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1 ÚvoD
Tato část Pravidel provozování distribuční soustavy (PPDS) vychází z Energetického zákona
45812000 Sb. [5] a z Vyhlášky Energetického regulačního uřadu , o kvalitě doďávek elekřiny
a souvisejících služeb v elekhoenergetice [6], které mj. ukládají PPDS definovat kvalitu
elekřiny, stanovitjejí parametry a podmínky jej ího dodržovrání uživateli DS.

2 CÍLI.
Cílem je definovat kvalitu elektřiny, která je jedním z garantovaných standardů kvality
dodávek a služeb v elektroenergetice, a to stanovením řady parametrů, závazných nebo
doporučených pro jednotlivé uživatele D§, způsoby zjišťování jednotlivých parametrů a
požadavky na měřicí soupfavy pro jejich zjišťování. Dalším cílem je definovat způsoby
možného uplatrrění parametrů kvality ve smlouvách o distribuci elekřiny.

3 RoZ§AHPLATNoSTI
Čast 4.1 se vztahuje na odběratele z D§ připojené ze sítě nn a vn, část 4.2 na dodávky
elekřiny z přenosové soustavy a část 4.3 na dodávky elekřiny ze zdrojů připojených do DS.

4 KVALITAELEKTŘII\-Y
Kvalita elekfriny je definována charakteristikami napětí v daném bodě ES, porovnávanými
s mezními příp. informativními velikostmi referenčních technických parametrů.

4.Í CHARAKTERISTIKY NAPĚTÍ ELEKTŘNY DODÁVANÉ Z DS
Jednotlivé charakteristiky napětí elektrické energie, popisující kvalitu elekřiny dodávané
z veřejné distribuční sítě, lycházejí z normy ČsN EN 50160 pro sítě nn a vn [4] v platném
znění.
Jsou to:

a) knitočet §ítě
b) velikost napájecího napětí
c) odchylky napájeciho napětí
d) rychlé změny napětí

o velikost rychlých změn napětí
e míra vjemu flikru

e) krátkodobé poklesy napájecího napětí
f) laátkodobá přerušení napájecího napětí
g) dlouhodobá přerušení napájecího napětí
h) dočasná přepětí o síťovém lonitočtu mezi žir"ými vodiči a zemí
i) přechodná přepětí mezi živými vodiěi a zemí
j) nesymetrie napájeciho napětí
k) harmoniclcí napětí
l) meziharmonickánapětí
m) urovně napětí sigrálů v napájecím napěti.

Pro charakteristiky a) až d) aj) až m) platí pro odběrná místa z D§ s napěťovou
úrovní nn a vn

r zaručované hodnoty



r ntsrruaučwí sousr,q,VĚ

r měřicí intervaly,
. doby pozorováni
o mezni pravděpodobnosti splnění stanovených limitů,

stanovené v čSN EN 50160'.
Pro charakteristiky e) až ) uvádí ČsN EN 50160 pouze informativní hodnoty.

podrobnosti k metodám měření jednotlivých charakteristik obsahuje část 5 této přílohy, údaje

k požadovaným vlastnostem přístrojů část 6.

4.2 GHARAKTERISTIKY ELEKTŘINY DoDÁVANÉ z Ps
pro hladinu napětí 1l0 kv a předávací místa ps/Ds platí rrásledující charakteristiky

elektřiny dodávané z PS:

4.2.1 knitoěet sílě
Jmenovitý kmitočet napájeclho napětí je 50 Hz. za normálllích provozních podmínek

musí b,ít střední hodnota knitočtu zékJadní harmonické, měřená v intervalu l0 s,

v následuj ících mezích2
- u systémů se synchronním připojením k propojenému systému

- u systémů bez synchrorrního připojení k propojenému systému (tj, osřovní napájecí
systémy)

50 ílz t2 oÁ

50Hzt 15 %

50Hz+ 7 Yo

5OHz+ 4 o/J-6oÁ
(ť. 49,5 . ..50,5 Hz)
(tJ.47...52Hz)

během 99,5 % roku
po 100 7o času

během 95 % tydne
po l00 % času.

4.2.2 Yelikost a odchyllcy napójecího napětí
za normálních provozních podmínek musí b;ýt během každého týdne 95 % pruměrnýclr

efektivních hodnot napájecího napětí v měřicích intervalech 10 minut v rozsahu podle

následující tabulky3
TAB.1

(tj.49...5llrz)
(ti. 42,5...5'7 ,5 Hz)

Síť Dovolený rozsah
110 kV 110kV+10%
220ky 220 kY + 10 o/o

400 kV 400kvt5%

4.2.3 Rychlé aněny napětí

4-2.3.1 Velikost rychlých změn napětí
za normálních provozních podmínek efektivní hodnota rychlé změny napětí du nepřekročí

v závislosti na čitrrosti výskýtu r hodnoty uvedené v následující TAB.2a

I Pro dlouhó yenkoyní yedení nn se y souladu s ěl. 2.3 čSN EN 50160 stanovují meze Un +l0%ď,15 % Un.

' Přeyzato z čSN EN 50160.
3 Meze převzaty z ČSN 33 01 20.
a Meze pře,uzaty z lEC l000,3-7, zplůsob měření dosud není y uezinárodních dofumentech urěen
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TAB.2

Cetrrost lrlrl du-," I%U.l
r< 1 J

1<r<10 2,5

l0 < r <l00 1,5

l00 < r <1000 1

4,2.3.2 Míra ujemu flikru
Za normálních provozních podmínek musí být během kťdého §ýdne krátkodobá míra

vjemu flikru !"t a dlouhodobá míra vjemu flikru Plt v 95 % sledovaných intervalů v mezích
podle TAB.3 5

TAB.3

P.t < 0,8
Prt < 0,6

Pozn.: Jestliže ho&toty Pst, resp. Plt neuyhoví, je třeba fiezkoušet, zda se na naměřené hod ory neýztahuje ěl.
5,2,3 nebo zda byly při zpracovómí,lylouěeny hodnor, v inten)alech označených příznakem podle 7.2, resp. 9.1.

4,2.3.3 Krátkodobé poklesy napětí
Pro stanovení mezních hodnot nejsou k dispozici poťebné podklady. Krátkodobé

poklesy napětí se vyhodnocují podle ťídění v části 5.2 (Tabulka C4 v [3]).

4.2. 3. 4 Přeru šen í n apájecíh o n apětí
Pro stanovení mezních hodnot nejsou k dispozici poťebné podklady. Pro sledování a

budoucí stanovení mezních hodnot se použije členění podle 5.2.1.

4.2.3.5 Nesymetrie napětí
Za normá|nich provozních podmínek mu§í být během kždého týdne 95 % sředních

efektivnich hodnot zpěmé složky napájecího napětí v měřicích intervalech l0 minut menší
než 1,5 7o sousledné složky.o

Vzhledem k zjištěnému charakteru zmén zpéÍ.É složky a možným důsledkům na
činnost ochran proti nesymetrii se doporučuje rovněž sledovat a vyhodnocovat zpětnou složku
pro měřicí interval 3 s.

Pozn.: Doyolenó mez pro měřicí intertlaly 3 s bude stanovena později, po získlání dostatebrých údajů
z měření i síanoyení omezení uyvolaného ochranatni v rozvodu PS, DS i odběrgtelů,

Nesymetrie napětí uu v daném časovém úseku Tje definována za použití metody
souměmých složek velikostí poměru zpětné s|ožky napětí V; k sousledné složce Va ,
vyjádřené v procentech.

s Meze přelzaty z IEC t 000-3-7 [1 0] .
u 

Ir merini,rodních přefuisech není pro hladinu wn slanoyena dovokni nebo plánolací úl,oyeň pro zpětnou
složku. Jako kompromis proto byla doho&uta sPPS hodnotq 1,5 %, }aerá představuje určitou rezeruw pro
zuýšení zřtne složky smérem kjejínru zdroji, tj. traéňn transíormowám ČD připojovarýl do sftí 1I0 kY DS.
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4-2. 3.6 Harmonická napětí
Z,a notmálnich provozních podmínek musí b}t během každého íydne 95 %o

pruměmých efektivních hodnot harmonických napětí ur, a oelkového harmonického zkreslení
THD v měřicích intervalech 10 minut v rozsahu podle následující TAB.4.

TAB.4
Síť Max. amplituda harmonické ul

t%Unl
Max. THD

í%1

110 kv 2,0 <,) \

220ky 1,5 <2,0
400 kV 1,0 š 1,5

THD se urěí podle následujícího vztahu
l40

ryp =,||{rň2 .

I n=z
kde ul,je poměr amplitudy příslušné harmonické (U| k amplitudě zdkladní

harmonicW Ur

4.2.3.7 Meziharmonická napětí
Za normá|ních provozních podmínek musi blýt během každého tydne 95 %.

průměmých efektivních hodnot meziharmoniclcých napětí U. menších než 0.2 %U".'
iro hodnoty sub- a meziharmoniclcých blízkýctr síťové frekvenci platí následující tabulka8

TAB.5

Řaa
m

Síť 50 Hz, 230 V
Meziharmonický

kmitočet
fm

Hz

Um

o/o

0,2<m<0,6

1,4< m<1,8

10 < fm < 30

70<f.<90

0,51

0,60<m<0,64

1,36< m<1,40

30<fm<32

68<fm<70

0,43

0,64<m<0,68

1,32< m<1,36

32 < fm<34

66<fmš68

0,35

0,68 < m <0,72 34<fmš36 0,28

' Hodnoty v ČsN ttt dtoouz-l pro třídu prosředí 2- sítě dodavatele ekktřitty.

" 
podle čstv EN 61000-2-2 ačsN EN ót000-2-12.
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1,28< m<1,32 64<fm<66

0,72 < m <0,76

1,24< m<1,28

36<fmš38

62<f"'<u
0,23

0,76 < m <0,84

1,16<m<1,24

38<fnš42
58<f.<62

0,18

0,84<ínš0,88
1,12<m<1,16

42 < f^<44

56<fm<58

0,18

0,88<rn<0,92

1,08<m<1,12

44 < f^< 46

54<f.š56
0,24

0,92<ínš0,96
1,04< m<1,08

46 < fmš48

52< frí,<u

0,36

0,96<m<1,04 48 < fnš 52 0,64

Pozn.: Pod řádem meziharmonícke 0,2 jsou kompatibilní úrowě určeny podobrjrni požadaýky naflib. Za límto
účelem by se míra ýemu JIiI<ru měla 4lpoěítat podle příIoly A norny IEC 61000-3-7 s použitím ěiqitele týanl
wedeného pro periodichi a sirusovó kolísání naýtí. Konzervatiylrí hodnob ěinilele týaru je 0,8 pro 0,04 < m <

0,2, a 0,4 pro u š0,04.

