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1

ÚVOD

Tato ást PPLDS vychází z EZ [L1] a z Vyhlá ky ERÚ v platném zn ní o kvalit dodávek elekt iny a
souvisejících slu eb v elektroenergetice [L3], které mj. ukládají PPLDS definovat kvalitu elekt iny, stanovit její
parametry a podmínky jejího dodr ování u ivateli LDS.
Cílem je definovat kvalitu elekt iny, která je jedním ze standard kvality dodávek a slu eb v elektroenergetice, a to
stanovením ady parametr , závazných nebo doporu ených pro jednotlivé u ivatele LDS, zp soby zji ování
jednotlivých parametr a po adavky na m icí soupravy pro jejich zji ování. Dal ím cílem je definovat zp soby
mo ného uplatn ní parametr kvality ve smlouvách o dodávce elekt iny.
Ov ení kvality elekt iny provádí PLDS podle vlastního rozhodnutí nebo na základ stí nosti na kvalitu dodávané
elekt iny. Pokud má st ovatel výhrady ke zp sobu ov ování, m e zajistit kontrolní m ení vlastními prost edky
nebo ve spolupráci s cizí organizací. U neoprávn né stí nosti má PLDS právo po adovat na st ovateli úhradu
náklad , u oprávn né stí nosti má st ovatel právo po adovat na PLDS úhradu kontrolního m ení.
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ROZSAH PLATNOSTI

ást 3.1 se vztahuje na odb ratele z LDS p ipojené ze sít nn a vn, ást 3.2 na dodávky elekt iny z distribu ní
soustavy a ást 3.3 na dodávky elekt iny ze zdroj p ipojených do DS a LDS.

3

KVALITA ELEKT INY

Kvalita elekt iny je definována jejími charakteristikami v daném bod ES, porovnávanými s mezními velikostmi
referen ních technických parametr .

3.1

CHARAKTERISTIKY NAP TÍ ELEKT INY DODÁVANÉ Z LDS

Jednotlivé charakteristiky nap tí elektrické energie, popisující kvalitu elekt iny dodávané z ve ejné distribu ní sít ,
vycházejí z normy SN EN 50160 [1] pro sít nn a vn v platném zn ní.
Jsou to:
a) kmito et sít
b) velikost napájecího nap tí
c) odchylky napájecího nap tí
d) rychlé zm ny nap tí
• velikost rychlých zm n nap tí
• míra vjemu flikru
e) krátkodobé poklesy napájecího nap tí
f) krátkodobá p eru ení napájecího nap tí
g) dlouhodobá p eru ení napájecího nap tí
h) do asná p ep tí o sí ovém kmito tu mezi ivými vodi i a zemí
i) p echodná p ep tí mezi ivými vodi i a zemí
j) nesymetrie napájecího nap tí
k) harmonická nap tí
l) meziharmonická nap tí
m) úrovn nap tí signál v napájecím nap tí.
Pro charakteristiky a) a d) a j) a m) platí pro odb rná místa z DS nebo LDS s nap ovou úrovní nn a vn
• zaru ované hodnoty
•
icí intervaly
• doby pozorování
• mezní pravd podobnosti spln ní stanovených limit ,
stanovené v SN EN 50160 [1].
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Pro charakteristiky e) a i) uvádí SN EN 50160[1] pouze informativní hodnoty.
Podrobnosti k metodám m ení jednotlivých charakteristik obsahují ásti 4 a 6 této p ílohy, údaje k po adovaným
vlastnostem p ístroj ást 5.

3.2

CHARAKTERISTIKY ELEKT INY DODÁVANÉ Z DS

3.2.1
Kmito et sít
Jmenovitý kmito et napájecího nap tí je 50 Hz. Za normálních provozních podmínek musí být st ední hodnota
kmito tu základní harmonické, m ená v intervalu 10 s, v následujících mezích1
u systém se synchronním p ipojením k propojenému systému
50 Hz ± 1 %
(tj. 49,5 …50,5 Hz)
b hem 99,5 % roku
50 Hz + 4 %/-6%
(tj. 47…52 Hz)
po 100 % asu
u systém bez synchronního p ipojení k propojenému systému (tj. ostrovní napájecí systémy)
50 Hz ± 2 %
(tj. 49…51Hz)
b hem 95 % týdne
50 Hz ± 15 %
(tj. 42,5…57,5 Hz)
po 100 % asu.
3.2.2
Velikost a odchylky napájecího nap tí
Velikost napájecího nap tí je dána dohodnutým napájecím nap tím Uc. Za normálních provozních podmínek
s vylou ením p eru ení napájení, musí být b hem ka dého týdne 95 % pr
rných efektivních hodnot napájecího
nap tí v m icích intervalech 10 minut v rozsahu podle normy2.
3.2.3

Rychlé zm ny nap tí

3.2.3.1
Velikost rychlých zm n nap tí
Za normálních provozních podmínek efektivní hodnota rychlé zm ny nap tí du nep ekro í v závislosti na etnosti
výskytu r hodnoty uvedené v následující TAB.13

TAB.1
etnost [r/h]

dumax [% Un]

r≤1

3

1 < r ≤10

2,5

10 < r ≤100

1,5

100 < r ≤1000

1

1

P evzato z SN EN 50160 [1]
Meze p evzaty z SN 33 01 20 [17]
3
Meze p evzaty z IEC 61000-3-7 [18], zp sob m ení dosud není v mezinárodních dokumentech ur en.
2
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3.2.3.2
Míra vjemu flikru
Za normálních provozních podmínek musí být b hem ka dého týdne krátkodobá míra vjemu flikru Pst a
dlouhodobá míra vjemu flikru Plt v 99 % sledovaných interval v mezích podle TAB.2 4

TAB.2
Pst

≤ 0,8

Plt

≤ 0,6

3.2.3.3
Krátkodobé poklesy nap tí
Pro stanovení mezních hodnot nejsou k dispozici pot ebné podklady. P i sledování a event. budoucím stanovení
mezních hodnot se pou ije len ní podle TAB.3 (TAB.6 v PNE 33 3430-7 [2]).
TAB.3
Hloubka d [%]
Trvání (t)

