugemise erinevust LabVIEW 

tarkvaralises keskkonnas „Read Holding Registers“ virtuaal instrumentide kasutamisel. 

 

Joonis 3.9. Pinge väärtuste edastamine Modbus protokolli abil; A – aadressi määramise 

element; B – registri lugemise VI; C – andmetüübi määramise element (Signed Integer); 

D – massiivi indekseerimise funktsioon; E – andmetüübi määramise element; 

F – Float to String funktsioon 

Oluline erinevus andmepakettide töötlemise vahel joonisel 3.8 funktsiooni E ja joonisel 3.9 

funktsiooni D vahel. Joonisel 3.8 on näidatud pööratud (Swapped) andmepakettide 

edastamis võimalus ja joonisel 3.9 on näidatud normaalne andmepakettide edestamise 

võimalus LabVIEW keskkonnas. Joonisel 3.9 tähisega C ja E on näidatud elemendid, mille 

abil LabVIEW keskkonnas määratakse andmetüüpe. 

Kõikides Modbus ühendustes LabVIEW keskkonnas tuleb arvestada üleval toodud 

eritingimustega.  

3.5.5. Testi tulemuste salvestamine 

Mõõdetud analüsaatori Janitza UMG605 võrguparameetrid on edastatud Modbus TCP/IP 

protokolli abil kasutaja arvutisse ja neid andmed on vaja jaotada ja salvestada uue 

andmebaasi failina.  

A 

B 

 

C 

 

D 

 

E 

 

F 
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Antud protsess koosneb järgmistest etappidest: 

– andmete eraldamine massiivist; 

– andmete teisendamine „number ujukomaks“ (Integer to Float); 

– andmete teisendamine „number sõneks“ (Float to String); 

– väärtuste andmemassiivi koostamine; 

– lõpliku andmemassiivi loomine; 

– andmebaasi faili loomine ja kirjutamine. 

Joonisel 3.8 ja joonisel 3.9 on näidatud erinev andmete eraldamise viis Modbus massiivist. 

Erinevus seisneb Modbus TCP/IP andmete teisendamises ja andmetüüpide määramises. 

Joonisel 3.8 tähisega F on näidatud andmete teisendamiseks „Reverce 1D Array“ funktsioon, 

mis on vajalik vahetatud lugemise järjekorraga (Swapped) andmepakettide edastamise 

puhul. Joonisel 3.9 sellist elementi ei ole ja andmeid edastatakse normaalses 

lugemisrežiimis. Joonisel 3.8 tähisega F on näidatud andmete massivist kättesaamiseks ja 

andmetüübi määramiseks kasutatud „teisendus lüli“ (Type Cast) funktsioon. Joonisel 3.9 on 

andmete massivist kättesaamiseks ja andmetüübi määramiseks kasutatud kahte funktsiooni. 

Index Array (tähis D) funktsiooni on kasutatud andmete massiivist kättesaamiseks. 

Teisendamiseks kasutatakse elementi „number to single precision float“ (tähis E). 

Teisendamine number ujukomaks (Integer to Float) on vajalik ainult selleks, et väärtuste 

välimus andmebaasi failis oleks korrektne. Modbus protokollis kasutatakse täisarvulisi 

väärtuseid. Koma asemel kirjutatakse täisarv ja juhul kui on vaja saavutada numbrilise 

väärtuse suurem täpsus, lisatakse numbrilisele väärtusele veel üks number lõppu (näiteks 

230,5 on täisarvuna 2305). Kui programmis plaanitakse kasutada ainult täisarvuga 

väärtuseid, siis ei ole vaja kasutada teisendamise funktsioone. 