4.23.8 Úrovně napětí signálů v napájecím napětí
I když veřejné sítě jsou přednostně určeny pro dodávku elektrické energie odběratelům,
dodavatelé ener-gie je také využívají k přenosu signálů za úěelemYuelí sítě jakož i někerých
kategorii zátéže. Tyto sítě se nepoužívají pro přenos signálů mezi soulrromými uživateli.

Systémy hromadného dálkového ovládárLí (Ifi ílz až 3 000 lrz)

Sigrrály hromadného dálkového ovládání se vysílají jako sekvence impulzů, přitom každý
impulz má dobu trvání v rozsahu od 0,1 s do 7 s a dobu trvání celé sekvence v rozsahu od 6 s

do l80 s. Nejčastěji je doba trvrání impulzu asi 0,5 s a doba trviání sekvence asi 30 s.

Tyto systémy všeobecně pracují v kmitočtovém rozsahu od 110 IIz do 3000 Hz. Hodnota
injektované sinusové vlny sigrrálu je v oblasti 2 % až 5 % jmenovitého síťového napětí v
závislosti na místní praxi, rezonance však může způsobit nrirust urovní na 9 o/o. Na systémech

instalovaných v poslední době jsou signály v rozsahu od 1 10 Hz do 500 Hz [7].

Úroveň přeslechového sigrrálu HDO by neměla při připojených vazbách HDO
překročit hodnotu 0,3 %olJn.g

Podrobnosti k metodtím měření a hodnocení jednotlivých parametrů obsahuje část 5,

požadavky na měřicí pffstroje pro zjišťování jednotliwých charakteristik část 6 této přílohy.

9 PNE 38 2530 čólst 6.
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4.3 GHARAKTERISTIKY ELEKTŘINY DoDÁVANÉ REGIoNÁLNíMI
vÝRogcl

Výrobce dodávající elekřinu do DS ovlivňuje parametry kvality jednak doúávaným proudem
a jeho kolíxíním, proudovými rázy pň připojovéní zdtoje k síti, dodávkou nebo odsáváním
harmonických proudů a proudů signálu HDO ze sítě, dodávkou nebo odsáváním zpětné
složky proudu. Projevuje se současně j ako ziněž i jako zdtoj.
Pro elekďinu dodávanou regionálními výrobci platí ve společném napájeoím bodě stejné
parametry kvality, jako jsou uvedeny v črásti 4.1 pro dodávky elekřiny z DS,

Přípustný podíl výrobce na celkové dovolené hladině rušení se určl způsobem uvedeným
v Příloze 4 PPD§: Pravidla pro paralelní provoz zdrojů se sítí provozovatele distňbuční
§oustaq/.

5 zPŮsoBYHoDNocENÍ pml,urrnŮ KVALITY
Při měření a vyhodnocování charakteristik napéti se vychiai z postupů definovaných v normě
[1] a [a]. V těchto normách jsou současně definovány i požadavky na vlastnosti měřicích
souprav, které zaručují porovnatelnost a opakovatelnost měření.
Pfi měření charakteristik napětí je zapofiebí měřit a vyhodnocovat ta napětí, na která jsou
pňpojovány odběry'", tzn.:
o ve čtyfuodičových sítích nn napětí mezi fázem| a sředním vodiěem, příp. i napětí mezi

fázemi
o v sítích vn sdružená napětí
o v sítích wn sdružená napětí.
Výsledky hodnocení parametrů kvality podle části 5.I a 5.2 je PD§ povinen archivovat spolu
s poťebnými údaji o staw sítě a jejích parametrech v čase měření pro prokazování kvality
uživatelům DS, příp. ERÚ, i pro využití při plrinováni rozvoje sítí DS, způsob hodnocení a
archivace uvádí ěást 5.3.
Přístroje pro sledování musí lyhovovat požadavkům v ěásti 6, (předací místa PS/DS musí být
lybavena přísfroji ťídy A).

5.í GHARAKTERISTIKY NAPĚTí sE zARUčovANÝMl HoDNoTAMl
U charakteristik napětí, které jsou uvedeny v části 4.1 jako charakteristiky se zaručovanými
hodnotami zajišťuje PDS jejich sledování v následujícím rozsahu:

Pozn.l: U odběrrých míst 1]0 kY se trvale sledují a orchwí 4,to parametry od 1.1.2007 v případech, kdy při
předběžneu týdenním sledování (opakatlaném každe dva roky) prekroěí zjišĚne hodnoty něHerého ze
zaručovaných paramenů 50 oÁ mezních hodnot pro dané místo. U odbry)ch míst lze od trýau instalace upusrit

l 0 Nesymetrie íaz7],j,ch napětí v sítích yn nemá pralaicbj vliv na sdruženó! napětí a poměry (nesynetrii, flikr)
v napójerých sítích nn.

TAB,6
předací místa PS/DS měření trvale (od 1.1.2006)
odběmá místa 110 kV měření trvale (od 1.1.2007, viz Pozn.1)
výstupní napětí stanic 110 kV/vn měření trvale (od 1.1.2010, viz Pom.2)
odběmá místa v sítích vn Výběr (viz Pozn.3)
Výstupní napětí stanic vn/nn Výběr (viz Pozn.3)
odběmá místa v sítích nn Výběr (viz Pozn.3)
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v případech, kdy k PDS schopen úroveň těchto charakterisik prohizat pomocí mďetých hodnot blízbých
odběrud,ch rlíst nebo předacích míst PS/DS.
Pozn.2: U uýsnpních ngpěrí stanic 1]0 kV/vn se trvale skdují a mchivují ryo Wqmetry od 1.1.2010 v
případech Itfu při předběžnem týdenúm sledování (opakovanéu každe dva rolry) překroěí zjišthe hodnoty
nělaerého ze zaručovarjch parametrů 50 oÁ mezních hodnot pro dané místo.
Pozn.3: Yýběrem se rozumí zajištění měření v takalíých případech, kdy lo podle zhlšeností ěi na vrkladě §aností
nebo žóldostí o připojení odběratelů s citliujrni technologiemi bude PDs poyažoyaí, za nezbytné.

U harmonickýoh napětí se přitom archiwje celkové harmonické zkreslení napětí (UTHD) a
pokud překračuj e 50 Yo hodnoty dovolené pro dané měřící místo, pak i velikosti
harmonicloých překračujících 30 % jejich dovolené hodnoty. Velikosti rychlých změn napětí
se trvale sledují a archiwjí u odběmých míst v §ítích ll0 kV v případech, kdy kolísající
odběry (změny zatžení) překaěuj í 1 Yo ze zkatového výkonu v přípojném bodě.
Meziharmonickí napětí a urovně napětí sigrrálů v napájecím napětí se sledují a vyhodnocují
pouze jako reakce na stížnosti nebo na výsledky ověřovacích měření PDS.

5,2 GHARAKTERISTIKY s INFoRMATIVNíM! HoDNoTAMl
U charakteristik napětí, které jsou v části 4.1 uvedeny jako charakteristiky s informativními
hodnotami, zajišťuje PDS sledování, vyhodnocování a archivaci v následujícím rozsahu.

Pozn.l I] oďběrrých míst ll0 kV lze od in§talace trvalého měření upustit, pokud je srovatelné sledoyání
zajištěno ý jiném místě sí'ě.
Pozn. 2.: Instalaci trvalého sledoyóní uýstupního nqpětí distribuěíích stanic 1 I0 kV/wl zajistí PD§ do 1.I.2010.
Pozn. 3 l/ýběrem se rozuuí zajištění něření v lakových případech, kdy to podle zhlšeností či na zák]adě stížností
nebo žódostí o připojení odběratelů s citliuýui technologiemi bude PDS považovat za nezfutne.

5.2.1 Vyhodnocení krótkodobých poklesů a přerušení napětí
Knítkodobé poklesy napětí se vyhodnocují podle následujíciho řídění (Tabulka C4 v [3]).

TAB.8

TAB.7
předací místa PS,/DS měření trvale (od 1,7.2006)
odběrná místa 1 10 kV měření trvale (od 1.1.2007, viz Pom.l)
výstupní napětí stanic l10 kV/vn měření trvale (viz P ozn.2)

odběmá místa v sítích vn VÝběr (viz Pozn. 3)
výstupní napětí stanic vrr/nn yýběr (Pozn. 3)
odběmá místa v sítích nn výběr (Pozn. 3)

Zbltkové U,"1

ív.)
Trvání (O

10msšt
<100 ms

100msšt
< 200 ms

200ms<t
< 500 ms

500ms<t
<l s

1s<t
<3s

3s<t
<20s

20s<t
<1min

1min<t
<3min

85<d<90 Ntt Ňr N:t N+r Nst Ň, Ňr Nst

70šd<85 Ntz N22 Nrz Nlz Nsr Nez Ňz N.,
40<d<70 Nt: Nz: Nl: Nl: Ns: Nu. Ň: N*
5<d<40 N24 Ňl N44 Ňl Nel Nrl Ňl

d<5 N. Nzs Ň: Nls Nss Ň: Nre Ňo
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Pozn.l,: Interval zbykotého napětí 85 až 90 oÁ se přelrjuá s pásnem dovolerých 95 % průměrrých efeHivrích
hodnot nqájecího napětí v měřicích intemalech l0 minut. Přesto považujeme údqje pro loto pásmo za důležité
vzhledem k pracovnímu rozsahu styWů, relé apod.
Pozn.2: Podle uj,sledhů sledovlní bude poěet tříd příp. zuj,šen.

Poznj Řddek se zbykouj,m napětím < 5 96 IJ,6je určel pro nqěťolé poHesy, při laerých pod 5 oÁ (Jp Heslo
napětí v jedné nebo d,voujizích a není tedy splněna podmínka pro vyhodnoceni událostijako přerušení napětí.

