
1.4 Energetická bilance zatížení

1.4.1 Základní energetické pojmy

Elektrizační soustava

- je soubor zařízení určených pro výrobu, přenos a spotřebu elektrické energie. Může být

provozována samostatně nebo jako část propojené elektrizační soustavy.

Eletrická síť

- je souhrn vedení a stanic téhož napětí, galvanicky propojených, sloužících pro přenos a

rozvod elektrické energie.

Nadřazená síť

- je část elektrizační soustavy, která má z hlediska provozu větší důležitost než ostatní

části, které napájí a které jsou zpravidla nižšího napětí.

Přenosová síť

- je část elektrizační soustavy, tvořící přenosovou cestu pro napájení velkých stanic nebo

uzlů.

Rozvodná (distribuční) síť

- je část elektrizační soustavy sloužící pro dodávku elektrické  energie odběratelům.

Instalovaný příkon Pi [MW]

- je součtem jmenovitých výkonů všech připojených nebo připojitelných spotřebičů

v daném objektu nebo oblasti.

Instalovaný výkon Pi [MW, TW]

- je součtem jmenovitých výkonů všech výrobních jednotek připojených nebo

připojitelných  k elektrizační soustavě.

Dosažitelný výkon Pd [MW]

- je maximální výkon, kterého zařízení může dosáhnout při správném stavu a při

normálních provozních podmínkách.

Pohotový výkon Pp [MW]

-  je největší dosažitelný výkon, který zařízení dosáhne v určité době s ohledem na všechny

technické a provozní podmínky. Dostaneme jej z dosažitelného výkonu odečtením výkonů

zařízení vyřazených pro plánovanou opravu, revizi nebo neplánovaný výpadek.



Období T [h]

- je ohraničená, stále stejná doba po kterou je zařízení v chodu. Celkový počet hodin

jednoho dne je 24 h, týdne 168 h , měsíce 720 h a roku 8760 h.

Doba chodu Tp [h]

- je počet hodin provozních  nebo v chodu naprázdno.

Doba v záloze

- je počet hodin, po které je zařízení ve studené, rychlé nebo okamžité záloze.

Prostoj

- je doba, po kterou  je zařízení buď v plánované opravě, nebo v záloze.

1.4.2 Diagram zatížení

Diagram zatížení znázorňuje časový průběh zatížení dané části  elektrizační

soustavy v určitém období. Obvykle se jedná o diagramy denní, týdenní, měsíční  nebo

roční.

Charakteristické hodnoty:

Zatížení P [KW, MW]

- je výkon se kterým zařízení pracuje (vyrábí, odebírá, přenáší aj.). Grafickým

zobrazením dostaneme diagram zatížení zařízení.



Celková energie Ws [KWh, Mwh]

- je množství elektrické energie s níž zařízení pracuje. Množství je úměrné ploše

diagramu:
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Maximální zatížení Pmax [KW, MW]

- je skutečné maximální zatížení za sledované období.Obvykle se určuje 15-ti

minutovým průměrem nebo nejvyšší okamžitou hodnotou, přičemž je třeba uvést délku

časového období.

Střední zatížení Pstr [KW, MW]

- je průměrný výkon ve sledovaném období. Při tomto zatížení by se za sledované

období dosáhlo stejné práce W (Wh) jako při proměnném zatížení podle diagramu

zatížení.
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Minimální zatížení

- je skutečné minimální zatížení za sledované období.Obvykle se určuje 15-ti

minutovým průměrem nebo jako nejmenší okamžité zatížení, přičemž je třeba uvést

délku časového období.

Doba využití maxima

- je čas, za který bychom při odebítaném Pmax odebrali stejnou energii jako při časově

proměnném zatížení.
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Doba plných ztrát

- je čas, za který ve sledovaném období odebíraný proud způsobí stejné ztráty jako

časově proměnný proud ve sledovaném období.
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Náročnost β

- je poměr maximálního příkonu k instalovanému příkonu.
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Soudobost δ

- ukazuje vliv nesoudobosti maxima různých připojených zařízení. Výsledné maximum

je menší než součet maxim jednotlivých zařízení.
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Zatěžovatel Z

- je poměr středního výkonu k maximálnímu. Čím více se blíží jedničce, tím

hospodárněji pracují elektrárny.
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Čára trvání výkonu

- získáme ji, jestliže seřadíme zatížení z diagramu zatížení od největšího k nejmenšímu

podle doby jeho trvání. Plocha diagramu je opět úměrná celkové energii.

Krytí denního diagramu zatížení různými druhy elektráren

V denním diagramu zatížení je možno vymezit tři pásma podle toho jakými

elektrárnami je v něm zajišťována dodávka el. energie.