10 ms ≤ t <100 ms

10 < d < 15
15 ≤ d < 30
30 ≤ d < 60
60 ≤ d < 90 5

N11
N12
N13
N14

100 ms ≤ t < 500 ms

500 ms ≤ t <1 s

N21
N22
N23
N24

1s≤t<3s

N31
N32
N33
N34

N41
N42
N43
N44

3 s ≤ t < 20 s

20 s ≤ t < 1 min

N51
N52
N53
N54

N61
N62
N63
N64

3.2.3.4
P eru ení napájecího nap tí
Pro stanovení mezních hodnot nejsou k dispozici pot ebné podklady. Pro sledování a budoucí stanovení mezních
hodnot se doporu uje len ní podle TAB.5.
TAB.4
Trvání p eru ení

Trvání < 1s

3 min >trvání ≥ 1s

trvání ≥ 3 min

Po et p eru ení

N1

N2

N3

3.2.3.5
Nesymetrie nap tí
Za normálních provozních podmínek musí být v libovolném týdenním období 95 % desetiminutových st edních
efektivních hodnot zp tné slo ky napájecího nap tí v rozsahu 0 % a 2 % sousledné slo ky. V n kterých oblastech
se vyskytují nesymetrie a do 3%.
Pozn.: V norm [1] jsou uvedeny hodnoty jen pro zp tnou slo ku, proto e tato slo ka je rozhodující pro mo né
ru ení spot ebi p ipojených do sít .

4
5

Meze p evzaty z IEC 61000-3-7 [18]
Tato mez je definována odchyln od [1].
5
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3.2.3.6
Harmonická nap tí
Za normálních provozních podmínek musí být b hem ka dého týdne 95 % pr
rných efektivních hodnot
harmonických nap tí uh a celkového harmonického zkreslení THD v m icích intervalech 10 minut v rozsahu
podle následující TAB.5.
TAB.5
liché harmonické
ne násobky 3
ád harmonické
h

Harmonické nap tí
%

liché harmonické
násobky 3
ád harmonické
h

Harmonické nap tí
%

sudé harmonické
ád harmonické
h

Harmonické nap tí
%

5
6
3
5*)
2
2
7
5
9
1,5
4
1
11
3,5
15
0,5
6 ... 24
0,5
13
3
21
0,5
17
2
19
1,5
23
1,5
25
1,5
*) V závislosti na druhu sít mohou být hodnoty t etí harmonické podstatn ni í
Poznámka: Hodnoty pro harmonické vy ích ád ne 25 se neuvád jí, jeliko jsou obvykle malé, av ak vlivem rezonan ních ú ink
obtí
p edvídatelné.

THD se ur í podle následujícího vztahu
40
THD =
( uh ) 2 .
h= 2

∑

3.2.3.7
Meziharmonická nap tí
Za normálních provozních podmínek musí být b hem ka dého týdne 95 % pr
meziharmonických nap tí Um men ích ne 0.2 % Un.6

rných efektivních hodnot

Pro hodnoty sub- a meziharmonických blízkých sí ové frekvenci platí následující tabulka7

TAB.6
ád meziharmonické

Um

ád meziharmonické

Um

m ≤ 0,2

Pozn.a)

0,72 < m ≤ 0,76 a 1,24 < m ≤ 1,28

0,22

0,2 < m ≤ 0,6

0,50

0,76 < m ≤ 0,88 a 1,12 < m ≤ 1,24

0,18

0,6 < m ≤ 0,64 a 1,36 < m ≤ 1,40

0,44

0,88 < m ≤ 0,92 a 1,08 < m ≤ 1,12

0,23

0,64 < m ≤ 0,68 a 1,32 < m ≤ 1,36

0,35

0,92 < m ≤ 0,96 a 1,04 < m ≤ 1,08

0,35

0,68 < m ≤ 0,72 a 1,28 < m ≤ 1,32

0,28

0,96 < m ≤ 1,04 a 1,4 < m ≤ 1,80

0,60

Pozn.a):Pro ád meziharmonické ni í ne 0,2 jsou hladiny kompatibility ur eny po adavky flikru. Míra vjemu
flikru m e být vypo tena podle IEC 61000-3-7 [18] u itím initele tvaru pro periodické a sinusové kolísání
nap tí. Konzervativní hodnoty initele jsou 0,8 pro 0,04 < m ≤ 0,2 a 0,4 pro m ≤ 0,04.

6
7

Hodnoty v SN EN 61000-2-4 pro t ídu prost edí 2- sít dodavatele elekt iny
Podle návrhu SN IEC 1000-2-2 a 1000-2-12 [19, 20]
6
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3.2.3.8
Úrovn nap tí signál v napájecím nap tí
Za normálních provozních podmínek musí být b hem libovolného denního období 99 % pr
hodnot meziharmonických nap tí v m icích intervalech 3 s men ích ne 0,3 % Un.

rných efektivních

Úrove p eslechového signálu HDO by nem la p i p ipojených vazbách HDO p ekro it hodnotu 0,3 % Un.8
Podrobnosti k metodám m ení a hodnocení jednotlivých parametr obsahují ásti 4 a 6, po adavky na m icí
ístroje pro zji ování jednotlivých charakteristik ást 5 této p ílohy.