Krátkodobá i dlouhodobá přerušení napětí (pokles napětí Uret ve všech fazich pod 5 %) se
vyhodnocují podle následujícího ťídění (Tabulka C5 v [3]).

TAB.9
Trvrání přerušení trváni < ls 3 min >trvání > ls ťvání > 3 min
Počet přerušení Nr N2 N3

5. 2. 2 Vyh odnocení kíótkodobých zuýšení napětí
IGítkodobá zvýšení napětí se vyhodnocují podle následujíciho řídění .

TAB.10

Přepětí/trváni

In
TrváLní (t)

10ms<t
<l00 ms

100msšt
< 200 ms

200msšt
< 500 ms

500 ms
<t<l s

1s<t
<3s

3s<t
<20s

20s<t
<1min

1min<t
<3min

l15< d < 120 Ntt Nzr N:r Nlr Nst Nol Nzr Ntt
l20< d < 140 Nrz N22 N:z N42 Nsu Ňz N72 Nez

l40< d < 160 N,. Nzl Ň. Ň. Nr. Nel Nrr No:

160< d < 200 Ntl Ň Ňl N N:+ N64 N74 Ňl

Pozn.: Podle uýsledků sledování bude počet tříd z|"išení napětí příp. snižen

5.2.3 Výjimečné stauy v DS
Za nedodňeni kvality elektrické energie se považují všechny stayy v DS, při kterych jsou
překočeny dovolené meze narušení kvality u některého z těchto napětí, uvedené v
předchozích částech, s vfiimkou těch výjimečných situací, na které nemá dodavatel elekřiny
vliv , tj.: ve smyslu pokynů pro uplatňování EN 50160 (PNE 33 3430-7):

a ty případy, ve kterych je ve smyslu ČsN EN 50110-1 (34 3100) a PNE 33 0000-6 píáce na
zaíízení zakáaána.

TAB.11
Mimořádné podmínky Přftlad použití
Extrémní povětrnostní podmínky a jiné
živelné pohromy
Zísahy řetí strany
Zásahy veřejných institucí
Prumyslová činnost
Vyšší moc
Nedostatek energie vyplývající z vnějších
vlivů

Vítr a boufty o extrémní prudkosti, sesuvy
půdy, zeměřesení, laviny, povodně, úlmíazy
Sabotráže, vandalismus
Překrážky při realizaci nápravných opaťení
Přerušení pníce, strávka
Rozsráhlá neštěstí
Omezení v}roby nebo vypnutí přenosových
vedení
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5.3 sYsTÉMY MĚŘENí, ARcHlVAcE A HoDNocEtlí pnnnuernŮ
KVALITY ELEKTŘ|NYV Ds

Tento systém se skládá z následujících hlavních funkčních bloků, uvedených na obr.l:
Analyzátory kvality elekďiny
Komunikační a konfigurační pracoviště
Archivace a hodnocení měření kvality elektřiny

5.3. 1 Sbuletuta sy§térnu

5,3.1.1 Analyzátory kvality
ZáHadni požadavky na měřené a hodnocené charakteristiky elektřiny jsou uvedeny v části 4,
požadavlcy na ana|yzátory kvality (PQA) obsahuje část 6. Pro předací místa PS/DS jde o
ana|yzátory splňující požadavky normy [1] pro ťídu A, v ostaírích případech, tj. pro odběry z
DS při napětí 110 kV, vn i rrn se předpokládá polžívání ana|yzátorů ťídy B.

5.3.1.2 Měřená data a jejich přenosy
Naměřená data s rozsahem a strukturou podle TAB. 18 a TAB.19 jsou z trvale instalovaných
PQA předávána do komunikačniho a koníiguračního pracoviště (podobně i z trvale
instalovaných analyzátoru třídy B v síti 110 kV). Z přenosných analyzátoni kvality elekřiny
jsou data ukládína přímo prosťednictvím subsystému archivace a hodnocení měření PQ do
datového úložiště. Jejich struktura je pro napěťové urovně vn a nn v TAB.2| ažTAB.13.

5.3.1.3 Výstupní hodnoty z analyzátorů kvality elektřiny
Pro předací místa PS/DS a ostatní místa měření v sítích 1l0 kV uvádí TAB.18 charakteristiky
ktere budou ve smyslu PPPS a PPDS měřeny PQA a předávány k dalšímu zpracování. ,

Pozn.: Hodnoceni napětbuých ukazatelů u této napěťové úrovně vždy vychází ze sdružených napětí.

Pro měřící místa s napěťovou hladinou vn a rur jsou příslušné měřené charakteristiky uvedeny
v TAB.20 a TAB.22.

Kromě vlastních napěťových parametrů budou měřeny ve vybraných případech i fiaové
proudy a z nich odvozené parameťy, tak jak je uvádí TÁB.l9 pro vlŤl, TAB.21 pro vn a
TAB,23 pro nn. Tyto údaje jsou poťebné pro určení zdrojů narušení kvality napětí a tím i
zodpovědnosti za kvalitu elekřiny a volbu příp. nápravných opatření.
V uvedeném rozsahu budou naměřené hodnoty vstupovat i do subsystému archivace a
hodnocení měření PQ, kde budou jednak filtrovány a převedeny do jednotrré formy,
archivovrány i vyhodnocovány do příslušných zpráv o kvalitě elekřiny a odkud budou k
dispozici i pro dalši analýzy a vylůiti.
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Vniťní doporučené členění systému a toky dat uvádí následující obr.l.

Měření kvality
elektřiny a událostí

Přístroje

Jednotný formát
v rámci celé
spoleČnosti

E

Obr.l Systém archivace a hodnocení měření kvality
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5.3.2 Konftgwaění a komunikaění pracovště
Komrrnikaění a konfigurační pracoviště slouži ke komunikaci a dálkové konfiguraci trvale
instalovaných alalyzáttori kvality elekťiny (PQA) v síti PDS. Obsahuje komunikační a
konfiguraění SW všech dodavatelů trvale instalovaných PQA jak třídy A, tak řídy B a to jak
pro přenosy dat v předem naprogramovaných časových intervalech, tak i pro přenos
vybraných dat na žádost administnítora systému měření a archivace parametrů kvality.
Současně umožňuje krátkodobou archivaci po dobu min. 40 dnů.
Komunikaění a konfiguraění pracoviště dále předává naměřená data v plném rozsahu
archivačnímu systému k dalšímu zpracování a trvalé archivaci výsledků měření kvality
elekřiny.

5.3.3 Árchivace naměřených dat
Subsystém archivace a hodnocení měření PQ přebírá od komunikačního a konfiguračního
pracoviště naměřeruí data z tvale instalovaných analyzátorů kvality elektrické energie - řídy
A i B k jejich vyhodnocení a archivaci. Přebírá všechna naměřená data a provádí jejich
selekci k dalšímu hodnocení a trvalé archivaci.
Subsystém arohivaoe a hodnocení měření PQ rovněž generuje protokol z měření kvality
elektrické energie.
Subsystém archivace a hodnocení měření PQ dá|e zpracovává a archivuje data z měření
kvality z přenosných analyziltori kvality elektrické energie. Pro tyto typy analyzátorů
obsahuje subsystém archivace a hodnocení PQ pořebná konverzní rozhranní pro přebíníní dat
ajejich konverzi do jednotného formátu.
Data z těchto měření zadávaji technici měření prostřednictvím svých přenosných pracovišť.
Subsystém archivace a hodnocení měření PQ je rovněž napojen na vnitropodnikové systémy -
TE/GIS, a SCADA (popř. v}počtové systémy), pro jednozračnou identifikaci míst měření a
stavu síĚ v době měření a pro předávání výstupů k jejich využití při hodnocení provozrr a
plánování rozvoje sítí.
Pozn.: Rozsah poskyíovarrých infornací jakož i struldurq frltraěních a zobrazwacích násrojů bude ziviset na
rozsahu možné spolupráce s TF./GIS a SCÁDA

5,3.3.1 Dlouhodobá archivace naměřených dat a uýsledků hodnocení kvality
eIektřiny

Subsystém archivace a hodnocení měření PQ předává k dlouhodobé archivaci v databáai
všechna naměřená data s r"fiimkou dat pro krátkodobou archivaci, specifikovanou v další
části.
Kromě těchto datjsou archivována i základní vyhodnocení kvality a to spolu s údaji z TE/GIS
a SCADA, která k měření a vyhodnocení jednoznačně přřazují měřící místo i stav sítě v době
měření. Doporučuje se ukládat i příp. hodnocení mimořádných podmínel pň kter,ých PDS
nemůže zaruěit dodržení parametrů kvality elekřiny uvedených v ěásti 5.2.3.

5.3.3.2 Krátkodobá archivace dat událostí
Naměřená data k poklesům, zr"ýšením a přerušení napětí v předacích místech PS/DS s
napětím l l0 kV budou v plném rozsahu archivována minimálně po dobu 40 dnů, odpovídající
lhůtě pro stžnosti zákazníků na kvalitu napětí. U poklesů a zvýšení napětí jsou to hodnoty
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sdružených napětí U-,.vz v jednotlivých periodách.ll U přerušení napětí jsou to q/též

hodnoty Urmsl/2 po dobu ťvání krátkodobých přerušení, tj. než trvání překročí 3 minuty.
U dlouhodobých přerušení napětí se hodnoty napětí po uplynutí éto limitní doby
nezaznamenávali. Po návratu napětí U,-"vz nad mezni hodnotu pro přerušení napětí se tato

napéti zaznamenávají opět po dobu přesahující mezní dobu dlouhodobých přerušení. Tyto
hodnoty budou k dispozici pro řešení případných stížností, či plnění smluv o nadstandardní
kvalitě, příp. pro další rozbory. Podobně budou archivoviány i údaje o rychlých zííénách
napětí v hodinoqých měřících intervalech.
Pro dlouhodobé statistiky budou jednotlivé tldálosti zŇazeny do příslušných tabulek podle
TAB.I0, 11 a 12. pro poklesy, přerušení a zv,ýšení napětí pro roční hodnoceni těchto události.

