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ABSTRAKT: Článek prezentuje prakticky používaný dispečerský nástroj, který umožňuje efektivně využívat jalový výkon ve prospěch přenosových a distribučních soustav a hlavně v zájmu konečného odběratele elektřiny během celoročního provozu těchto soustav.
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ABSTRACT: The paper presents the practical use of dispatching tool that allows you to effectively use the reactive power in favor of the transmission and distribution systems, and especially in pursuit of the final consumers of electricity
during the year-round operation of these systems.
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1. Úvod
Tento příspěvek volně navazuje na článek Řízení jalového výkonu synchronního generátoru uveřejněný v časopisu Energetika 2/2015, kde byl podrobně prezentován jalový výkon
vyráběný synchronním generátorem, jako významný fyzikální
prvek stabilizace napětí v přenosových a distribučních soustavách. Tento text podrobněji představuje prakticky používaný dispečerský nástroj, který umožňuje efektivně využívat
tento jalový výkon ve prospěch přenosových a distribučních
soustav a hlavně v zájmu konečného odběratele elektřiny během celoročního provozu těchto soustav.
Jedná se o Automatický sekundární regulátor napětí (ASRU)
[5], [6], [7], který se v posledních dvaceti letech postupně
rozšířil v přenosové a částečně i distribuční soustavě České
republiky. Umožňuje dosažení velice dobré kontroly nad toky
jalového výkonu a zásadní stabilizaci napěťových poměrů
v soustavě při všech jejích provozních stavech [2].
Dispečeři soustav tak získali silného pomocníka, který jim
pomáhá eliminovat napěťové problémy a zvyšovat hospodárnost přenosu či distribuce elektřiny a kvalitu její dodávky
konečnému odběrateli. Tento nástroj navíc pracuje plně automaticky, a nevyžaduje tedy jejich spoluúčast.
Systém ASRU také zásadně pomohl zvládnout náročné napěťové požadavky pro připojení ES ČR do propojené evropské
soustavy UCPTE (dnes ENTSO-E) a v posledním období také
problémy spojené s velkou penetrací OZE do ES ČR. Systém ASRU se stal také jedním z dispečerských nástrojů pro
zvládání velkých výkonových přetoků ze severní Evropy přes
naše území dále na jih v době nadvýroby elektřiny z větrných
elektráren. Tento jeho význam stále poroste s tím, jak se bude
průběžně zvyšovat instalovaný výkon těchto elektráren, a to
hlavně těch, které budou zapojeny do německé přenosové
soustavy 50Hertz (soustava obsluhující území bývalé NDR).
Systém ASRU přitom pracuje velice citlivě a provádí pouze
změny jalového výkonu v takové velikosti a takovým způsobem, který soustava v daném okamžiku opravdu potřebuje.
Navíc své a akční členy nikdy významným způsobem nezatěžuje. To je velice důležitý fakt, neboť všechny další používané způsoby řízení jalového výkonu výroben tyto provozní
vlastnosti ze své fyzikální podstaty nemají a ani mít nemohou,
neboť nedisponují zpětnou vazbou z řízené soustavy, a jejich
zásahy proto nejsou přímo koordinovány s aktuální potřebou
soustavy. Jsou tedy buď větší, nebo menší a v řadě případů
hlavně naprosto zbytečné. Zpětná vazba je důležitá vlastnost
systému ASRU u soustav, které jsou vystaveny větším dynamickým změnám napětí nebo zvýšenému riziku podpětí
nebo přepětí a přitom mají k dispozici pouze silně omezenou
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disponibilní rezervu regulačního jalového výkonu [3]. U nich
pak může být nedostatečné nebo nevhodné využívání regulačního jalového výkonu i důvodem pro zásadní omezení
připojování nových disperzních zdrojů (např. střešních fotovoltaických elektráren) nebo velkoodběratelů z konkrétních
napěťových důvodů.
2. Princip ASRU
2.1 Cíl činnosti
Úkolem systému ASRU je průběžně vyrovnávat bilanci jalového výkonu ve vybraných uzlech soustavy na určené zadané hodnotě napětí. Těmto uzlům (převážně jde o přípojnice
rozvoden) se říká pilotní uzly a je do nich vyveden výkon
významnějších elektráren různých typů a případně i některé
kompenzační prostředky. Lze v nich proto řízeným způsobem
průběžně měnit dodávku jalového výkonu a tím ovlivňovat
(stabilizovat) místní napěťové poměry.
2.2 Fyzikální princip
Fyzikální princip systému ASRU je postaven na tomto vztahu
[9]:
∆Ui = aij .∆Qj