3.3

CHARAKTERISTIKY ELEKT INY DODÁVANÉ REGIONÁLNÍMI VÝROBCI

Výrobce dodávající elekt inu do LDS a DS ovliv uje parametry kvality jednak dodávaným proudem a jeho
kolísáním, proudovými rázy p i p ipojování zdroje k síti, dodávkou nebo odsáváním harmonických proud a
proud signálu HDO ze sít , dodávkou nebo odsáváním zp tné slo ky proudu. Projevuje se sou asn jako zát i
jako zdroj.
Pro elekt inu dodávanou regionálními výrobci platí ve spole ném napájecím bod stejné parametry kvality, jako
jsou uvedeny v ásti 3.1 pro dodávky elekt iny z LDS.
ípustný podíl výrobce na celkové dovolené hladin ru ení se ur í zp sobem uvedeným v
„Pravidla pro paralelní provoz zdroj se sítí nízkého nebo vysokého nap tí PLDS.“
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ZP SOBY HODNOCENÍ PARAMETR KVALITY

i m ení a vyhodnocování charakteristik nap tí se vychází z postup definovaných v norm [1] a [16]. V t chto
normách jsou sou asn definovány i po adavky na vlastnosti m icích souprav, které zaru ují porovnatelnost a
opakovatelnost m ení.
i m ení charakteristik nap tí je zapot ebí m it a vyhodnocovat ta nap tí, na která jsou p ipojovány odb ry9,
tzn.:
• ve ty vodi ových sítích nn jak nap tí mezi fázemi a st edním vodi em, tak i nap tí mezi fázemi
• v sítích vn sdru ená nap tí
• v sítích vvn sdru ená nap tí.
Za nedodr ení kvality elektrické energie se pova ují v echny stavy v LDS, p i kterých jsou p ekro eny dovolené
meze naru ení kvality u n kterého z t chto nap tí, uvedené v p edchozích ástech, s výjimkou t ch výjime ných
situací, na které nemá dodavatel elekt iny vliv, tj.:
•
mimo ádné pov trnostní podmínky a dal í p írodní katastrofy
•
cizí zavin ní
•
na ízení ú ad
•
pr myslová innost (stávky v rámci zákona)
•
vy í moc
•
nedostatek výkonu zavin ný vn ími okolnostmi.

5

PO ADAVKY NA P ÍSTROJE PRO M

ENÍ PARAMETR KVALITY

Analyzátor kvality elekt iny v p edávacích místech musí být schopen m it sou asn tyto parametry kvality
v trojfázové síti:
a)
kmito et sít
b)
velikost napájecího nap tí a jeho odchylky
c)
rychlé zm ny nap tí
d)
flikr
e)
poklesy a zvý ení napájecího nap tí
8

PNE 38 2530 ást 6 [14]
Nesymetrie fázových nap tí v sítích vn nemá praktický vliv na sdru ená nap tí a pom ry (nesymetrii, flikr)
v napájených sítích nn.
9
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f)
g)
h)
i)
j)

eru ení napájecího nap tí
nesymetrie nap tí
harmonické nap tí
meziharmonické nap tí
signály v napájecím nap tí.

Krom t chto parametr kvality musí analyzátor umo ovat m ení velikosti proud a z nich odvozených (podle
azených nap tí) i dal ích veli in:
k)
inný výkon
l)
zdánlivý výkon
m)
jalový výkon
n)
zp tnou slo ku proudu a její úhlový vztah k referen nímu nap tí (nebo výkon)
o)
harmonické proudy a jejich úhlový vztah k referen nímu nap tí (nebo výkon)

6

SPECIFIKACE METOD MÌØENÍ A ZKOU EK PØESNOSTI

6.1

MÌØICÍ INTERVALY

Definované mìøicí intervaly podle [16] jsou:
velmi krátký èas:
3s
krátký èas:
10 minut
dlouhý èas:
2 hodiny
Pro rùzné metody mìøení jsou po adovány tyto èasové intervaly:
- pro sí ovou frekvenci:
10 s
- pro flikr:
10 minut a 2 hodiny
- pro velikost napájecího napìtí, harmonická/meziharmonická napìtí a nesymetrii:
3 s, 10 minut a 2 hodiny
- pro signály po síti:
3 s a 10 minut.

6.2

ÈASOVÁ AGREGACE MÌØENÍ

Agregace mìøení je stanovena pro harmonické, meziharmonické, nesymetrii a velikosti napìtí. 10
Èasové intervaly agregace jsou:
- 10 cyklù (pro jmenovitých 50 Hz)
- 150 cyklù (pro jmenovitých 50 Hz); tento interval se nazývá ”velmi krátký èas”
- 10 minut; tento interval se nazývá ”krátký èas”
- 2 hodiny; tento interval se nazývá ”dlouhý èas”.
echny agregace jsou vytvoøeny z odmocniny souètu druhých mocnin vstupních hodnot.
Základním vstupem u této metody jsou data 10 cyklù. Pro ka dý parametr, který u ívá tuto metodu agregace
(harmonické, meziharmonické, nesymetrie a velikost napìtí), jsou zpùsoby získání základních dat 10 cyklù a
zpùsob jejich oznaèení návì tím vysvìtleny v kapitolách, které se jimi zabývají.
Pozn.: Koncepce návì tìní zamezuje vícenásobnému zapoèítání jednotlivé události do rùzných parametrù, tj.
napø. zapoètení napì ového poklesu souèasnì jako zmìny frekvence.
Data pro interval 150 cyklù musí být agregována z pøesnì patnácti intervalù 10 cyklù.
Ka dý 10 minutový interval musí zaèínat na 10 minutové hranici reálného èasu. Data pro interval 10 minut musí
být agregována ze v ech dostupných 150 cyklových intervalù bìhem 10 minutového intervalu.
ivatel mù e volit, zda zahrnout nebo vylouèit oznaèená data z následující hladiny agregace. Pokud je nìkterá
hodnota oznaèena nebo vylouèena z následující hladiny agregace, pak musí být oznaèena i tato hladina.
10

Pro asovou agregaci m ení velikosti harmonických proud platí stejné zásady, jako pro nap tí
8
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Ka dý 2-hodinový interval musí zaèínat na dvouhodinové hranici reálného èasu. Data pro 2 hodinový interval
musí být agregována z pøesnì dvanácti 10 minutových intervalù.