5.3.4 Vyhodnocení nan ěřených hodnot
Základní hodnocení úrovně kvality napětí ve sledovaném období. pro předací místa PS/DS a

ostatní měřící místa v sítích 110 kV obsahuje TAB.24, pro místa měření v síti vn TAB.25 a
pro místa měření v síti nn podle T'4.8.26.
Obdobné tabulky pro proudové ak nim vúažené hodnoty v systému nejsou vytvriřeny. Tyto
měřené hodnoty slouží pro podrobnější analýzy a nadstavbové funkce, pro které je není
vhodné spojovat jako napěťové paíametry, u kterých se vychází ze zásady, že v frífáuovém
systému sejako roáodující uvádějí vždy nejhorší hodnoty ze ří frází, popř. se uvádí součtové
trvání narušení kvality zasahující různé frize (čl. 5.4 a 5.5 [l]).
Rychlé změny napětí l10 kV, porovnané s příslušnými mezemi jsou souěástí vyhodnocení
pro jednotlivé hodinové intervaly pouze na vyžádáni.

5.3.5 Uživatelé

5.3.5.1 Uživatelé v rámci PDS
V nímci PDS jsou uživateli systému s definovanými a odstupňovan;imi přístupovými právy:
a) Administrátor systému měření, archivace a hodnocení PQ
b) technici měření
c) teohnici rozvoje
d) další pracovníci PDS (vedoucí pracovníci, apod,)

5.3.5.2 Ostatní uživatelé s přístupem přes internet
Pro plnění ustanovení §25 (11) u) Energetického zákona bude dále umožněn přístup pro
ostatní uživatele DS s přístupem přes intemet prosťednictvím www rozhraní, kde budou
poskytovány souhmné výsledky hodnocení kvality elektřiny @ouze napěťové veličiny).
V případě sporu o kvalitu dodávané el. energie v určitém místě a poťeby podrobné analýzy
budou PDS nezbytná naměře ná datz ze sysému měření, archivace a hodnocení PQ operativně
poskytnula pracovníkum, kteří tento spor řeší.
Poza.: ČEPS. as. je ý přistupu k systému měření, hodnocení a archiyace parametrů kvality elebřiuy bnin jako
obecttj, uživatel přisnpující k systému měření, hodnocení a archivace kvqlity elelcřiny prostřednictvím vyw
rozhraní.]2

Tabulky měřených a hodnocených parametrů kvality j sou uvedeny v Příloze 1 .

]1 Podíobnosti k měření napětí jsou t, ěásti 7.7, resp. [1].
" Za k-lalial elebřitty v předacích místech PS/DS ruěí podle EnergeticWho zákota proýozoyatel PS, měření
kvality eletařiny v piedqcích místech Ps/Ds však podk rozhofuutí ERIJ (ěaý 5.1.) zajišťuje provozovatel DS.
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6 POŽÁDAVKYNAPŘÍSTROJE PRO nňŘEŇ PARAMETRŮ
KvALITY

Analyzáíory kvatity napětí v předávacích místech mezi přenosovou soustavou ČnPS a
distribučními společnostmi musí být přednostně ťídy A podle [1] a schopny měřit souěasně
q/to pafametry kvality v trojfázové síti:

a) l§nitočet sítě
b) velikost napájeciho napětí a jeho odchylky
c) rychlé změny napětí
d) flila
e) poklesy a zr.ýšení napájecího napětí
f) přerušení napájecího napětí
g) nesymetrie napětí
h) harmonické napětí
i) meziharmonickénapětí
j) signály v napájecím napětí.

Kromě těchto paramenů kvality musí analyzátor umožňovat měření velikosti proudů a z nich
odvozených (podle přiřazených napětí) i dalších veličin:

k) činný výkon
l) zdá,nliv,ý výkon
m) jalový výkon
n) zpětnou složku proudu ajejí úhlový vztah k refereněnímu napětí (nebo výkon)
o) harmonické proudy ajejich úhlový vztah k referenčnímu napětí (nebo výkon),

Pro analyzátory kvatity napětí v předacích místech z DS a společných napájecích bodech
s regionálními výrobci se přednosmě potžijí anal7zátory řídy S podle [l]", v případě sporu
se pro konfiolní měření kvality použijí analyzátory fidy A.

7 SPECIF,IKACE METoD vrĚŘnŇazKouŠEK PŘEsNosTI

7.í MĚŘGí INTERVALY
Definované měřicí intervaly podle [l] jsou:
velmi knítlcý čas: 3 s
krátký čas:
dlouhý čas:

l0 minut
2 hodiny.

Pro ruzné metody měření jsou požadovány §to časové intervaly:
- pro síťovou flekvenoi: 10 s

- pro flikr: 10minuta2hodiny
- pro velikost napájecího napětí, harmonická/meziharmonickí napětí a nesymetrii:

3 s, 10 minut a 2 hodiny
- pro signíly po síti: 3 s a 10 minut.

" Tuto řídu analyzdtorů zaváó IEC 6]000-4-30 Ed"2: Electtomagneíic couwtibility (EMc) - Part +j0:
Testing and laasurenant techniques - Power quality measurement methodl, Přístroje třídy S poshytují
porovnatelné *formace pro statistick? qplikace a všeobecně jsou méně mik:ladné než přístroje řídy A.
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7.2 čAsoVÁ AGREGACE nnĚŘelí
Agregace měření je stanovena pro harmonické, meziharmonické, nesymetrii a velikosti

"., 14
napeTl,

Časové intervaly aglegace jsou:
- l0 cyklů (pro jmenovitých 50 řIz)
- l50 cyklů (pro jmenovit_ých 50 řIz); tento intewal se naz,.ývá "velmi krátlcý čas"
- 10 minut tento interval se nazývá "krátlcý čas"
- 2 hodiny; tento interval se nazývá "dlouhý čas".

Všecbny agregace jsou vytvořeny z druhé odmocniny součtu druhých mocnin vstupních
hodnot.
Základnín vstupem u této metody jsou data 10 cyklů. Pro každý parametr, kíerý užívá tuto
metodu agregace (harmonické, meziharmonické, nesltnetrie a velikost napětí), jsou způsoby
získání základních dat l 0 cyklů příznakvysvětleny v kapitolách, které se j imi zablvaji.
Koncepce označování
Během krátkodobého poklesu napětí, krátkodobého zvýšení napětí nebo přerušení napětí by
mohl algoritmus měření pro ostatní parametry (například měření kmitočtu) vytvářet
nespolehlivou hodnotu. Koncepce označoyání příznakem proto vylučuje počítíní jednotlivé
události v růzrrých parametrech více než jednou (napřftlad počítíní jednotlivého
knítkodobého poklesu napětí jako krátkodobého poklesu napětí i jako změny lrnitočtu) a
ozračuje, že agregovaná hodnota by mohla být nespolehlivá.
Oanačování se spouští jenom kátkodobými poklesy napětí, krátkodobými zl"ýšeními napětí a
přerušeními napětí. Detekce lrrátkodobých poklesů napětí a krátkodobých zv,ýšení napětí je
závislá na prahové hodnotě vybrané uživatelem a tento rrýběr tedy ovlivní, která data jsou

,,oznaéovánď'.
Koncepce oznaěování se používá pro řídu funkce měření A během měření síťového kmitočtu,
velikosti napětí, flikru, nesymetrie napájecího napětí, harmonichých napětí,
meziharmonických napětí, signálů v síti a měření kladných a záporných odchylek parametrů.
Pokud je během daného časového intervalu jakrikoliv hodnota ozrračen4 agregovaní hodnota
zahmující tuto hodnotu musi byt také označena, Oznaéená hodnota se musí u|ožit a zahrnout
také do postupu agregace, napřiklad jeJi během daného časového intervalu jakIákoliv hodnota
označena musí být agregovaná hodnota, která zahmuje tuto hodnotu, také označena a u|ožena.

Data pro interval l50 cyklů musí být agregována z přesně patnácti intervalů 10 cyklů.

Každý l0 minutový interval musí zaóínat na 10 minutové hranici reálného času. Da€ pro
interval l0 minut musí být agregována ze všech dostupných 150 cyklových intervalů během
l 0 minutového intervalu.
Uživatel může volit, zda zahmout nebo vylouěit označená data z následující hladiny agregace.
Pokudje některá hodnota označena příznakem nebo vyloučena z následující hladiny agregace,
pak musí b;ýt oznaěena i tato hladina.

Každý 2 hodinový interval musí zaěinat la dvouhodinové hranici reálného času. Data pro
2 hodinový interval musí být agregována z přesně dvanácti l0 minutových intervalů.

la Pro ěasovou agregaci měření velikosti har onicbých proudů platí stejne zasady, jako pro napětí.
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7.3 zKoUŠKYPŘEsNosTl
Základú stavy, ve kterých se ověřuje přesnost (podle [1], část 6.1, 6.2) uvádí pro přístroje
řídy A následující TAB.12.

TAB. 12 sTAvY PŘI ZKouŠxÁcH pŘnsNosrI
(vztažené k měřeným charakteristikrám napětí)

Ovlivňující
veličina

Zkušební
stav l

zkušební stav 2 zkušební stav 3 Tolerance

Frekvence 50 Hz 49 nebo 59 Hz 51 nebo 61 Hz t 0,5 Hz
Velikost
napětí

Un určený flikrem,
nesymetrií,
harmoniclcými,
meziharmonich_ými viz
niže

určený flikrem,
nesymehiÍ,
harmoniclcými,
meziharmoniclo.foni viz
níže

+ 1 YoUn

Flikí žádný P9: 1, pravoúhlá
modulace 2,275 íIz

Py =4 pravoúhlá
modulace 8,8 }Iz

0,1

Nesymetrie žádná 0,73 U"fáze A
0,80 U, fáze B
0,87 U"fáze C
všechny uh|y 120o
(nesymetrie 5 %)

I,52U"fáze A
1,4 U"fáue B
t,28U"fé.c.eC
všechny ,rhly I20o
(nesymetrie 5 %)

0,5 o/o

Harmonické žádr'é l0% U" 3.h. při 0"
5% U.5.h. při 0'
5% U,29.h. při 0'

10% U" 7,h. při 180'
5% U" l3,h. při 0'
5% U" 25.h. při 0'

3%U"

Meziharmo-
nické

žádné I%o U" při 7,5nás. zákJ.
harm.

l% U'' při 1,8nás. zrikl.
harm.3

L YoU"

Pokud pňstroj ťídy A odebírá energii z měřicího vstupu, nesmí měnit chrakteristiky napětí na
měňcích vstupech.