Eelnevalt töös oli mainitud, et erinevaid andmetüüpe ei ole võimalik LabVIEW keskkonnas 

töödelda. Kui Modbus andmemassivist on saadud andmed, tuleb pärast andmetüübi 

määramist andmed uuesti teisendada ujukoma sõneks (Float to String). See on vajalik 

selleks, et kokku viia erinevad andmetüübid üheks andmetüübiks ja koostada erinevate 

andmete allikatest ühese andmetüübiga massiiv. Massiivi koostamise element on näidatud 

joonisel 3.10 tähistusega A. See on põhiline element andmebaasi faili koostamisel, kuna 

protsessi jooksul loetakse sinna kõik programmi poolt määratud väärtused. 
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Joonis 3.10. Andmebaasi faili koostamise ja väljastamise skeem: A – massiivi koostamine; 

B – massiivi loomine; C –massiivi pealkirjade register; D – andmebaasi faili loomine 

Joonisel 3.10 funktsioon tähistusega B on lõplik massiivi loomine. Selle protsessi käigus 

loetakse kõik väärtused elemendist A ja vastavalt programmi koostaja soovile on võimalik 

määrata pealkirjad elemendist A saadud väärtuste tulpadele. Pealkirjade nimekirja 

koostamisel tasub arvestada sellega, et LabVIEW keskkond ei toeta rahvusvahelist 

kirjasüsteemi kodeerimist (Unicode). Seda on vaja teada selleks, et ei tekiks tundmatu 

märkidega andmefaili pealkirjad.  

Andmebaasi faili loomiseks ja salvestamiseks on kasutatud „Kirjuta piiritletud tabel“ 

(Write Delimited Spreadsheet) virtuaalset instrumenti. Faili loomisel avatakse dialoogi aken, 

kus pakutakse valida faili salvestamise kaust ja edasi väljastatakse loodud massiivi väärtused 

komaga tabuleeritud väärtus failina (.csv). 

Andmebaasi faili loomine toimub ainult „STOPP“ nuppu vajutamisel ja faili asukoha 

määramisel. Teistel juhtudel faili salvestamist ei toimu ja protsessi andmeid ei salvestata. 

3.5.6. Protsessi visualiseerimine 

Protsessi mugavamaks jälgimiseks on programmi skeemile lisatud element 

„Waveform Charts“, mis on näidatud joonisel 3.11. Antud element ei mõjuta skeemi 

funktsionaalsust, kuid kergendab protsessi jälgimist. Elemendi ühendusel tuleb jälgida 

ühendamistingimusi, mis on kirjeldatud Help menüüs. Ühendusviisiga on võimalik valida 

tekitava graafiku välimust ja lisada vajalikke funktsioone.  

A 

B 

C 

D 
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a b 

Joonis 3.11. Protsessi visualiseerimise element: (a) – skemaatiline välimus: A – element 

Waveform Charts, B – graafiku kustutamise funktsioon; (b) – Waveform Charts välimus 

esipaneelil 

Joonisel 3.11 vaates (a) näidatud graafiku kustutamise funktsioon. Kustutamise funktsioon 

rakendub ainult „STOPP“ nupu vajutamisel. Kui „STOPP“ nuppu ei ole vajutatud siis 

graafikut jätkatakse sellest kohast, kus protsess katkestati. 

Joonisel 3.12 on näidatud „Waveform Charts“ elemendi abil loodud graafik 

3.6. Programmi esipaneeli kirjeldus 

Programmi esipaneeli välimus. Programmi visuaalne vormistuse ülesanne on muuta 

programmi kasutamist mugavamaks ja kiiremaks. Paljud inseneridele suunatud programmi 

lahendused üle maailma omavad raskesti arusaadavaid menüüsid, mis raskendab 

programmide funktsioonide kasutamist. Antud punktis tutvustatakse juhtimisprogrammis 

olevaid väljasid, näidikuid ja nende funktsioone. Autori arvamusel peab kasutajal olema 

võimalus lugeda vajalikud väärtused käsitsi. Käsijuhtimise funktsiooni valik on võimalik 

teha enne programmi käivitamist. Juhtimis programmi esipaneel on esitatud joonisel 3.12  

A 
B 
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Joonis 3.12. VSG juhtimispaneel 

Tsükli aeg ja andmebaasi aja väärtused. Ajaväärtuse näidikud on paigaldatud süsteemi 

töötamise kontrolliks. See tähendab, et korrektse protsessi käigus „Tsükli aeg“ ja 

„Andmebaasi aja väärtused“ peavad muutuma. Kui üks nendest väärtustest ei muutu, siis on 

tegu programmi või andmefaili veaga.  Antud punkt puudutab ainult automaatjuhtimisega 

režiimi.  