(1)

∆Ui změna napětí v uzlu i,
aij	koeficient citlivosti změny napětí v uzlu i na změnu jalového výkonu v uzlu j,
∆Qj změna jalového výkonu v uzlu j.
Z uvedeného vztahu (1) vyplývá, že k dosažení změny napětí v libovolném uzlu sledované soustavy je potřeba provést
změnu dodávky jalového výkonu, vypočtené velikosti v některém z pilotních uzlů této soustavy. Jak velká bude tato
změna napětí, závisí vedle velikosti změny dodávky jalového
výkonu také na aktuální velikosti citlivostní konstanty mezi
těmito dvěma uzly soustavy.
Menší změna jalového výkonu v uzlu s vyšším koeficientem
citlivosti znamená i větší změnu napětí. Z toho vyplývá, že
menší zdroj jalového výkonu umístěný v napěťově citlivém
bodu soustavy bude znamenat stejný nebo i větší přínos pro
řízení jalového výkonu jako větší zdroj v místě s menší citlivostí (např. přípojnice nižší strany transformátoru PS/110 kV).
Proto je důležité zahrnout do rozhodování o instalaci konkrétního systému ASRU také hodnotu tohoto citlivostního
koeficientu.
Na obr. 1 je ukázkové schéma uzlové oblasti (UO) 110 kV
s dostatečným počtem akčních členů různého typu (klasická,
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Obr. 2. Blokové schéma regulace
se zápornou zpětnou vazbou

w - žádaná veličina, y - regulovaná veličina, e - regulační odchylka, u - akční
veličina, v - poruchová veličina, R - regulátor – funkce ASRU, S - regulovaná
soustava

na něm rychle a přesně vyrovnávat bilanci jalového výkonu změnou dodávky jalového výkonu připojených akčních
členů a tím eliminovat vzniklé napěťové odchylky od zadané hodnoty.
•	Disponuje dostatkem regulačního jalového výkonu na akčních členech zapojených do uzlu (až při vyčerpání této rezervy jalového výkonu ztrácí automaticky schopnost pilotního uzlu) během převážné části kalendářního roku.

Obr. 1. Obecná UO 110 kV
vodní a větrná elektrárna) a v různém umístění v soustavě (včetně nižší strany transformátorů 110/vn). Při vytváření koncepce systému ASRU pro tuto soustavu je důležité
najít technické řešení, které umožní zapojení všech těchto
akčních členů do jednoho regulačního systému, který bude
efektivně využívat disponibilní jalový výkon pro zvýšení hospodárnosti, bezpečnosti a kvality dodávky elektřiny konečnému odběrateli.
Obecně platí, že čím více akčních členů je do systému ASRU
zapojeno, tím se dosáhne vyššího efektu. Důležitá je však
také jejich dispozice v soustavě, aby byla soustava rovnoměrně pokryta těmito akčními členy a regulační jalový výkon
nebyl soustředěn pouze do části soustavy.
2.3 Metoda pilotních uzlů
2.3.1 Charakteristika metody
Pilotní uzel je základním bodem regulace napětí a jalových
výkonů, neboť se jedná o jediné místo v soustavě, kde je
možné bezpečně měnit napětí změnou dodávky jalového výkonu, bez nutnosti sledovat napěťové poměry ve všech elektricky blízkých uzlech. Z pohledu teorie regulace zastupuje
pilotní uzel regulovanou soustavu.
Regulovat napětí je také možné na patě elektrárny (za blokovým transformátorem), což ale není tak stabilní a efektivní
regulace jako v pilotním uzlu a složitě se pak počítá zadané napětí s ohledem na optimální rozdělení jalových výkonů
v soustavě.
Také regulace napětí v jiném uzlu soustavy (např. v odběrovém uzlu významného odběratele) je mnohem složitější
a méně efektivní, neboť je nutné brát v úvahu větší počet
omezovacích podmínek, což samotnou regulaci značně degraduje.
Pilotní uzel lze obecně charakterizovat takto:
•	Je bodem napěťové stability v regulované soustavě, neboť
na něm je možno dlouhodobě udržet zadané napětí v požadované toleranci i při velkých změnách toku jalového
výkonu v soustavě.
•	Soustava prakticky není schopna vnutit mu dlouhodobě
jiné napětí, než je jeho napětí zadané, neboť při změně toků jalového výkonu do uzlu (nebo z uzlu) je možné