Přesnost přístrojů musí být ověřovrána pro kždou měřenou veličinu následujícím způsobem:
l. volba ověřované měřené veličiny (např. ef. hodnota napětí)
2. píi udňoviní ostatních veličin ve zkušebním staw 1 se ověřuje měřená veličina

rl pěti bodech ro\moměmě rozmístěných v pracovním rozsahu (např. 60 oÁIJ^,95
YoU",130 YoU",165 YoU",200 %oU"

3. při udžování ostatních veličin ve zkušebním stavu 2 se zkouška opakuje
4. při udržování ostatrrích veličin ve zkušebním stavu 3 se zkouška opakuje.

Pom.: Tato čast je wedena jako vodítko při pořizování a kontrolním cejchování analyzžtorů třídy A.

7.4 síŤoví KM|TočET
Měření
Odečet krrritočtu se musí získávat každých 10 s. Jelikož síťový kmitočet nemusí být přesně 50
}lz, nemusí b}t počet cyklů v intervalu času hodin 10s celoěíselný. Výstup základního
kmitočtu je poměr počtu celých cyklů čítaných během intervalu ěasu hodin lOs a kumulativní
doby trvání celku cyklů. Přípustné jsou i jiné techniky, poskytující ekvivalentní rrýsledky.
Měření se aktualizuje kťdých 10 s. Měřicí intervaly musí na sebe navazoyat, ale nesmí se
překryvat. Jednotlivó cykly, které přecházejí mez l0 s, mohou být vyloučeny.



přesnost měření
V deťrnovaném pracovním rozsahu a za podmínek popsaných v části 4.2 je nepřesnost
vyhodnocení frekvence 

^f= 
+ 10 ml{z.

Tyhodnocení mďení
Pokud se objeví v měřicím intervalu pokles, přerušení napětí nebo zvýšené napětí, data
frekvence z tohoto intervalu musí být omačena příznakem.
Frekvence musí být měřena na referenčním kanále.
První měřicí interval po poklesu, přerušení napětí nebo zvýšení napětí musí začít prvním
kladným průchodem nulou poté, co reáln,ý čas dosáhne hranice l0 s.

7.5 VELlKosT NAPĚTI
Měřena musí být efektivní hodnota napětí definovaná následující rovnicí

r,r
u 

^_, = ^l: |u'glat .

\l l;

Nejistota něření
Pro ťídu funkce A je ve stanoveném pracovním rozsahu a za podmínek předepsaných pro
zkoušky nejistota měření ÁV š + 0 ,l ýo z naméíené hodnoty.
Pro řídu funkoe B musí v,_ýrobce specifikovat nejistotu ÁU v rozsahu podmínek ovlivňující
veliěiny popsaných v ó.1. V žrádném přpadě nejistota měření ÁU nesmí překročit +0,5 %
Udin [l].

Yyhodnocení měření
Měřicí intervaly T efektivních hodnot jsou: 200 ms, 3 s, l0 minut a 2 hodiny. U
jednofázových systémů je jedna měřená hodnota pro kždý měřicí interval, u řífázových
systémů jsou to 3 pro ťívodičové systémy a šest pro čtyřvodiěové.

Efektivní hodnota pro 10 period
T je rovno pro systém 50 FIz oknu 10 period. Efektivní hodnota pro 200 ms se určí
z okamžitych efektivních hodnot napětí. N okamžitých hodnot (u) se získá vzoíkováním
napětí užitím AD převodniku během každých 200 ms. Všechny interva|y 200 ms musí na
sebe navazovat a nepřek4foat se.200 ms efektivní hodnota se určíjako:

7.6 FL|KR
Pro přísúoje ťídy A platí ČSN Ec 61000-4-15 u8].

lž",
!N
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7.7 PoKLESY A KRÁTKoDoBÉ zyÝŠENi NAPÁJEcíno nnpĚrí
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MéŤicí zaíízení musí měňt efektivní hodnotu napětí periodu za periodou. Měření se
aktualizuje kždou půlperiodu (tj. jednotlivé periody na sebe budou navazovat a překrývat se

o půlperiodu).
pro vícefrázový systém každá perioda začíná kladným průohodem referenčního napětí nulou.

u vícefrizových'systémů jsou poklesy a zvýšeni napájecího napětí detekovány a měřeny

odděleně pro každý měřicí kanál.
prahovou_ hodnotu krátkodobého poklesu napětí a napětí hystereze stanoví uživatel podle

použití 15.

PoHes a zuýšení měřené hodnoly napětí
Pokles na zbytkové napětí x o%

u jeonorazoveno systému je pokles na zbytkové nap éti x%o,když efektivní hodnota klesne na

x%o (xž 5 7o) referenčního napětí U""7.

u vícefrázového systému je pokles na zbytkové napětí na x %, kdÝ efektivní hodnota napětí

jedné z fátzí klesne na x %o (x > 5 7o) referenčního napéti rJ,4,, i když napětí ostatních fází

nejsou současně pod x o/o.

Zvýšeni napětl na x oÁ

u jednofrázového systému je zvýšení napětí na x %o, když efektivní hodnota vzroste na x oÁ

referenčního napětí U."7
U vícefázového systéáu je zr"ýšení napětí mxoÁ,když efektivní hodnota napěti jedné z fáni

vzroste na x 7o reierenčního napěti u,4, ikdyž napětí ostatních fází nejsou současně přes x o/o.

Trvání ooklesu na x oÁ

u;eorroi6"oneho systému začíná pokles napětí la zaéátku první periody s napětím pod mezí

poklesu a končí s poslední periodou, kteráje větší než mez poklesu plus hystereze,

ú víceftÁzového systému zaěíná pokles napětí v okamžiku, kdy se projeví u první fráze
postžené narušením a končí s poslední periodou poklesu plus hystereze u poslední postřené

fá,ze.
Trvrá,trí zqýšení na x 7o

u;.o"otiir."et o systému začíná zvýšení napětí na začátku první periody s napětím nad mezi

zvýšení a končí s poslední periodou, která je menšl než mez zvýšení mínus hysterese,

u víceflázového systému začíná zv}šení napětí v okamžiku, kdy se zvýšení projeví u první

fiáze s poruchou a končí s poslední periodou zv,ýšení minus hysterese u poslední postžené

fáne-

přesnost měření
Neurčitost při měření poklesů a zvýšení napětí pro přístroje ťídy A musíbyt LU= t0,2o/o U".

Neurčitost měření trvání poklesů a zvýšení napětí pro přístroje řídy A je 1 cykl,

7.8 PŘERUšENíNAPÁJENí
Prahová hodnota přerušení napětí se podle [3] stanovuje na 5 o/o, napětí hystereze na2 %o.

Neurčitost trvání přerušení musí být do 40 ms.

u jednofrázového systému přerušení napětí nastane, když efektivní hodnota napětí klesne pod

57i referenčního napětí Urď přerušení napětí končí v okamžiku, kdy se napětí rovnri nebo

zr"ýší nad 5olo Uref +hystereze.

]5 Prahové hodnoty krátkadobého poHesu napětí §e podle [t] Wiclg, rovnají 85 % až 90 % stálého refereněního

napělí pro statisíi;ki přehledy, apiikace od§traňování poruch a 70 %o pro smhrwi aplikace,

Hyslereze se WiclE rovnó 2 oÁ Udin.
Prahovó hodnóta lírótkodobého zuýšení napětíje yětší než 1l0 % Udin.



U vícefrizového systému přerušení napětí nastane, když efektivní hodnota napětí všech fází
klesne pod 5oÁ referenčního napětí Uref. Přerušení napětí končí v okamžiku, kdy se napětí v
libovolné fázi rovná nebo z\4ýší nad 57o Uref *hystereze.

Pon.: Pohtd. přerušení tmó dele než čas specifikovarý pro napQecí nap&í prlsýoje, pak trvání neurěiro§ti
měření bude delší, vzhledem k ěasu do obnwení pohotwosli měíuího přístroje po dlouhem přerušení,

7.9 NESYMETRIE NAPAJEclHo NAPET!
Měření
Nesymetrie napětí z2 v daném časovém úseku Tje definována za použití metody souměmýoh
složek velikostí poměru zpětné složky napětí nebo nulové složky napětí ua k sousledné
složce, vyjádřené v procentech:

u" = zPětná složka * 

'6o 
or.,' sousledná složka

což muže být vyjádřeno jako

xíOOYo, kde P =
Ufrr* +tJlrr* +U!r^

(U|rr. +U}rr, +Ulrn)'
kde Utuu,a je sdružené napětí základní harmonické fálzi I a 2 (Uzzrt,,a a Ultfuoa jsou analogicky
další sdružená napětí základní harmonické).

Nulová složka rzo se vyhodnocuje velikostí následujíciho poměru vyjádřeného
v procentech:

nulová složka * 100 %.
sousledná složka

Měřicí souprava musí vyhodnocovat nesymetrii v oknu l0 minut, pro v.ýpočet se užije pouze
základní harmoniclcí. Všechny ostaírí harmonické mají být \yloučeny ťrltry nebo algoritmem
DFT.
Nejistota měření
Pokud je na vstup přivedeno napětí splňující refereční podmínky a s nesymefrií 7 až 5 Yo,

měřicí souprava řídy A musí mít nejistotu < t0,15% jak pío zpětnou, tak nulovou složku.
Hodnocení měření:
Musí být užity měřicí intervaly (T): 3 s, 10 minut a 2 hodiny.
Měřicí souprava musí měřit nebo počítat nesymetrii napětí pro každé okno l0 cyklů 50 Hz.
Měření nesymetrie je označeno přiznakem během poklesu, zvýšení napětí nebo přerušení.

7.10HARMoNlcKE
Měření je definováno v ČsN EN 61000-4-7 [16].
Při měření musí být užity následující měřicí intervaly T: 200 ms, 3 s, 10 minut a 2 hodiny.