6.3

ZKOU KY P ESNOSTI

Základní stavy, ve kterých se ov uje p esnost (podle [16], ást 5.2, 5.3) uvádí následující TAB.7.
TAB. 7 STAVY P I ZKOU KÁCH P ESNOSTI
(vzta ené k m eným charakteristikám nap tí)
Ovliv ující veli ina

Zku ební stav
1

Zku ební stav 2

Zku ební stav 3

Tolerance

Frekvence

50 Hz

49 nebo 59 Hz

51 nebo 61 Hz

± 0,5 Hz

Velikost nap tí

Un

Ur ený flikrem,

Ur ený flikrem,

± 1 % Un

nesymetrií, harmonickými,
meziharmonickými viz ní e

nesymetrií, harmonickými,
meziharmonickými viz ní e

Pst = 1, pravoúhlá modulace 2,275
Hz

Pst =4 pravoúhlá modulace 8,8 Hz

0,1
0,5 %

Flikr

ádný

Nesymetrie

ádná

0,73 Un fáze A

1,52 Un fáze A

0,80 Un fáze B

1,4 Un fáze B

0,87 Un fáze C

1,28 Un fáze C

echny úhly 120 o (nesymetrie 5 %)
Harmonické

ádné

10% Un 7.h. p i 180 o

10% Un 3.h. p i 0o
5% Un 5.h. p i 0

5% Un 13.h. p i 0o

5% Un 29.h. p i 0o

5% Un 25.h. p i 0o

1% Un p i 7,5nás. zákl. harm.

1% Un p i 1,8nás. zákl. harm.3

o

Meziharmonické

ádné

v echny úhly 120 o (nesymetrie 5 %)
3 % Un

1 % Un

Pokud pøístroj tøídy A odebírá energii z mìøicího vstupu, mìøicí zaøízení nesmí mìnit chrakteristiky napìtí na
mìøicích vstupech.
esnost p ístroj musí být ov ována pro ka dou m enou veli inu následujícím zp sobem:
1.
volba ov ované m ené veli iny (nap . ef. hodnota nap tí)
2.
p i udr ování ostatních veli in ve zku ebním stavu 1 se ov uje m ená veli ina v p ti bodech
rovnom rn rozmíst ných v pracovním rozsahu (nap . 60 % Un, 95 % Un, 130 % Un, 165 % Un,
200 % Un
3.
p i udr ování ostatních veli in ve zku ebním stavu 2 se zkou ka opakuje
4.
p i udr ování ostatních veli in ve zku ebním stavu 3 se zkou ka opakuje.

6.4

FREKVENCE

ení
Výstup frekvence je pr

r m ení celého po tu cykl odpovídajícího (ale v dy men ího ne ) 10 s.

Pozn.: Frekvence m e být odvozena od po tu pr chod konstantním prahovým nap tím blízkým nule za
ibli
10 s. Frekvence je pom r po tu celých period za p ibli
10 s k celkovému trvání tých period.
ípustné jsou i jiné techniky, poskytující ekvivalentní výsledky.
ení se aktualizuje ka dých 10 s. M icí intervaly musí na sebe navazovat, ale nesmí se p ekrývat. Jednotlivé
cykly, které p echázejí mez 10 s, mohou být vylou eny.
esnost m ení
V definovaném pracovním rozsahu a za podmínek popsaných v ásti 3.2 je nep esnost vyhodnocení frekvence
∆f = ± 10 mHz.
9
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Vyhodnocení m ení
Pokud se objeví v m icím intervalu pokles, p eru ení nap tí nebo zvý ené nap tí, data frekvence z tohoto
intervalu musí být ozna ena náv tím.
Frekvence musí být m ena na referen ním kanále.
První m icí interval po poklesu, p eru ení nap tí nebo zvý ení nap tí musí za ít prvním kladným pr chodem
nulou poté, co reálný as dosáhne hranice 10 s.

6.5

VELIKOST NAP TÍ
ena musí být efektivní hodnota nap tí definovaná následující rovnicí
T

U rms −T =

1 2
u (t ) dt
T ∫0

esnost m ení
Ve stanoveném pracovním rozsahu a za podmínek p edepsaných pro zkou ky je chyba m ení ∆V = ± 0,1 %
z nam ené hodnoty.
Vyhodnocení m ení
icí intervaly T efektivních hodnot jsou: 200 ms, 3 s, 10 minut a 2 hodiny. U jednofázových systém je jedna
ená hodnota pro ka dý m icí interval, u t ífázových systém jsou to 3 pro t ívodi ové systémy a est pro
ty vodi ové.
Efektivní hodnota pro 10 period
T je rovno pro systém 50 Hz oknu 10 period. Efektivní hodnota pro 200 ms se ur í z okam itých efektivních
hodnot nap tí. N okam itých hodnot (u) se získá vzorkováním nap tí u itím AD p evodníku b hem ka dých 200
ms. V echny intervaly 200 ms musí na sebe navazovat a nep ekrývat se. 200 ms efektivní hodnota se ur í jako:
N

u rms −200 ms =

∑u

2

i =1

N

Pokud je p i jednofázovém m ení 200 ms hodnota v í ne 150 % Un nebo men í ne 50 % Un, 200 ms efektivní
hodnota nap tí v tomto intervalu bude ozna ena náv tím. P i trojfázovém m ení, jestli e jakákoliv z 200 ms
efektivních hodnot je v í ne 150 % Un nebo men í ne 50 % Ua, budou v echny 200 ms efektivní hodnoty
nap tí v tomto intervalu ozna eny náv tím.

6.6

FLIKR

Pro p ístroje t ídy A platí norma [21].