TCP/IP aadress. Aadressi sisestamine on kohustuslik. Joonisel 3.12 on esitatud EMÜ 

taastuvenergeetika labori kasutatud seadmete TCP/IP aadressi näidised. Port-i ja ooteaega 

(connection timeout) võib häälestada vastavalt kasutatud seadmete konfiguratsioonile. Port 

ja ooteaeg (connection timeout) vaikimisi määratud väärtused on esitatud joonisel 3.12.  

VSG ja koormuse väärtused. Käsirežiimil VSG ja koormuse väärtuste sisestamise ühik on 

kW. Põhjuseks on kasutajaliidese (HMI paneeli) konfiguratsioon. Käsirežiimi väärtused 

tuleb sisestada klaviatuuri abil või kasutades sisestamis välja nooli.  

Stopp nupp. Protsessi lõpetamise nupp. See on ainuke võimalus nullida loendurid 

automaatjuhtimise režiimis, ehk alustada faili lugemist algusest ja lõpetada testimis režiimi 
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faili salvestamis võimalusega. Kui lõpetada testimise režiim teiste võimaluste abil siis 

andmefaili salvestamise dialoogiakent ei teki ja testimise käigus saadud andmed kustutakse. 

3.7. LabVIEW käitusversiooni rakendus 

Magistritöö raames loodud tarkvaralist arendust peab olema võimalik kasutada enamustes 

operatsioonisüsteemides. LabVIEW tarkvaraline keskkond võimaldab luua programmi 

.exe fail, mida saab kasutada erinevatel operatsioonisüsteemidel. Põhimõte on selles, et iga 

operatsioonisüsteemi jaoks on olemas RunTimeEngine rakendus, mida võimaldab 

korrektselt käivitada LabVIEW  .exe fail vajalikus operatsioonisüsteemis. RunTimeEngine 

on vabavara, mis on võimalik alla laadida arendaja ametlikult veebileheküljelt või luua 

installeerimisfail LabVIEW tarkvarakeskkonna abil [40]. LabVIEW RunTimeEngine 

installeerimisfaili loomise menüü on näidatud joonisel 3.13. 

 

Joonis 3.13. RunTimeEngine installeerimisfaili loomise menüü 

Joonisel 3.13 näidatud menüü abil toimub ka .exe aili loomine. RunTimeEngine rakenduse 

ja programmi .exe faili loomine on erinevad protsessid ja neid tuleb teha eraldi. Oluline on 

õigesti häälestada tarkvara loomise RunTimeEngine installeerimis- või .exe fail. 

Joonisel 3.14 on näidatud üldised valikud faili loomiseks. 
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Joonis 3.14. Faili loomise valikud 

Joonisel 3.14 näidatud valikutest sõltuvad loodud faili või installeri omadused, ehk juhul kui 

on kasutatud erilist programmide kogumit, mis vaikimisi ei kuulu LabVIEW keskkonnale, 

tuleb neid lisada installeerimisfaili konfiguratsioonile. Faili konfigureerimise lõpetamisel 

vajutada nuppu „Build“. Täpsem faili loomise ja konfigureerimise info on võimalik Help 

menüüst.  

LabVIEW failide avamiseks kasutaja arvutil peab olema installeeritud LabVIEW 

RunTimeEngine keskkond. Sellist lahendust tuleks kasutada juhul, kui testide teostaja ei ole 

varem kokku puutunud LabVIEW keskkonnaga või kui ei tohi süsteemi algoritmi avaldada. 
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4. VSG juhtimisprogrammi testimine  

4.1. VSG juhtimisprogrammi testimise metoodika 

Sünteetilise generaatori juhtimisprogrammi testimise eesmärk on kontrollida programmi 

võimekust, leida probleemsed kohad ja seadmete kasutamise arendusvõimalused.  