7.11MEZIHARMoNICKE
Měření je definoYáno v ČsN EN 61000-4-7 u6].
Musí být užity následující měřicí intervaly T: l0 cyklů, 150 cyk|ů, 10 minut a 2 hodiny,
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19.

7,12slGNÁLY Po síTl
Měření síťových signálů musí být založelo
- buď na efektivní hodnotě odpovídajícího l0-cyklů zásobníku meziharmonické,
- nebo na efektivní hodnotě čtyř nejblřších l0-cyklů efektivní hodnoty zásobnftů
meziharmonických (například signál dálkového ovládání 316,67 Hz v rozvodné síti 50 řIz se
musí aproximovat efektivní hodnotou zásobníků 3I0 I1z, 3l5 IIz, 320 IIz a 325 FIz
dostupných z FFT, provedené v časovém inteťvalu lO-cyklů).
Začátek emise sigrrálu se musí detekovat, překročí-li měřená hodnota vyšeťované
meziharmonické prahovou hodnotu. Zméřené hodnoty se během časové periody
specifikované uživatelem zaznamenají tak, aby daly uroveň a sled napětí signálu.
Uživatel musí lybrat prahovou hodnotu detekce nad 0,1 % Udin a rovněž délku periody
zéanamu až do 120 s.

8 TEcHNlcrÉpmlunrny

8.Í PRACOVNÍ ROZSAHYA PROSTŘEDÍ

Základní pracovní rozsahy uvedené v TAB. l5 jsou určeny_pro veličiny odvozené z měřeného
(měřených) napětí. Prostředí definují TAB. 16 až TAB.l8'o, meze pro pomocné napětí TAB,

TAB. 13 PRACOVNÍROZSAHYPRo TŘÍDUAPoDLE [u

TAB. 14 PRACOVNÍ PROSTŘEDÍ

ovlivňuiící veličina Rozsah pro třídu A
fíekvence 42,5 až 57,5 Hz
velikost napětí (ust ílený stav) 60 * 200 o/o U"
flikr (Po) 0-4
nes}T netrie 0_5%
harmonické (THD) dvojnásobek kompatibilních úrovní podle

IEC ó1000-2-4, tab.2,3,4,5 ňída 3
meziharmonické dvojnásobek kompatibilních urovní podle

cSN IEC 61000_2-4
simálHDo 0_9%
přechodná přepětí 6kV
rychlé přeohodové j evy 4kV

Ovlivňuiící veličina Rozsah
okolní teplota -20 oC ++ 45 oC

vlhkost 20Yo+95Yo
magnetickí indukce vněišího původu při až do 0, 5 mT; IEC 1036, tabulka 14

1Ó Pro okolní teplotu a vlhkost prosďedí v uístě ilrstalace lze sjefupt nixí požadoyané rozsahr.



Strana 23 PfuILOHA 3 PPDS:KYALITA ELEKTFiINY V DISTRIBUCNI SOUSTÁ

vztažné frekvenci (50 řIz) libovolného směru
vnější elekřické pole při vztažné fiekvenci
(50 }Iz) libovolného směru

až do l kV/m

elektrostatické vÝboie 15 kv. IEC 61000-4_2, tabulka 1 hladina 3

elektromametické vf pole (80 - 1000 MHz) 10 V/m, IEC 61000-4-3, tabulka 1 hladina 3

pomocné napáiecí napětí viz TAB.I3

TAB. 15 MEZNÍ PROSTŘEDÍ

TAB: 16 PoDMÍNry pno oopRAvU A SKLADoVÁNÍ

TAB. 17 PoMoCNÉ NAPÁJECÍ NapĚrÍ

8.2 NAPEToVE VSTUPY
o Minimálně ři napěťové diferenciální vstupy, vzájemné galvanicky oddělené,
. vstupní úroveň signálu 0 -250 V ef.

8.3 PRouDoVE VSTUPY
o Minimálně ťi nezávislé, galvanioky oddělené vstupy,
. vstupní úroyeň signálu 0-2(l0)Aef.

8.4 DlGlTALNlVSTUPY

Ovlivňuiící veličina Rozsah
velikost napětí < 250 Yo Un s trváním 30 minut za periodu 24

hodin, na měřicích vstupech, mezi vstupy
nebo mezi vstupem a zemí

okolní teplota -40oC+*55oC
vlhkost 1Oo/"+ 9O %o bez kondensace
pomocné napájecí napětí podle T48.6
přechodná přepětí 4 kV; IEC ó1000-4-5, tabulka l řída 4

ovlivňuiící veličina Rozsah
okolní teplota -40 oC ++ 70 oC

vlhkost I0%o- 90 oÁbez kondensace

ovlivňuiící veličina Rozsah
napájecí napětí 70 - 140 Yo Uutrva|e

0 - 200 % po dobu 15 minut (řída A) a 1

minuta (ťída B) po 10 hodinách provozu
přechodná přepětí a rušení 6 kV L-N, N-PE, L-PE (reference se nažují)
potenciál vuči komunikačnímu vedení
(telefon. data, apod.)

(reference se zvažují)

Analyzátor musí být vybaven vstupy pro přijímrání řídících signálů od dalšich zařízeni.
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8.5 DlGfiÁLNí VÝSTUPY
o Minimálně dva digitrilní reléové výstupy, programovatelné na ovládání překročením mezí

. sledovaných veličin kvality napětí nebo proudu.

8.6 KoMUNlKAcE
Analyzátor musí swým rozhraním umožňovat běžné způsoby komunikace jak místrrě, tak
ďálkově. Rovněž musi být zajištěna automaticlcí synchronizace času.

8.7 SoFTWARE
Programy pro vyhodnocení a komunikaci musí být uzpůsobeny pro Windows 2000/XP,
základú agregace naměřených dat pro vyhodnocení jednotlivých parametrů kvality a pro
zvolené časové intervaly musí být součástí analyzátoru.
Místně zadavatelné musí být převody měřicích transformátorů napětí a proudů.
Mezní hodnoty, jejichž překročení se zaznamená jako událost, musí blýt pro jednotlivé
parametry zadavatelné jak místně, tak dálkově.
§oftware pro statistické zpracování naměřených hodnot musí umožnit zadávat dovolené
tolerance dané veličiny (např. t10 7o) a pravděpodobnost, sjakou daná veliěina v daném
časovém období nesmí být překračována (např. 95%,99 %,100% a pod.).
Je zapotřebí rozlišovat mezi oprávněním pro čtení naměřených hodnot a oprávněním pro
parametrizaci.

q uňŘrní pARAMETRů KvALITyA §MLuvNí vzTAI[y

9,í VŠEoBEGNÉ
Podmínky smlouvy musí b}t zároveň dosažitelné pro jednu a přijatelné pro druhou stranu.
Výchozím bodem musí být standard nebo speoifikace odsouhlasená oběma áčastněnými
stranami. Pozomost je zapofrebí věnovat pliánovacím hladinám a úrovním kompatibility
v příslušných normách [7 - l l].

Pro to, aby naměřené hodnoty reprezentovaly podmínky běžného provozu, lze při
vyhodnocovrfurí měření kvality elekřiny nepřihlížet (nikoliv je vyloučit) k datům, která byla
naměřena za výjimečných podmínek, jako:

o extrémní povětrnostní podmíŇy
o cizizásahy
o nařízení správních orgánů
o průmyslová činnost (stávky v mezich zákona)
o vyšší moc
o výpadky napájení způsobené vnějšími vlivy.

V kontaktu by mělo blt určeno, zda data označená příznakem mají být vyloučena
z ly,hodnocení při posuzovrání, zda wýsledky měření vyhovují podmínkám kontraktu. Pokud
jsou data s přízrrakem lylouěena z vyhodnocení, r"ýsledky měření jsou obecně vzájemně pro
jednotlivé parametry nezávislé a každý parametr bude možno snadněji porovnat s hodnotami
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v kontraktu. Pokud budou data s příznakem zahrnuta do vyhodnocení, výsledky budou více
přímo svázány s účinky sledovaných parametrů kvality na citlivotl zát&,, ale bude mnohem
obtížnější, nebo přímo nemožné srovnání s podmínkami kontraktu.

Pozn. Přítomnost dat s příznakem nazncčuje, že měření mohlo být oyliyněno rušením a fudíž následovně jedna
porucha mohla wlivnil více parametni.

Pokudje roáodnuto o nezbltnosti měření PQ pro posouzení, zda dodávka elekřiny vyhovuje
podmínkám kontraktu, je na smluvní straně, která požaduje měření, aby je zajistila. To však
neznamená, že by kontrakt nemohl obsahovat ujednárrí, kdo bude zajišťovat měření. Je též
možno korzultovat řetí stranu.

V kontraktu by mělo blýt stanoveno, jak budou finanční náklady měření rozděleny mezi
zúčastněné strany. Toto muže být závislé na výsledcích měření.

V kontraktu o měření by měla být stanovena doba jeho trvrání, které parametry kvality se
budou měřit a dále umístění měřiciho pffstroje z hlediska sítě.

Volba zapojení měřicího přístroje (ť. hvězda/trojuhelnik) by měla respektovat §p zdroje,
nebo by měla být dohodnuta zúčastrěnými stranami. Měla by být explicitně vy,jádřena ve
smlouvě.

Ve smluvních podmínkrách mají být explicitně stanoveny metody měření, popsané v části 6.

Ve smlouvě má být stanovena přesnost použitého méhcího za{aeni.

Smlouva má specifikovat metodu stanovení niáhrad pro případ, že by něktení ze zúčastněných
shan odmítla splnit své závazky.

Smlouva může obsahovat dohodu, jak postupovat v případě námitek k interpretaci
naměřených výsledků.

Ve smlouvě je vhodné stanovit podmínky přístupu k datům a utajení, jelikož strana
provádějící měření nemusí též analyzovat data a posuzova! zda vyhovují smlouvě.

9.2 zVLÁŠTtli u.leonÁní
Kvalita elekťiny je stanovena porovniáním mezi výsledky měření a limity (dohodnufými
hodnotami) v kontraktu.
Zúčastněné strany by měly odsouhlasit kategorii přesnosti měřicího zařízertt, které má blt
použito. Měřicí přístroj kategorie A by měl být použit, pokudje pořeba porovnávat výsledky
dvou samostaírých zŇaení, tj. dodavatele a zákaznka, neboť přesnost přístrojů v kategorii B
byla shledána pro §to účely nepřijatelná.