6.7

POKLESY A ZVÝ ENÍ NAPÁJECÍHO NAP TÍ

ení
icí za ízení musí m it efektivní hodnotu nap tí periodu za periodou. M ení se aktualizuje ka dou p lperiodu
(tj. jednotlivé periody na sebe budou navazovat a p ekrývat se o p lperiodu).
Pro vícefázový systém ka dá perioda za íná kladným pr chodem nulou referen ního nap tí.
U vícefázových systém jsou poklesy a zvý ení napájecího nap tí detekovány a m eny odd len pro ka dý m icí
kanál.
Hloubka a vý ka m ené hodnoty
Pokles nap tí na x %
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U jednofázového systému je pokles nap tí na x %, kdy efektivní hodnota klesne na x % (x>10%) referen ního
nap tí Uref.
U vícefázového systému je pokles nap tí na x %, kdy efektivní hodnota nap tí jedné z fází klesne na x %
(x>10%) referen ního nap tí Uref, i kdy nap tí ostatních fází nejsou sou asn pod x %.
Zvý ení nap tí na x %
U jednofázového systému je zvý ení nap tí na x %, kdy efektivní hodnota vzroste na x % referen ního nap tí
Uref.
U vícefázového systému je zvý ení nap tí na x %, kdy efektivní hodnota nap tí jedné z fází vzroste na x %
referen ního nap tí Uref, i kdy nap tí ostatních fází nejsou sou asn p es x %.
Trvání poklesu na x %
U jednofázového systému za íná pokles nap tí na za átku první periody s nap tím pod mezí poklesu a kon í
s poslední periodou, která je v í ne mez poklesu plus hysterese.
U vícefázového systému za íná pokles nap tí v okam iku, kdy se pokles projeví u fáze posti ené naru ením a
kon í s poslední periodou poklesu plus hysterese u poslední posti ené fáze.
Trvání zvý ení na x %
U jednofázového systému za íná zvý ení nap tí na za átku první periody s nap tím nad mezí zvý ení a kon í
s poslední periodou, která je men í ne mez zvý ení mínus hysterese.
U vícefázového systému za íná zvý ení nap tí v okam iku, kdy se zvý ení projeví u první fáze s poruchou a kon í
s poslední periodou zvý ení minus hysterese u poslední posti ené fáze.
esnost m ení
Neur itost p i m ení pokles a zvý ení nap tí pro p ístroje t ídy A musí být ∆U= ± 0,2 % Un.
Neur itost m ení trvání pokles a zvý ení nap tí pro p ístroje t ídy A je men í ne 2 cykly.

6.8

P ERU ENÍ NAPÁJENÍ
ení p eru ení napájení v etn jeho trvání je shodné s m ením nap ových pokles s mezí nastavenou na 10

%.
icí za ízení musí detekovat p eru ení na konci prvního cyklu, ve kterém nap tí kleslo na hodnotu mezi 0 a 10
% referen ního nap tí.
Neur itost trvání p eru ení musí být do 40 ms.
Pozn.: Pokud p eru ení trvá déle ne as specifikovaný pro napájecí nap tí p ístroje, pak trvání neur itosti m ení
bude del í, vzhledem k asu do obnovení pohotovosti m icího p ístroje po dlouhém p eru ení.
Pro velikost nap tí je pracovní rozsah roz en na 1 – 115 %.

6.9

NESYMETRIE NAPÁJECÍHO NAPÌTÍ

Mìøení
Nesymetrie napìtí uu v daném èasovém úseku T je definována za pou ití metody soumìrných slo ek velikostí
pomìru zpìtné slo ky napìtí Vi k sousledné slo ce Vd , vyjádøené v procentech:

uu =

Vi
Vd

× 100% ,

co mù e být vyjádøeno jako
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uu =

1 − 3 − 6β
1 + 3 − 6β

× 100%

kde

β=

U 124 fund + U 234 fund + U 314 fund
(U 122 fund + U 232 fund + U 312 fund )

kde U12fund je sdru ené napìtí základní harmonické fází 1 a 2 (U23fund a U31fund jsou analogicky dal í sdru ená napìtí
základní harmonické.
Mìøicí souprava musí vyhodnocovat nesymetrii v oknu 10 minut, pro výpoèet se u ije pouze základní harmonická.
echny ostatní harmonické mají být vylouèeny filtry nebo algoritmem DFT.
Pøesnost mìøení
Pokud je na vstup pøivedeno napìtí splòující refereèní podmínky a s nesymetrií 1 a 5 %, mìøicí souprava musí
mít chybu ∆uu ≤ 0,2% Uu ( ∆uu je v %).
Pøi mìøení nesymetrie je roz íøen mìøicí rozsah velikosti napìtí na 0 – 200 % Un.
Hodnocení mìøení:
Musí být u ity mìøicí intervaly (T): 3 s, 10 minut a 2 hodiny.
Mìøicí souprava musí mìøit nebo poèítat nesymetrii napìtí pro ka dé okno 10 cyklù 50 Hz.
Mìøení nesymetrie je oznaèeno návì tím bìhem poklesu, zvý ení napìtí nebo pøeru ení.

6.10 HARMONICKÉ
Mìøení je definováno v ÈSN EN 61000-4-7 [22, 23].
Pøi mìøení musí být u ity následující mìøicí intervaly T: 200 ms, 3 s, 10 minut a 2 hodiny.
Pokud se v prùbìhu mìøení projeví pokles, zvý ení napìtí nebo pøeru ení, pøíslu né mìøení musí být uznaèeno
návì tím.

6.11 MEZIHARMONICKÉ
Mìøení je definováno v ÈSN EN 61000-4-7 [22, 23].
Musí být u ity následující mìøicí intervaly T: 200 ms, 3 s, 10 minut a 2 hodiny.
Pokud se v prùbìhu mìøení projeví pokles, zvý ení napìtí nebo pøeru ení, pøíslu né mìøení musí být oznaèeno
návì tím.

6.12 SIGNÁLY PO SÍTI
Podle SN EN 50160 [1] se m í st ední, nikoli pravá efektivní hodnota v pevném intervalu 3 s, p i dob
pozorování 1 den.