Základní zatížení

- je oblast diagramu pod minimálním zatížením, dané zatížení je odebíráno po celou

dobu trvání odběru tj. 24h. Dodávka el. energie je v tomto pásmu zajišťována

základními elektrárnami pracujícímu v nepřetržitém provozu a jen s malými změnami

zatížení. Těmito elektrárnami jsou vodní průtočné a jaderné elektrárny, dále pak

moderní tepelné elektrárny velkých výkonů a kombinované elektrárny pro výrobu

tepelné a elektrické energie.

Pološpičkové zatížení

- je oblast diagramu mezi minimálním a středním zatížením. Doba využití daného

zatížení je 2000 až 5000 hodin ročně. K zajištění dodávky el. energie se používají starší



tepelné elektrárny, které mají nižší účinnost v porovnání s moderními. Dále do tohoto

pásma mohou pracovatkombinované elektrárny a vodní akumulační elektrárny.

Špičkové zatížení

- je oblast diagramu nad středním zatížením. Elektrárny pracující v tomto pásmu slouží

k pokrývání špiček zatížení a musí být proto schopné najet na plný jmenovitý výkon

v průběhu několika minut. K zajištění dodávky el. energie se v tomto pásmu používají

především vodní elektrárny akumulační a přečerpávací, dále pak elektrárny

s plynovými turbínami a zjednodušené parní elektrárny s turbínami upravenými pro

rychlé najíždění a odstavování. V malé míře se používají také elektrárny s diedlovými a

proudovými motory.



- 

2 Měřící zařízení

2.1 Analyzátor sítí BK 500

2.1.1 Technický popis

Varianta „Notebook“

Původně nejrozšířenější verze skládající se z notebooku a docking stationu. Docking

station slouží k připojení přídavných karet k notebooku. Tato varianta se již nabízí pouze

jako upgrade k původnímu analyzátoru BK 500 pro MS-DOS.

Varianta „Portable“

Toto je standardní varianta zahrnující univerzální skládací skříň a barevným TFT

displejem, klávesnicí a zdrojem. Ostatní vybavení závisí na soudobé nabídce hardware na

trhu. Současný analyzátor je vybaven procesorem Pentium 133 Mhz, 32 MB RAM, 1.6 GB

HDD, CD ROMem atd.

2.1.1.1 Měřící karta

Standardně dodávaná měřící karta má kmitočtový rozsah 100 KHz, se 16-ti kanály

analogových vstupů, osmi digitálními I/O (vstupy/výstupy) a dvěma analogovými výstupy.

Pro BK 500 je využito 6 resp. 12 analogových vstupů. Dvanáct analogových vstupů je

nutno obsadit v případě, že potřebujeme vstupy diferenciální, tedy vstupy bez společné

země. Pak máme k dispozici celkem šest diferenciálních vstupů. Tři vstupy jsou použity na

napětí s tři vstupy na proud. Přístroj je možno dodat na přání i se čtyřmi napěťovými a

proudovými vstupy.

2.1.1.2 Terminálová karta

Terminálová karta přizpůsobuje měřená napětí a proudy pro zpracování měřící

kartou. Skládá se z:



- tří vstupních děličů pro měření napětí. Děliče jsou programově přepínatelné na napětí

150V, 250V a 500V. Dále je provedeno galvanické oddělení pomocí speciálních

aktivních transformátorů typu LEM.

- tří proudových snímačů 5A, které jsou rovněž jako napěťové vstupy galvanicky

odděleny pomocí aktivních transformátorů typu LEM. Tyto snímače jsou umístěny

mimo kartu a připojují se do společných konektorů podobně jako proudové kleště.

- všechny kanály jsou vybaveny programově odpínatelnými „anti-aliasing filtry“

s honím kmitočtem 3,2KHz. Tyto filtry jsou speciálně vyráběny pro tento analyzátor na

zakázku americkou firmou „Frequency Devices“.

Terminálová karta je dále vybavena logikou, která automaticky hlásí měřící kartě,

zda jsou použity proudové kleště nebo snímače proudu do 5A.

2.1.1.3 Proudové kleště

K měření nezávisle na měřících transformátorech proudu je možno použít

proudových kleští, rozdělených podle velikosti měřeného proudu. Proudové kleště se

připojují k analyzátoru sítí BK 500 pomocí speciálních konektorů „Canon“. Pro oba typy

kleští se používá stejný typ spojovacího konektoru. V nastavení analyzátoru je nutno

vybrat typ kleští. Dále následuje volba měřících konstant. Po spuštění měření si analyzátor

sám zvolí kalibrační konstanty. Analyzátor však nepozná na jakém rozsahu jsou kleště

zapnuty.

Proudové kleště MINI

Mají proudový rozsah od 50mA do 100A efektivní hodnoty proudu. Mají přepínatelné

maximální rozsahy, a to do 10A a do 100A. Jsou v podstatě převodníkem proudu na napětí,

při převodu 10A/0,1V nebo 100A/0,1V.