Každý paramefi kvality muže v kontraktu obsahovat dohodnutou(é) hodnotu(y), uvťovaný
ěasový interval, délku časového úseku pro vyhodnocení a nejvyšší počet označených dat,

kteé mohou b;ýt zahmuta do vyhodnocení.
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9.2.1 Frekvence sítě
Interval měření: minimální perioda pro vyhodnocení - 1 týden.
Postup při vyhodnocení; Mají být uvžovány intervaly 10 vteřin. Následující postupy jsou
doporuČeny, zúČastněné strany se mohou dohodnout na odlišných:

- počet nebo procento hodnot během intervalu, přesahujících nejvyšší nebo nejnřší mezní
hodnotu podle konřaktu, které muže být uvťováno při lyhodnocení

- a./nebo nejhorší naměřené hodnoty mohou být porovnány s nejvyššíni a/nebo nejnižšími
hodnotami v kontraktrr (může být zvolen rozdílný interval záznamu)

- a/nebo jedna nebo více hodnot, 95%o (mtňe být jiná hodnota) týdenních hodnot,
vyjádřených v Hertz, může být porovnáno s nejvyššími a/nebo nejnižšími hodnotami ve
smlouvě

- a/nebo počet po sobě jdoucích hodnot, které překročily nejvyšší a/nebo nejnižší hodnoty
kontraktu a mohou být zahmuty do hodnocení

- a/nebo integrace odchylek od jmenovité fiekvence během měřicího intervalu muže být
porovnána s hodnotami konfiaktu. (Pozn. Vráže se k akumulované časové chybě pro
synchronní zařízení, jako hodiny).

9.2.2 Napójecí napětí
lnterval měření : minimální vyhodnocovací periodajeden týden.
Metody vyhodno ceni: lze vyhodnocovat 10 minutové intervaly. Následující postupy jsou
doporučené, zúčastílěné strany se mohou dohodnout na odlišných:

- při vyhodnocováni lze uvžovat počet nebo procento hodnot během intervalu, kíeré
přesáhly nejvyšší nebo nejnžší mezní hodnotu podle smlouvy

- a/nebo nejhorší naměřené hodnoty mohou být porovnány s nejvyššími a./nebo nejnřšími
hodnotami ve smlouvě (může být zvolen rozdílný intewal zár;natlu)

- a/nebo 95% (miĚe byt 1iná hodnota) týdenních hodnot, lyjádřených ve voltech , může být
porovnáno s nejvyššími a,/nebo nejnžšími hodnotami ve smlouvě

- a/nebo hodnocení počtu po sobě jdoucích hodnot, ktere překroěily nejlyšší a.inebo
nejnžší hodnoty ve smlouvě.

9.2.3 Flikí
Interva| měření : minimální vyhodnocovací perioda jeden býden.
Metody vyhodnocení: Lze vyhodnocovat 10 min. hodnoty @") a/n ebo 2hod. hodnoty (P1 ).

Doporučené jsou nísledující posfupy pro obě hodnoty, smluvní strany se mohou
dohodnout na odlišných:

- při vyhodnocování |ze uvžovat počet nebo procento hodnot během intervalu, které
přesáhly mezní hodnofu podle smlouvy

- a/nebo 99%o (nebo jiné procento) tlenních hodnot P"1, nebo 95%o (nebo jiné procento)
pravděpodobnosti týdenních hoclnot Px muže být poroyrráváno s hodnotami podle
smlouYy,

9.2.4 Poklesy/zuýšení napójecího napětí
Interval měření: minimální interval 1 rok.
Metody vyhodnocení:
- zúěastrrěné strany by se měly dohodnout na stanovení referenčního napétí tJ,"1.



Pozn.: Pro zákazníky nn je deklarované napětí oblykle stejné jako jmenovité napětí napájecího
rystému. Pro zákazníky fripojené na napětbvé hladiry, ru be oěekávat dlouhodobě velké napěťové
změny (obvykle w nebo wn) je možno preíerovat klouzavé referenční napětí- Pokud je použito
klouzavé referenční naýt{ měly by být zároveň stanoveny ,,klouzavé" smluvní hodnoty.
Smluvní strany by se měly shodnout na:
- prahových hodnotách pro poklesy napětí a přepětí
- způsobu agregace íáaí
- zpŮsobu agregace času
- způsobu agregace měřicích míst, (pokud je měřeno na více místech)
- prezentaci vrýsledků, jako jsou tabulky zbytkové napétiJtrváu:ri
- dalších metodách vyhodnocení, pokud přicházejí do úvahy.

9.2.5 PřerŇení napójecího napětí
Minimální perioda měření 1 rok.
Vyhodnocovací metody: strany se mohou dohodnout na časových intervalech, které definují
krátkodobé a dlouhodobé přerušení, Při vyhodnocení muže být uvažován poč€t přerušení a
ce|ková doba ,,dlouhých" přerušení v průběhu doby měření. Stranami muže b}t dohodnut i
jiný postup při vyhodnocování.

9.2.6 Nesymetrie napájecího napětí
Interval měření : minimálně l týden.
Metoda vyhodnoceni: mohou být uvažovány l0 minutové a/nebo 2 hodinové hodnoty.
Pro lyhodnocení se nawhuje následující způsob, ale mezi stranami může být dohodnutjiný:
- může být počít ín počet nebo procento hodnot, které během měření překročí dohodnuté

meze
- a/nebo nejhorší naměřené hodnoty mohou být porovnávány s hodnotami ve smlouvě

(měřicí interval muže být v tomto případě odlišný, např. l rok)
- dnebo jedna nebo více hodno! 95% (nebo jiné procento) týdenních hodno! vyjádřených

v procentech může být porovnáno s hodnotami ve smlouvě.

9.2.7 Harmonicke napětí
Interval měření: jeden týden pro 10 minutové intervaly a
v případě intervalů 3 vtefiny denní vyhodnocování po dobu minimálně l týden.

Metody vyhodnocení: vyhodnocovány mohou být intervaly 3 lteřiny nebo 10 minut.
Smluvní hodnoty se mohou týkat jednotliwých harmoniclcých nebo skupiny harmonických,
nebo např. sudých či lichých harmoniclcých podle dohody smluvních stran.
Následující metodyjsou doporuěeny, po dohodě mezi shanami mohou být použityjiné:
- může být počítán počet nebo procento hodnot, které během měření překročí dohodnuté

meze
- a/nebo nejhorší naměřené hodnoty mohou b},t porovnávány s hodnotami ve smlouvě

(měřicí interval muže být v tomto případě od|išný, např. l rok)
- a/nebo jedna nebo více hodnot, 95%o (nebo jiné procento) týdenních hodnot pro

desetiminutové intervaly, alnebo 95%o (nebo jiné procento) denních hodnot pro
3vteřinové hodnoty, vyjádřených rl píocentech muže být porovnáno s hodnotami
ve smlouvě.
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9,2.8 Meziharmonické napáí
Interval měření : minimálně l ťýden pro lO-minutové intervaly a denní vyhodnocení

pro interval 3-vteřiny minimálně po dobu l rýdne.
Metody vyhodnocení: vyhodnocovány mohou být intervaly 3 vteřiny nebo l0 minut.
Hodnoty se mohou trýkat skupiny meziharmoniclcých nebo jiné skupiny podle dohody ve
smlouvě.
Následující metody jsou doporuěeny pro všechny hodnoty, po dohodě mezi stranami mohou
být použity jiné:
- může být počíLin počet nebo procento hodnot, které během měření přelrročí dohodnuté

meze
- a/nebo nejhorší naměřené hodnoty mohou b;ýt porovnávány s hodnotami ve sm|ouvě

(měřicí interval muže být v tomto případě odlišný, např. l rok)
- a/nebo jedna nebo více hodnot, 95%o (nebo jiné procento) týdenních hodnot pro

desetiminutové intervaly, alnebo 95Yo (nebo jiné procento) denních hodnot pro
3vteřinové hodnoty, vyjádřených v procentech muže být porovnáno s hodnotami ve
smlouvě.

9.2.9 Signdlní napětí v napójecím napětí
lnterval měření: minimálně denní vyhodnocení.
Metody vyhodnocení: smluvní hodnoty mohou byt užity pro všechny hodnoty, po dohodě
mezi stranami mohou být použity jiné.
, může být zjišťován počet nebo procento hodnot, které během měřicího intervalu přelcočí

dohodnuté meze
o dnebo nejhorší naměřené hodnoty mohou být porovnávány s hodnotami ve smlouvě.

(měřicí interval může být v tomto případě odlišný např. týden).

10 POSTUP HODNOCENÍ ODCITYLEK NAPÁJECÍHO NAPňTÍ PO
STÍŽNOSTI NA KVALITU NAPĚTÍ

Tento postup je určen pro stanovení překročení dovolených tolerancí napájecího napětí ajeho
trvání ve vztahu k §8 Vyhlášky 540/2005 Sb [6],

10.í MĚŘEN|V PŘEDÁVAcíM uísrĚ
Po stížnosti zá,Jr.aznka na kvalitu napětí se jeho velikost a průběh měří v předávacím místě.
Pro měření urovně napětí v sítích rrn a vrr se použijí přednostně přísúoje třídy S (přesnost při
měření napětí do l %), v sítích 110 kV se použijí přístroje řídy A (přesnost měření napětí do
0,1 7o). Pro případné stanovení příčiny snížené kvality napětí a přiiazeni průběhu napětí
odběru zákazníka je vhodné, aby přístroj pro měření kvality měřil i proudy a výkony.

10,1.1Trvdní měření a hodnocení velikosti napújecího napětí
Trvání měření je minimálně jeden celý týden v pevných krocích po 10 minuách, tj. 1008
měřících intervalů/týden. Doporučený začátek měření je 00:00.
Zaznamenávají se průměmé efektivní hodnoty napájecího napětí v měřících intervalech 10
minut (CSN EN 50l60 - čl. 2.3 Odchylky napájecího napětí).

l
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10.2.1Jmenovité hodnoty a limity pro shodu s ČSN EN 50160 a PPDS
Jmenovité hodnoty:
-v sítích nn - 230 V napětí fáze proti zemi
-v sítích vn a 1 10 kV - dohodnuté napájecí napětí (normálně jmenovité sdružené napětí).