7
7.1

TECHNICKÉ PARAMETRY
PRACOVNÍ ROZSAHY A PROST EDÍ

Analyzátory kvality jsou zpravidla p ipojeny k p ístrojovým m icím transformátor m nap tí a proudu,
instalovaným v jednotlivých fázích.
Jmenovitému fázovému nap tí v síti odpovídá nap tí na nap ových vstupech analyzátoru 100/√3 V.
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Jmenovité sekundární proudy transformátor proudu jsou bu 1 nebo 5 A.
Základní pracovní rozsahy uvedené v TAB. 8 jsou ur eny pro veli iny odvozené z m eného (m ených) nap tí.
Prost edí definují TAB. 9 a TAB.1111, meze pro pomocné nap tí TAB. 12.
TAB. 8 PRACOVNÍ ROZSAHY PRO T ÍDU A PODLE [1]
Ovliv ující veli ina

Rozsah pro t ídu A

frekvence

42,5 a 57,5 Hz

velikost nap tí (ustálený stav)

60 – 200 % Un

flikr (Pst)

0-4

nesymetrie

0–5%

harmonické (THD)

dvojnásobek kompatibilních
tab.2,3,4,5 t ída 3 [24]

meziharmonické

dvojnásobek kompatibilních úrovní podle IEC 61000-2-4, tab.6
ída 3 [24]

signál HDO

úrovní

podle

0–9%

echodná p ep tí

6 kV

rychlé p echodové jevy

4 kV

TAB. 9 PRACOVNÍ PROSTØEDÍ
Ovlivòující velièina

Rozsah

okolní teplota

-20 oC – 45 oC

vlhkost

20 % - 95 %

magnetická indukce vnìj ího pùvodu pøi vzta né frekvenci (50 Hz)
libovolného smìru

do 0.5 mT; IEC 1036, tabulka 14

vnìj í elektrické pole pøi vzta né frekvenci (50 Hz) libovolného
smìru

do 1 kV/m

elektrostatické výboje

15 kV, IEC 61000-4-2, tabulka 1 hladina 3 [25]

elektromagnetické vf pole (80 – 1000 MHz)

10 V/m, IEC 61000-4-3, tabulka 1 hladina 3 [26]

pomocné napájecí napìtí

viz TAB.13

11
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TAB. 10 MEZNÍ PROSTØEDÍ
Ovlivòující velièina

Rozsah

velikost nap tí

< 250 % Un s trváním 30 minut za periodu 24 hodin, na m icích
vstupech, mezi vstupy nebo mezi vstupem a zemí

okolní teplota

-40 oC – 55 oC

vlhkost

10 % - 90 % bez kondensace

pomocné napájecí napìtí

podle TAB.6

pøechodná pøepìtí

4 kV; ÈSN EN 61000-4-5, tabulka 1 tøída 4 [27]

TAB: 11 PODMÍNKY PRO DOPRAVU A SKLADOVÁNÍ
Ovlivòující velièina

Rozsah

okolní teplota

-40 oC – 70 oC

vlhkost

10 % - 90 % bez kondenzace

TAB. 12 POMOCNÉ NAPÁJECÍ NAPÌTÍ
Ovlivòující velièina
napájecí napìtí

Rozsah
70 – 140 % Ua trvale
0 - 200 % po dobu 15 minut (tøída A) a 1 minuta (tøída B) po 10
hodinách provozu

pøechodná pøepìtí a ru ení

6 kV L-N, N-PE, L-PE (reference se zva ují)

potenciál vùèi komunikaènímu vedení (telefon, data, apod.)

(reference se zva ují)

7.2
•
•

7.3
•
•

7.4

NAPÌ OVÉ VSTUPY
Minimáln t i nap ové diferenciální vstupy, vzájemn galvanicky volné,
vstupní úrove signálu 0 –250 V ef.

PROUDOVÉ VSTUPY
Minimáln t i nezávislé, galvanicky volné vstupy,
vstupní úrove signálu 0 –2 (10) A ef.

DIGITÁLNÍ VSTUPY

Analyzátor musí být vybaven vstupy pro p ijímání ídících signál od dal ích za ízení.

7.5
•

7.6

DIGITÁLNÍ VÝSTUPY
Minimáln dva digitální reléové výstupy, programovatelné na ovládání p ekro ením mezí sledovaných veli in
kvality nap tí nebo proudu.

SOFTWARE

Programy pro vyhodnocení a komunikaci musí být uzp sobeny pro Windows 9x/NT, základní agregace
nam ených dat pro vyhodnocení jednotlivých parametr kvality a pro zvolené asové intervaly musí být sou ástí
analyzátoru.
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Místn zadavatelné musí být p evody p ístrojových transformátor nap tí a proud .
Mezní hodnoty, jejich p ekro ení se zaznamená jako událost, musí být pro jednotlivé parametry zadavatelné jak
místn , tak dálkov .
Software pro statistické zpracování nam ených hodnot musí umo nit zadávat dovolené tolerance dané veli iny
(nap . ±10 %) a pravd podobnost, s jakou daná veli ina v daném asovém období nesmí být p ekra ována (nap .
95%, 99 %, 100% a pod.).
Je zapot ebí rozli ovat mezi oprávn ním pro tení nam ených hodnot a oprávn ním pro parametrizaci.

8
8.1

M

ENÍ PARAMETR KVALITY A SMLUVNÍ VZTAHY

V EOBECNÉ

Podmínky smlouvy musí být zárove dosa itelné pro jednu a p ijatelné pro druhou stranu. Výchozím bodem musí
být standard nebo specifikace odsouhlasená ob ma zú astn nými stranami. Pozornost je zapot ebí v novat
plánovacím hladinám a úrovním kompatibility v p íslu ných normách [18, 19, 20, 24, 28].
Pro to, aby nam ené hodnoty reprezentovaly podmínky b ného provozu, lze p i vyhodnocování m ení kvality
elekt iny nep ihlí et (nikoliv je vylou it) k dat m, která byla nam ena za výjime ných podmínek, jako:
•

extrémní pov trnostní podmínky

•
•
•
•
•

cizí zásahy
na ízení správních orgán
pr myslová innost (stávky v mezích zákona)
vy í moc
výpadky napájení zp sobené vn ími vlivy.