- rozsah do 10A

Je určen k měření sekundárního proudu MTP, která se většinou používají

v rozvodnách s převodem xxx/5A. Měřící konstanta volena v kontrolním panelu BK

500 je pak převod MTP vynásobený měřící konstantou kleští, která je v tomto případě

rovna 1. Kleště jsou kalibrovány právě na rozsah 10A, proto se měřící konstanta rovná

pouze měřící konstantě předchozích převodů.

- rozsah do 100A

Je používán k přímému měření na vodičích, které se vejdou do průřezu otvoru

kleští. Teoreticky je možno měřit trojfázové příkony do 70 KVA při jmenovitém napětí



400V. Měřící konstantu volenou v kontrolním panelu BK 500 je nutno nastavit na

hodnotu 10.

Proudové kleště MAXI

Mají proudový rozsah udávaný výrobcem od 100mA do 3600A efektivní hodnoty

proudu. Mají přepínatelné maximální rozsahy a to do 36A, 360A a do 3600A. Jsou

v podstatě převodníkem proudu na napětí při převodu 30-300-3000A/3V

Metoda měření a výpočtu

2.1.1.4 Vzorkování

Vstupní napětí a proudy jsou vzorkovány 128-krát za periodu po dobu 5-ti period.

Vzorkovací kmitočet je 6400 Hz na každý kanál. Pak je k dispozici 5 x 120=640 vzorků

pro další výpočty, včetně výpočtů rychlé fourierovy transformace FFT.

Doba měření a výpočtu je menší než 0,1s. Z těchto vzorků jsou po vynásobení

příslušnými konstantami z kalibračního souboru a konstantami měřících transformátorů

napětí a proudu dále vypočítány následující veličiny.

2.1.1.5 Matematické vztahy

Následující vzorce jsou nutné pro objasnění způsobu měření.
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Jalový výkon: 22 PSQ −=

Výkon první harmonické: ( )1I1U111 cosIUP ϕ−ϕ⋅⋅=
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Dále jsou hodnoty S, P, Q, Q1, P1 integrovány v čase a tím jsou vypočítávány

jednotlivé energie AS, AP, AQ, AQ1, AP1. Současně analyzátor provádí spektrální analýzu

metodou rychlé Fourierovy transformace FFT do 50. harmonické ve všech napětích a

proudech současně a umožňuje zobrazení v procentech pomocí sloupcových grafů při

přepnutí do FFT módu. Při přepnutí do módu „čas“ je znázorněn časový průběh jedné

periody měřeného kanálu.



2.1.1.6 Měření pomocí různých typů zapojení

Analyzátor s programovým vybavením verze BK500WIN 2.0 umožňuje měřit

v sítích podle různých způsobů připojení. Celkem jich bylo vybráno pět a jsou graficky

znázorněny v hlavním panelu přístroje. Zde je možno vybrat způsob připojení a podle

obrázku provést připojení měřených signálů na zadní panel analyzátoru. Je nutno dbát na

správný sled fází. Způsoby připojení nabízené analyzátorem by měly vyčerpat všechny

možnosti připojení jak do sítí NN tak i VN a VVN.

2.1.2 Přesnost měření

Přesnost měření je daná jednak počtem bitů A/D převodníků, rychlostí

vzorkování, množstvím vzorků v bloku který se použije pro výpočty. Dále je přesnost

závislá na stabilitě měřící karty a přenosových vlastnostech terminálové karty. Podstatný

vliv na přesnost mají také oddělovací členy a děliče v terminálové kartě. Přesnost výpočtu

má na celkovou přesnost zanedbatelný vliv.

Pochopitelně rozhodující vliv má nastavení, resp. kalibrace přístroje. Proto je

v zájmu uživatele nechat přístroj překalibrovat a to v intervalu nejvíce dvou let. Kalibrační

soubory jsou výrobcem archivovány. V případě náhodné ztráty těchto souborů je možno ve

velmi krátké době přístroj opět nastavit.

Dvanáctibitový A/D převodník, vzorkovací kmitočet, dálka datového bloku a

zejména poměrně stabilní vlastnosti měřící katry a použitých oddělovacích transformátorů

zaručují přesnost pod 1% u jednotlivých měřených veličin. U dalších, vypočítávaných

veličin, se přesnost pohybuje okolo 2%.

Veličina Přesnost z měřeného rozsahu (%)
Napětí 0,8
Proud 0,8
Činný výkon 1,6
Zdánlivý výkon 2
Jalový výkon ---
Opravdový účiník ---
Harmonické napětí 1,1
Harmonické proudu 1,1
Činitel zkreslení ---