Dovolené odchy|ky napájecího napětí nn (viz následující obnízek)

1'l5o/o

110o/o

1O5o/o

1o0%

pro sítě nn:
1) +10/-10 % od jmenovité hodnoty ( > 207 Y; < 253 V) u 95 % měřících intervalů
2) +101-15 Yo od jmenovité hodnoty (> 195,5 V; š 253V) pro l00 %o měíících

intervalů
3) u dlouhých vedení +l1l20 % od jmenovité hodnoty ( > l84 V; < 255,3 V) pro

l00 % měřících intervalů' '
4) v sítích vn a 110 kV + l0 % od jmenovité (dohodnuté) hodnoty u 95 % měřících

intervalů.

10.2.2I]ňení shody s ČsN EN 50160 a PPDS
a) určení 1008 navazujících 10 minutových intervalů při měření (N)
b) určení celkového počfu intervalů N1, ve kterých bylo napájecí napětí mimo d
c) dovolené pásmo l) u sítí nrr a dovolené pásmo 4) u sítí vn a 110 kV
d) určení celkového počtu intervalů N2, ve kterych bylo napájecí napětí nn

dovolené pásmo 2), u dlouhých vedení nn mimo pásmo 3)
Požadavky PPDS jsou splněny, když:

" ČsN EN 50160 obsahuje l ěósti 2-3 k odtltyllun napójecího napětí Poznámlu 2: l/ případech napójení ve

vzdilerých oblastech s dlouhými yedeními nue někfu být napětí mimo rozsah U" + 10 %ó/-15 %, odběratelé by
měli bit o tom iníormoýání

a
§l
ll

]
N
co
P
o_

95o/o

90%

856/o

mlmo
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111%=Umax
PPDS t=100%
dl. vedení

r 110% =Umax EN
50160 F,l00%

. 100% Un
Un=230 V

- 

go%=Umin čsN
EN 50160 t=95oÁ

- 

8s%=Umin ČsN
EN 50160 t=100

- - 8ooÁ=Umin PPDS
t=100% dl. vedení

rozsah
pro 95 % ěasu
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!1. too. s x
N

a současně
N2=0.

Pokudjsou tyto podmínky splněny, dodávka elekřiny má kvalitu podle PPDS Přílohy 3.
pozn.: k jednotliuým iníeryllům, ve berj,ch bylo napájecí napětí mimo dovolené pásmo, je vhodtté
zaznamefuivat i éqsouý údaj a pohldje analyzátor vybaven i měřením uj,konů, i příslušnou hodnotu eI. práce.

11
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12 pŘíLoIIA 1 TABI]LKy MĚŘnnrÝcrr,q. HoDNoCEl\,\ÝcH
PARAl\,fi,TRŮl8

TAB. 1 8 Napěťové charakteristiky pro předací místa PS/DS a sítě l l0 kV

Veličina označeni Jednotka Interval měřeni Hodnota

Fr€kvence f Hz 10 s

Napěti

UD] V (kV) l0 min x

U..,, v (k\,) l0 min x

Unr v (k9 l0 min x

Rychlé zíněny napěti

du"dD,D3,Bl (37"u) 1,&od, l hodina

dtt * rlz, rr:. rll (2,57"U") 1,4)od, 1 hodina

du-* Lu, ul,r_ll (1,5%U") 1/hod 1 hodina x

dU-*Ll!,ll3.r3l (l%u) lihod 1 hodina

Krátkodobý flik

PstLD 10 nin
Pstrzl l0 ntin x

10 min

Dlouhodobý flilc

PltLD 2 hodinv

Pltrz: 2 hodinv

PltLI 2 hodinv

Harmonické zk€sl€nt nÁPěti

THDuLD l0 min x
THDuú t0 min

THDuLI % l0 min

Haímonická napětí
(do řádu 25,)

l0 min

x

zPějtná složka naPětt l0 min x

Měňcí interval ozílačen A/N

Krátkodob€ poklo§y, př€,\rýšoni a
přerušent napáí

dur.lI

du"r,

dur.rr

18 Podrobnosti k měřeným (ukládaným) ho<lnotám jednotliťch chaíakterisťk rl TAB. lE až 23 i \d,stupníín
hodnotám v TAB. 24 až 26 budoll4tacovány při revizi [3], plánované na r. 2007.

t
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TAB.19 Proudové a odvozené charakteristiky pro předací místa PS/DS a sítě l l0 kV19

veiičina ozlač€ni J€dnotka Inierval měřeni Hodnota

Proud

Ilr 10 min

Il"z 10 mjn

ILr 10 min

Harmonické zkesleni proudu

tHDill vo 10 m,Il

TIiDitl l0 min

TIiDiL3 10 min

Harmonické proudu
(do řádu 25.) 10 min

Úhel harmoniclcých proudu l0 min

Zpětná složka proudu 10 rnin

Úhel zpětrré stožky proudu 10 min

Člnnlt vltton

Plr w(Mw) 10 min

Pu w(Mw) 10 rnin

Pr-, w (M\9 10 min x

w(MW) 10 min

Jaloť výkon

o!, íMVAi) 10 min

al ítvívAí\ 10 min x

a-] (MVÁr) 10 min

acnx íMvAr) 10 rnin x

Zdántiyý \.ýkon

sLl vÁ (MVA) t0 min

Su vA (MvA) l0 min

Sr-l vÁ (MvA) l0 mirt

Scax vÁ (MVA) l0 min

Pow€r Factol

PFr.r l0 min

PFn l0 min

PFú l0 min x
PF.rx 10 min

účiník 10 min x

19 
Měřeni proudů v odběmých mistech siti 110 kv je doporučené a to v přiPad€ct! kde odběmtevzdroj rnůž€ l.izlamně ovliYňovat kvalitu

naPěd,
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10 min

10 min

t0 min

TAB.20 Měřené napěťové charakteristiky pro měřící místa l.rr

TAB.21 Měřené proudy a z nich odvozené veličiny pro měřící místa vn20

veličina omačení Interval měřenl Hodnota

Prourl

lL, 10 min

Ir-l 10 min x
Ir-, 10 min x

Haímonické žtíeslení přoudu TIiDill % l0 min

20 
Měřenl prourlŮ v odběmých mi§tech siti vnje doporuč9né a to v pňpadecL kd€ odběíateyzdíoj rDůž l/ýzlamně ovlivňo!€t kvalitu

rlapční.

v€Iičina oanačenl Jednotka lnt€rval měřeíi Hodnota

Frekvenc€ f Hz 10 s x

Napěd

ULý V (k\) 10 min

Uú3 v (k\,) 10 min

U., V (k\,) l0 min

Krá&odobý flik
PstLD l0 Inin

Pstl:: l0 min x

Pstlrl
10 min

Dlouhodobý flilo

PhrD 2 hodinv

PltL,
2 hodiny x

Pltrr
2 hodinv

Ilarínonické zlcesleni napěti

TTlDuru
10 min

TIIDur_z:
10 min x

TlIDuL]t
10 min

Harmonická napětt 10 min

zpětná složka nap&í % l0 min

Krátkodobé pokl$y, přeYýšent a
přeíUšení napěti

dur-o

du"r,

dUr;r



1,
THDitl yo 10 min

THDiÉ % 10 min x

Harmonické proudu l0 min

Úhel harmonických proudu l0 min

zpěhlá složka proudu iz 10 min

IJhel zpětné složjry pŤoudu 10 min

Činny uyton

w (kw) l0 min

Pn w (k\II) l0 min

w (k\\,) l0 min

Pcnrx w G\r) l0 min

Jaloť výkon

atl vAr (kvAr) 10 min

a, vAr (kvAr) 10 rnin

a" VAr (kVAŤ) 10 min

acrrx vAr (kvAr) 10 min

Zdánli].ý úkon

Srr vA (kvA) 10 min

Sll vA (kvA) 10 min

sLr vA (}vA) 10 min

Scnrx vA (kvA) 10 min

Pow€r Factoí

PFr-r l0 min

PFr-z l0 min

PFr: 10 min

PFex l0 min

účinik

l0 min x

l0 min

10 min x

l0 min
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TAB.22 Měřené veličiny pro napěťové charakteristiky v sítích nn

TAB.23 Měřené proudy a z nich odvozené veliěiny pro sítě nn2l

veličinÁ označeni J€dnotka Iit€rval měřoni Hodnota

Proud

Ir-, 10 min x
Il"z 10 min

IL3 l0 min

[lámonické zheslení píoudu

TIlDi!l % l0 min

TřlDill % l0 min

tTlDirl % 10 min x

Harmonické proudu 10 ínin

2t 
Měřeni proudŮ v odběmych mist€ch síti rmje doPoručoné a to v pňpadec\ kd€ odběíatevzdíoj můž Yýzlamně ovlivňovat kvalifu

naPětl,

v€ličina oanačenl Jedno&a Interval úěřenl Hodnota

Frekvence f Hz l0 s

Napěti

ULl 10 min

Uu l0 min

Ul: 10 min

Kr&kodobý flik

PstL1 l0 nin
Pstú

10 min x
PstL] l0 min x

DlotrhodobÝ flikr

PltLl
2 hodiny

Pltu
2 hodiny

PltLr
2 hodinv

Harmonické zkreslení napěd

TTIDuLl % 10 min x
]TDtlIl % 10 min x

THDuL3 % l0 min x

Hannonická napěi 10 min

Zpětná stožka napětí l0 min

Knítkodobé poklesy, př€výš€ni a
přerušení napětt

dun
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Úrhel harmonických proudu l0 min

Zpětná složka proudu l0 min

Úhel zpěhlé ďožky píoudu 10 min

Činný,"ýko"

Plr l0 min

P:,, l0 min

Pr l0 min

Pcux 10 min

Jaloyý yýkon

a, 10 min

a- 10 min

oL, 10 min

a.E* l0 min

Zdánli\.ý ťkon

sll l0 min

SI-z l0 min x
Su l0 min

Scux l0 min

power Factor

PFr-r l0 rnin

PFr 10 min

PFr, l0 min

PF* l0 min x

IJčinik

l0 min

l0 min

l0 min x

l0 min
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