V kontraktu by m lo být ur eno, zda data ozna ená náv tím mají být vylou ena z vyhodnocení p i posuzování,
zda výsledky m ení vyhovují podmínkám kontraktu. Pokud jsou data s náv tím vylou ena z vyhodnocení,
výsledky m ení jsou obecn vzájemn pro jednotlivé parametry nezávislé a ka dý parametr bude mo no snadn ji
porovnat s hodnotami v kontraktu. Pokud budou data s náv tím zahrnuta do vyhodnocení, výsledky budou více
ímo svázány s ú inky sledovaných parametr kvality na citlivou zát , ale bude mnohem obtí
í, nebo p ímo
nemo né srovnání s podmínkami kontraktu.
Pozn. P ítomnost dat s náv tím nazna uje, e m ení mohlo být ovlivn no ru ením a tudí následovn jedna
porucha mohla ovlivnit více parametr .
Pokud je rozhodnuto o nezbytnosti m ení parametr kvality pro posouzení, zda dodávka elekt iny vyhovuje
podmínkám kontraktu, je na smluvní stran , která po aduje m ení, aby je zajistila. To v ak neznamená, e by
kontrakt nemohl obsahovat ujednání, kdo bude zaji ovat m ení. Je té mo no konzultovat t etí stranu.
V kontraktu by m lo být stanoveno, jak budou finan ní náklady m ení rozd leny mezi zú astn né strany. Toto
e být závislé na výsledcích m ení.
V kontraktu o m ení by m la být stanovena doba jeho trvání, doba trvání m ení, které parametry kvality se
budou m it a dále umíst ní m icího p ístroje z hlediska sít .
Volba zapojení m icího p ístroje (tj. hv zda/trojúhelník) by m la respektovat typ zdroje, nebo by m la být
dohodnuta zú astn nými stranami. M la by být explicitn vyjád ena ve smlouv .
Ve smluvních podmínkách mají být explicitn stanoveny metody m ení, popsané v ásti 6.
Ve smlouv má být stanovena p esnost pou itého m icího za ízení.
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Smlouva má specifikovat metodu stanovení náhrad pro p ípad, e by n která ze zú astn ných stran odmítla splnit
své závazky.
Smlouva m e obsahovat dohodu, jak postupovat v p ípad námitek k interpretaci nam ených výsledk .
Ve smlouv je vhodné stanovit podmínky p ístupu k dat m a utajení, jeliko strana provád jící m ení nemusí té
analyzovat data a posuzovat, zda vyhovují smlouv .

8.2

ZVLÁ TNÍ UJEDNÁNÍ

Kvalita elekt iny je stanovena porovnáním mezi výsledky m ení a limity (dohodnutými hodnotami) v kontraktu.
Zú astn né strany by m ly odsouhlasit kategorii p esnosti m icího za ízení, které má být pou ito. M icí p ístroj
kategorie A by m l být pou it, pokud je pot eba porovnávat výsledky dvou samostatných za ízení, tj. dodavatele a
zákazníka, nebo p esnost p ístroj v kategorii B byla shledána pro tyto ú ely nep ijatelná. Podrobnosti jsou
uvedeny v P íloze 5 PPLDS :“Obchodní m ení“ nebo v [L6].
Ka dý parametr kvality m e v kontraktu obsahovat dohodnutou(é) hodnotu(y), uva ovaný asový interval, délku
asového úseku pro vyhodnocení a nejvy í po et ozna ených dat, která mohou být zahrnuta do vyhodnocení.
V následujících jsou uvedeny doporu ené hodnoty.
8.2.1
Frekvence sít
Interval m ení: minimální perioda pro vyhodnocení – 1 týden.
Postup p i vyhodnocení: Mají být uva ovány intervaly 10 vte in. Následující postupy jsou doporu eny, zú astn né
strany se mohou dohodnout na odli ných:
-

po et nebo procento hodnot b hem intervalu, p esahujících nejvy í nebo nejni í mezní hodnotu podle
kontraktu, které m e být uva ováno p i vyhodnocení
a/nebo nejhor í nam ené hodnoty mohou být porovnány s nejvy ími a/nebo nejni ími hodnotami
v kontraktu (m e být zvolen rozdílný interval záznamu)
a/nebo jedna nebo více hodnot, 95% (m e být jiná hodnota) týdenních hodnot, vyjád ených v Hertz, m e
být porovnáno s nejvy ími a/nebo nejni ími hodnotami ve smlouv
a/nebo po et po sob jdoucích hodnot, které p ekro ily nejvy í a/nebo nejni í hodnoty kontraktu a mohou
být zahrnuty do hodnocení
a/nebo integrace odchylek od jmenovité frekvence b hem m icího intervalu m e být porovnána
s hodnotami kontraktu. (Pozn. Vá e se k akumulované asové chyb pro synchronní za ízení jako hodiny).

8.2.2
Napájecí nap tí
Interval m ení : minimální vyhodnocovací perioda jeden týden.
Metody vyhodnocení: lze vyhodnocovat 10 minutové intervaly. Následující postupy jsou doporu ené, zú astn né
strany se mohou dohodnout na odli ných:
-

p i vyhodnocování lze uva ovat po et nebo procento hodnot b hem intervalu, které p esáhly nejvy í nebo
nejni í mezní hodnotu podle smlouvy
a/nebo nejhor í nam ené hodnoty mohou být porovnány s nejvy ími a/nebo nejni ími hodnotami ve
smlouv (m e být zvolen rozdílný interval záznamu)
a/nebo 95% (m e být jiná hodnota) týdenních hodnot, vyjád ených v Hertz, m e být porovnáno
s nejvy ími a/nebo nejni ími hodnotami ve smlouv
a/nebo hodnocení po tu po sob jdoucích hodnot, které p ekro ily nejvy í a/nebo nejni í hodnoty ve
smlouv .