Juhtimisprogrammi testimise ajaks valiti 600 s, kuna selle aja jooksul jõuavad kõik 

testimisprotsessid ilusti toimida. Mõõtmised teostatakse iga sekundi tagant. Testimine peab 

olema teostatud võimalikult muutliku päikesepaneelide töö režiimi imiteerimisel. Katsete 

arv sõltub katsetulemuste erinevustest. Katsetulemused salvestada komaga tabuleeritud 

väärtus failina (.csv), edaspidiseks andmetöötluseks. 

Testimine on jaotatud kolmeks etapiks: 

– Test 1 – leida juhtimisprogrammi režiimi käivitamisele kuluv aeg; 

– Test 2 – leida min…max koormuse muutumise aeg; 

– Test 3 – testimine andmebaasi faili väärtuste alusel.  

Käivitamisele kuluva aja leidmiseks tehti neljast katsest koosnev seeria, kus programmi 

käitamist mõõdeti stopperi abil. 

Koormuse muutmise aja leidmiseks teostati kakskümmend koormuse muutumise protsesse 

vahemikutes 0…3,6 kW ja mõõdeti kuuluv aeg stopperi abil.  

Andmebaasi faili väärtuste juhtimisprogrammi katsetamiseks kasutati päikesepaneelide 

mõõtetulemusi. Päikesepaneelide energiamuundamise parameetrite mõõtmine toimus 

1.07.2014. Mõõtmiste vaheline ajaline samm on 1 s. Mõõtmised teostas EMÜ teadur 

Alo Allik. Saadud andmete alusel on tehtud VSG juhtimisprogrammi testimine. Kolmanda 

testi eesmärk on kontrollida juhtimisprogrammi võimekus juhtida VSG seadmeid eelnevalt 

mõõdetud päikese paneelide väärtuste alusel.  
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4.2. VSG juhtimisprogrammi testimise tulemused 

4.2.1. Juhtimisprogrammi režiimi käivitamisele kuluva aja leidmine 

Testimise käigus avastati, et külma stardiga, ehk esmasel käivitamisel muutuva koormusega, 

muundur U9 ei jõudnud töörežiimile. Esimesed kolm katset on tehtud automaatjuhtimisega, 

võrdsete võimsus parameetritega. Muudetud oli ainult koormuse ajalist kestvust. 

Esimene katse. Automaatse testimise käigus VSG ja reguleeritava koormuse võimsuse 

väärtused muutusid iga kümme sekundi tagant. VSG ja reguleeritava koormuse võimsuse 

väärtused ei olnud võrdsed. Kahe minuti jooksul seade ei saavutanud töörežiimi. 

Teine katse. Automaatse testimise käigus VSG ja reguleeritava koormuse võimsuse 

väärtused muutusid iga kahekümne sekundi tagant. VSG ja reguleeritava koormuse 

võimsuse väärtused ei olnud võrdsed. Kahe minuti jooksul seade ei saavutanud töörežiimi. 

Kolmas katse. Automaatse testimise käigus VSG ja reguleeritava koormuse võimsuse 

väärtused muutusid iga kolmekümne sekundi tagant. VSG ja reguleeritava koormuse 

võimsuse väärtuse ei olnud võrdsed. Kahe minuti jooksul seade ei saavutanud töörežiimi. 

Neljas katse. Käsirežiimis pideva koormusega katse. Töörežiimi saavutamiseks prooviti 

käsirežiimil käivitada sünteetilist generaatorit, kuni stabiilse väärtuse saavutamiseni. 

Teostati kümme katset ja stabiilsuse saavutamise aeg oli mõõdetud stopperi abil. 