8.2.3
Flikr
Interval m ení : minimální vyhodnocovací perioda jeden týden.
Metody vyhodnocení: Lze vyhodnocovat 10 min. hodnoty (Pst) a/nebo 2 hod. hodnoty (Plt ).
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Doporu ené jsou následující postupy pro ob hodnoty, smluvní strany se mohou dohodnout na odli ných:
- p i vyhodnocování lze uva ovat po et nebo procento hodnot b hem intervalu, které p esáhly mezní hodnotu
podle smlouvy
- a/nebo 99% (nebo jiné procento) týdenních hodnot Pst, nebo 95% (nebo jiné procento) pravd podobnosti
týdenních hodnot Plt m e být porovnáváno s hodnotami smlouvy.
8.2.4
Poklesy/zvý ení napájecího nap tí
Interval m ení: minimální interval 1 rok.
Metody vyhodnocení:
zú astn né strany by se m ly dohodnout na stanovení referen ního nap tí Ur.
Pozn.: Pro zákazníky nn je deklarované nap tí obvykle stejné jako jmenovité nap tí napájecího systému. Pro
zákazníky p ipojené na nap ové hladiny, kde lze o ekávat dlouhodob velké nap ové zm ny (obvykle vn nebo
vvn) je mo no preferovat klouzavé referen ní nap tí. Pokud je pou ito klouzavé referen ní nap tí, m ly by být
zárove stanoveny klouzavé smluvní hodnoty.
Smluvní strany by se m ly shodnout na:
- prahových hodnotách pro poklesy nap tí a p ep tí
- zp sobu agregace fází
- zp sobu agregace asu
- zp sobu agregace m icích míst, (pokud je m eno na více místech)
- prezentaci výsledk jako jsou tabulky zbytkové nap tí/trvání
- dal ích metodách vyhodnocení, pokud p icházejí do úvahy.

8.2.5
P eru ení napájecího nap tí
Minimální perioda m ení 1rok.
Vyhodnocovací metody: strany se mohou dohodnout na asových intervalech, které definují krátkodobé a
dlouhodobé p eru ení. P i vyhodnocení m e být uva ován po et p eru ení a celková doba „dlouhých“ p eru ení
v pr hu doby m ení. Stranami m e být dohodnut i jiný postup p i vyhodnocování.

8.2.6
Nesymetrie napájecího nap tí
Interval m ení : minimáln 1 týden.
Metoda vyhodnocení: mohou být uva ovány 10 minutové a/nebo 2 hodinové hodnoty.
Pro vyhodnocení se navrhuje následující zp sob, ale mezi stranami m e být dohodnut jiný:
- m e být po ítán po et nebo procento hodnot které b hem m ení p ekro í dohodnuté meze
- a/nebo nejhor í nam ené hodnoty mohou být porovnávány s hodnotami ve smlouv (m icí interval m e být
v tomto p ípad odli ný, nap . 1 rok)
- a/nebo jedna nebo více hodnot, 95% (nebo jiné procento) týdenních hodnot, vyjád ených v procentech m e
být porovnáno s hodnotami ve smlouv .
8.2.7
Harmonické nap tí
Interval m ení: jeden týden pro 10 minutové intervaly a v p ípad interval 3 vte iny denní vyhodnocování po
dobu minimáln 1 týden.
Metody vyhodnocení: vyhodnocovány mohou být intervaly 3 vte iny nebo 10 minut.
Smluvní hodnoty se mohou týkat jednotlivých harmonických nebo skupiny harmonických, nebo nap . sudých i
lichých harmonických podle dohody smluvních stran.
Následující metody jsou doporu eny, po dohod mezi stranami mohou být pou ity jiné:
- m e být po ítán po et nebo procento hodnot, které b hem m ení p ekro í dohodnuté meze
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-

a/nebo nejhor í nam ené hodnoty mohou být porovnávány s hodnotami ve smlouv (m icí interval m e být
v tomto p ípad odli ný, nap . 1 rok)
a/nebo jedna nebo více hodnot, 95% (nebo jiné procento) týdenních hodnot pro desetiminutové intervaly,
a/nebo 95% (nebo jiné procento) denních hodnot pro 3vte inové hodnoty, vyjád ených v procentech m e být
porovnáno s hodnotami ve smlouv .

8.2.8
Meziharmonické nap tí
Interval m ení : minimáln 1 týden pro 10-minutové intervaly a denní vyhodnocení pro interval 3-vte iny
minimáln po dobu 1 týdne.
Metody vyhodnocení: vyhodnocovány mohou být intervaly 3 vte iny nebo 10 minut.
Hodnoty se mohou týkat skupiny meziharmonických nebo jiné skupiny podle dohody ve smlouv .
Následující metody jsou doporu eny pro v echny hodnoty, po dohod mezi stranami mohou být pou ity jiné:
- m e být po ítán po et, nebo procento hodnot které b hem m ení p ekro í dohodnuté meze
- a/nebo nejhor í nam ené hodnoty mohou být porovnávány s hodnotami ve smlouv (m icí interval m e být
v tomto p ípad odli ný, nap . 1 rok)
- a/nebo jedna nebo více hodnot, 95% (nebo jiné procento) týdenních hodnot pro desetiminutové intervaly,
a/nebo 95% (nebo jiné procento) denních hodnot pro 3vte inové hodnoty, vyjád ených v procentech m e být
porovnáno s hodnotami ve smmlouv .
8.2.9
Signální nap tí v napájecím nap tí
Interval m ení: minimáln denní vyhodnocení.
Metody vyhodnocení: smluvní hodnoty mohou být u ity pro v echny hodnoty, po dohod mezi stranami mohou
být pou ity jiné.
•
e být zji ován po et nebo procento hodnot, které b hem m icího intervalu p ekro í dohodnuté meze
• a/nebo nejhor í nam ené hodnoty mohou být porovnávány s hodnotami ve smlouv . (m icí interval m e
být v tomto p ípad odli ný, nap . týden).
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