Katsemeetodil leiti, et töörežiimi saavutamiseks peab muundur U9 töötama stabiilse 

koormusega ~ 90 s. Koormuseta muundur U9 ei suuda saavutada töörežiimi. Kui koormus 

on pikaajaliselt väiksem U9 võimsuse loetud väärtusest, siis muundur U9 katkestab 

reguleerimistööd ja lülitub ümber ooterežiimile. 

4.2.2. Koormuse muutumise aja leidmine   

Testimise käigus koormuse järsul muutumisel, mõõdeti reageerimisaeg 10…15 s, sõltudes 

koormuse suurusest. Mida suurem koormus, seda rohkem aega kulub väärtuse saavutmiseni. 

Suurte võimsuste erinevuste reguleerimisel toimivad lühiajalised hüpped üle määratud 

võimsuse. Tuleb pöörata tähelepanu, et muundur U7, mis juhitakse PLC1 analoog väljundiga 

reageerib sisestatud koormusele koheselt. Muunduri U9 koormuse juhtimise algoritm ei ole 

teada ja reageerimisaeg koormuse muutusele oluliselt pikem. 
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4.2.3. Testimine andmebaasifaili väärtuste alusel  

VSG juhtimise parameetriteks on valitud päikesepaneelide poolt mõõdetud võimsus. VSG 

töörežiimi tagamiseks on seade pidevalt koormatud. Koormuse väärtus on 3 kW. 

Juhtimisprogrammi VSG võimsuse väärtused loetakse iga sekundi tagant. Testimisperioodi 

pikkus on 600 s (10 min). Testimise käigus on tehtud kolm katset. Kõik kolm katset viidi 

eduliselt lõpuni ja katsete tulemused on salvestatud komaga tabuleeritud väärtus failidena 

(.csv). Test on korratud kolm korda järjest, parema andmetöötlemis võimaluse saavutamisel. 

Testimise käigus mõõdeti iga faasi kohta pinge, vool, võimsus, täisvõimsus ja 

reaktiivvõimsus. Saadud andmete analüüs ja võrdlemine toimub punktis 4.3. 

4.3. Andmetöötlus 

4.3.1. Andmetöötluse protsessi tutvustus 

Andmetöötlus on teostatud punktis 4.2 saadud andmete alusel. Andmetöötluseks on 

kasutatud Microsoft Excel tarkvarakeskkonda. Seoses sellega, et ei ole võimalik saada 

andmeid otse muundurist U9 ja analüsaatorid (Janitza UMG605, UMG103) mõõdavad kogu 

süsteemi paremeetrite muudatused, saame leida VSG arvutusliku mõju süsteemile. Süsteemi 

paremeetrite muutumised graafikutel võimaldavad teha järeldusi testimise tulemuste kohta. 

4.3.2. VSG arvutusliku võimsuse leidmine 

VSG juhtimisprogrammi testi alguses oli võrgu koormuse väärtus seadistatud 3000 W. 

Mõõdetud koormuse väärtus oli 3150…3170 W. Antud koormuse seadistus on olnud kõikide 

testide läbimisel muutmata. Janitza analüsaatorid näitavad mikrovõrgu energiatarbimise 

väärtuseid pluss märgiga ja toodetud energia väärtused miinus märgiga. Seoses selle 

tingimusega saame arvutada VSG poolt toodetava võimsuse järgmise valemi abil: 

3LkoormusVSG PPP                  (4.1) 

kus PVSG  on sünteetilise generaatori võimsus; 

 Pkoormus  – koormusseadmete võimsus, (W); 

 PL3  – L3 faasi mõõdetud võimsus, (W).  
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Päikesepaneelide mõõdetud väärtuste alusel on koostatud graafik, mida on kasutatud VSG 

juhtimisprogrammi testimise käigus mõõdetud tulemuste võrdlemiseks. Päikesepaneelide 

väärtuste graafik on näidatud joonisel 4.1.  

 

Joonis 4.1. Päikesepaneelide mõõdetud võimsuste ja testimistulemuste võrdluse alusel 

koostatud graafik: pidevjoon – algandmete väärtused; punktiirjoon – sünteetilise generaatori 

väljund töötlemata testitulemus katse 1 

Joonisel 4.1 on näidatud algfaili ja testimise käigus saadud töötlemata andmete graafikud. 

Nende võimsuste võrdlemine antud hetkel on kõige parem võimalus tuvastada programmi 

töö korrektsust, sellepärast, et VSG generaatori juhtimine magistritöö koostamise ajal on 

võimalik ainult võimsuse muutumisel kasutajaliidese (HMI juhtimispaneeli) abil. Joonisel 

4.1 testimise käigus mõõdetud väärtused on vormistatud graafiliselt selliseks, et tekiks 

arusaamine kuidas andmed näevad välja andmetöötluseta. 

Joonisel 4.1 on nähtav, et mikrovõrgu energia tarbimine on peegelpildis algfaili väärtustega. 

Korrektse graafiku koostamiseks on vaja teostada arvutused valemi 4.1 alusel ja vormistada 

saadud tulemused graafiliselt. Arvutused on vajalikud selleks, et oleks võimalik võrrelda 

testimise käigus saadud tulemusi algfaili väärtustega. Lõpliku graafiku koostamiseks teostati 

arvutused vastavalt valemile 4.1, tulemus näidatud joonisel 4.2. 
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Joonis 4.2. VSG automaatse juhtimise testide tulemused: kriipsjoon – päikesepaneelide 

võimsusgraafik; kriipspunktjoon – VSG juhtimise võimsusgraafik katse 1; kriipskakspunkt-

joon – VSG juhtimise võimsusgraafik katse 2; punktiirjoon – VSG juhtimise võimsusgraafik 

katse 3  [33] 

Joonistel 4.2 toodud testimise tulemused on autori arvamusel väga head. Punase joonega on 

tähistatud joonisel 4.1 päikesepaneelide võimsus väärtuste muutused, mis antud juhul 

aitavad kontrollida juhtimisprogrammi saadud tulemuste korrektsust. Joonisel 4.2 on näha, 

et juhtimisprogrammi abil saadud võimsus väärtused on lähedased algväärtuste graafikuga. 

Koormuse järsul muutusel tekkinud võimsuse erinevus oli autori poolt etteprognoositud 

punktis 4.2.2 mõõtmis tulemuste alusel. Mõõtetulemuste erinevused koormuse kiire 

kasvamisel on ~ 100 W. Kolmanda testi puhul oli märgatud lühiajaline võimsuse hüpe 

~ 600 W, mis autori jaoks oli ootamatu, kuna testimise käigus tingimuste erinevust ei olnud. 

Kolmanda katse võimsuste hüppe põhjuse uurimisel oli tehtud veel kolm katset järjest ja 

tulemused on sarnased joonisel 4.2 kajastatud katsetega 1 ja 2. Autori arvamusel võib selline 

võimsuste erinevus olla seotud seadmete vahelise andmeedastuse või mõõteveaga.  

4.3.3. Pinge ja voolu mõõtetulemuste andmetöötlus 

Magistritöö raames loodud tarkvara abil on võimalik salvestada taastuvenergeetika labori 

mõõdetud väärtused. Loodud tarkvara abil ei ole võimalik mõjutada pinget ja voolu tugevust. 

Tarkvara võimaluste tutvustamiseks koostatakse voolu ja pinge graafikud kolmanda testi 

esimese katse alusel. Testimise käigus mõõdetud pinge väärtused on näidatud graafiliselt 

joonisel 4.3. Voolu mõõtmistulemused on näidatud joonisel 4.4. Salvestatud täisvõimsuse ja 

reaktiivvõimsuse tulemused on autori arvamusel arvutuslikud ja need arvutused tehakse 

jooksvalt Janitza analüsaatori moodulite sees. Täisvõimsuse ja reaktiivvõimsuse tulemused 
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ei ole esitatud graafiliselt sellel põhjusel, et autori arvamusel ei ole Janitza analüsaatorite 

poolt väljastatud andmed korrektsed. 

 

Joonis 4.3. Taastuvenergeetika labori mikrovõrgu pinge muutus testimise ajal 

Testimise käigus oli kolme faasi pinge kõikumine normide piires. Võrreldes joonised 4.2 ja 

4.3 on võimalik märgata, et pinge muutus toimub VSG koormuse järsul muutumisel. Antud 

katsetulemus tõestab TEA mikrovõrkude inertsi probleemi, mis oli kirjeldatud magistritöö 

esimeses peatükis. Mikrovõrgu stabiilsus kannatab ka väikeste koormuste puhul.  

Joonisel 4.4 on näidatud mõõdetud voolu graafik, kus on näha väiksed hüpped, mis tekitasid 

joonisel 4.2 võimsuse erinevus ~600 W järsu koormuse muutumisel.  

 

Joonis 4.4. Taastuvenergeetika labori mikrovõrgu voolu muutus testimise ajal 

Voolutugevuse mõõtmine on tehtud kolme testi jooksul ainult L3 faasi jaoks, sellel põhjusel, 

et L1 ja L2 faaside voolu väärtused olid koormuse puudumisel nullilähedased.  
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Andmetöötluse käigus selgus, et magistritöö raames loodud tarkvaraarendus on võimeline 

automaatselt juhtima VSG seadet. Tekkinud võimsuse erinevused võivad olla põhjustatud 

Janitza analüsaatorite mõõtevigade tõttu. Taastuvenergeetika labori arendamis võimalused 

ja probleemide lahendamise soovitused on kirjeldatud punktis 3.7  

4.4. Taastuvenergeetika labori arendusvõimalused  

Magistritöö koostamisel EMÜ taastuvenergeetika laboris leiti probleemid, mis oluliselt 

raskendavad VSG seadmete juhtimisprotsesside teostamist. Töö autori poolt on välja 

pakutud lahendused tekkinud probleemide lahendamiseks või kõrvaldamiseks. 

Esimene arendusvõimalus. Hetkel puudub sideühendus SMA WebBox ja SMA WindyBoy 

3600TL U9 muunduri vahel. Ühenduse puudumisel ei ole võimalik juhtida ja kontrollida 

seadet SMA WindyBoy 3600TL parameetrite seisundit reaalajas. Teste, kus on vajalik täpsem 

süsteemi reguleerimine on võimatu teostada hetkel oleva kontrollimissüsteemiga. Probleemi 

lahendamiseks on vajalik: 

– teostada füüsiline ühendus SMA WebBox ja SMA WindyBoy 3600TL muunduri 

vahel. Sidekaabel on ühendatud SMA WindyBoy 3600TL muunduriga ja peakilbis 

asuv isoleeritud sidekaabli ots on vajalik ühendada SMA WebBox seadmega; 

– konfigureerida SMA WebBox vastavalt taastuvenergeetika labori juhendile 

lisadele 4.13…4.15 või küsida abiinfot seadme tootjalt; 

– asendada konfigureeritud Modbus TCP/IP aadressidega loodud VSG juhtimise 

tarkvaraarenduse kirjutamise ja lugemise registrite aadressid; 

– testida andmeside toimimist; 

– probleemide tekkimisel pöörduda seadme tootja poole. 

Teine arendusvõimalus. Magistritöö autori arvamusel vajab tähelepanu kasutajaliides 

(HMI paneeli), kus väärtuste sisestamine toimub kW ühikutes. Autori arvates on vale 

kasutada VSG reguleerimise sammu 0,1 kW, kui süsteemi koguvõimsus on kuni 4 kW. Eriti 

kui täpsus on üks koht peale koma. Magistritöö koostamisel punktis 4.2 oleks võimalik 

saavutada parema kvaliteediga juhtimiskõverat, kui juhtimisprogrammi HMI paneeli 

sisestamise registrite väärtus oleks kaks kohta peale koma. SMA WindyBoy 3600TL muundur 

võimaldab reguleerida võimsust kolm kohta peale koma kW ühiku kasutusel.  
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Probleemi lahendamiseks on vajalik: 

– ümber programmeerida PLC1 HMI paneeli sisestamis väärtused; 

– testida. 

Kahe tutvustatud probleemi lahendamisel võib olla kindel, et tulevikus taastuvenergeetika 

laboris teostatavad eksperimendid on tunduvalt täpsemate tulemustega. VSG seadmete 

siseparameetrite ja reaalsete seadmete väljundi parameetrite kontrollimiseks võiks lisada 

veel ühe mõõteriista, mis mõõdab ainult VSG seadmete poolt toodetava elektrienergia 

parameetrite tulemusi. 
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KOKKUVÕTTE 

Magistritöö eesmärk, luua Eesti Maaülikooli taastuvenergeetika labori sünteetilise 

generaatori seadmete juhtimise programm andmebaasi faili alusel, on saavutatud. Eesmärgi 

saavutamiseks tehti uuritava valdkonna ülevaade teadusartiklite kasutamisega ja saadud 

informatsiooni alusel tehti korrigeerimised juhtimisprogrammi loomisel. Valdkonna 

ülevaate käigus saadud info kirjeldab põhilisi TEA ja VSG süsteemide probleeme ja nende 

tuvastamise võimalusi. Eesmärgi saavutamise raames tutvuti tarkvara keskkondadega, mille 

kasutamisel saab teostada TEA energia muundamisseadmete töö simulatsioonid ja VSG 

süsteemi testimised reaalsete seadmete kasutamisel. 

Enne programmiloomise alustamist tehti taastuvenergeetika labori seadmete ja andmehõive 

ülevaade ning teostati seadmete seisundi ja füüsiliste ühenduste olemasolu kontrolli. 

Kontrolli käigus selgus, et ühendused ei vasta taastuvenergeetika laboris deklareeritud 

skeemidele ja juhenditele. Vaatamata leitud puudustele magistritöö autor otsustas jätkata 

magistritöö koostamist kasutades teist andmete kogumis seadet. 

Sünteetilise generaatori seadmete juhtimisprogrammi koostamiseks valiti LabVIEW 

tarkvaraline keskkond. Antud keskkonna abil loodi ja testiti VSG seadmete juhtimise 

programmi. Programmi kasutusmugavuseks lisati visuaalsed indikaatorid tööprotsessi 

kontrollimiseks ning tehti automaat- ja käsirežiimide valiku võimalus. Programmi katsete 

võimaldamiseks suvalise arvuti kasutamisel loodi LabVIEW käitusversiooni rakendusega 

käivitatav juhtimisprogrammi .exe fail, mille kasutamine testimise käigus on mugavam kui 

LabVIEW keskkonna juhtimisprogrammi tööfail. 

Sünteetilise generaatori seadmete juhtimise programmi testimisel tekkinud puudused 

kõrvaldati edukalt ja lõpliku testimise käigus juhtimisprogramm näitas väga häid tulemusi. 

Süsteem täitis kõik käsud, mis juhtimisprogrammi poolt oli täitmisele saadetud. 

Juhtimisprogrammi tagasiside toimus korrektselt ja antud tulemuste alusel on teostatud 

andmetöötlus. Andmetöötluse tulemusi võrreldi Alo Alliku poolt saadud algfailiga ja võib 

kinnitada, et loodud tarkvaraline lahendus on võimeline korrektselt juhtima VSG seadmeid.  
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Magistritöö käigus tekkinud probleeme ja nende lahendamiseks välja pakutud lahendusi 

võib kasutada tulevikus taastuvenergia labori edasiarenduse projektides. Hetkel on vajalik 

tekitada seadmete vaheline sideühendus vastavalt magistritöös esitatud skeemidele. Muud 

probleemid ja nende lahendused ei oma kriitilist tähtsust. 
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Lisa C. Digitaalelektroonika labor: energiasalvestid ja EK1 jõuskeem 
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