2.3.2 Obecné požadavky
Požadavky na pilotní uzel:
• klasická rozvodna s přípojnicemi,
•	existence připojení významného odběru elektřiny do pilotního uzlu, neboť tyto uzly jsou napěťově stabilnější než
uzly bez odběru,
•	připojení výroby elektřiny přímo do pilotního uzlu, neboť
pak není nutné sledovat omezovací podmínky dané rozvodnami mezi zdrojem a pilotním uzlem, který je zvolen
v jiné části soustavy,
•	kvalitní měření napětí na přípojnicích rozvodny,
•	existence dálkového sběru dat pro vyhodnocování aktuální topologie na rozvodně (zapojení blokových vedení elektráren, přenosových nebo distribučních vedení, transformátorů a tlumivek),
•	možnost průběžného určování derivace dU/dQ (z Jacobiho matice nebo zkratových přírůstků připojených vedení)
pro aktualizaci proporcionální konstanty regulátoru.
2.3.3 Poznámky
V jedné rozvodně může vzniknout více pilotních uzlů. Jejich počet závisí na:
• počtu přípojnic vyhodnocované rozvodny,
• počtu samostatně připojených akčních členů,
• počtu příčných a podélných dělení přípojnic.
U složitějších rozvoden může být určení jednotlivých aktuálních pilotních uzlů dosti složitým topologickým problémem,
hlavně v případě náhradních zapojení rozvodny při revizích
a opravách.
2.4 Celkové řešení
ASRU je postaven na principu regulátoru se zápornou zpětnou vazbou [1], [4], což je jeho hlavní výhodou proti řízení
účiníku.
2.5 Zadaná veličina
Systém ASRU udržuje napětí na zadané hodnotě, ale ta musí
být korektně zadána, jinak zařízení správně nepracuje, neboť
nezná aktuální požadavek provozovatele soustavy (vůli člověka).
Obecně existují tyto tři varianty způsobu zadání:
• pevně zadaná hodnota napětí,
• ruční změna zadané hodnoty napětí,
• programová změna zadané hodnoty napětí.
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2.5.1 Pevně zadaná hodnota napětí
Používá se v soustavách vn, neboť v nich nelze optimalizovat
tok jalového výkonu pomocí změny zadaného napětí. Důvodem je převážně radiální charakter těchto soustav a hlavně
existence transformátorů vn/nn bez možnosti řízení odboček pod zatížením (napěťové regulace). Proto je nutné držet
v soustavě vn takové napětí, které odpovídá jmenovitému
napětí na straně nn. Systém ASRU se proto v soustavách vn
využívá výhradně pro napěťovou stabilizaci a tím pro zvýšení kvality dodávky elektřiny konečnému odběrateli. Určitou
změnu této filosofie mohou přinést až transformátory vn/nn
s regulací napětí pod zatížením pomocí řízení odboček.
2.5.2 Ruční změna zadané hodnoty napětí
Změnu zadaného napětí provádí dispečer soustavy ze svého uživatelského rozhraní řídicího systému dispečinku podle podkladů přípravy provozu nebo podle svého uvážení
(vyhodnocení aktuální situace v soustavě). Tento způsob je
vhodný pro méně dynamicky proměnné soustavy, kde nelze
dosáhnout významnějšího snížení technických ztrát optimalizací toku jalového výkonu a stačí pouze občasné korektury
zadaného napětí.
2.5.3 Programová změna zadané hodnoty napětí
Nová hodnota zadaného napětí je počítána pomocí programu
z kategorie Optimal Power Flow (OPF). A to buď programem
jednoúčelovým (Terciární regulace napětí), který řeší pouze
otázku optimálního rozložení toků jalového výkonu v soustavě, nebo komplexnějším systémem programů SCOPT (OPF,
redispečink, rekonfigurace, kontingenční analýza atd.), kde
je změna zadaného napětí v pilotním uzlu součástí několika
prováděných změn (např. vypnutí vedení, změna výroby činného výkonu atd.).
Výpočet nové zadané hodnoty může probíhat:
• periodicky – podle nastaveného časového intervalu,
• na základě vyžádání dispečera,
•	
při vzniku významné události v soustavě (např. vypnutí
nebo zapnutí vedení atd.).
Změny zadaného napětí se v praxi za normálního provozního stavu provádějí při dosažení nastavené úspory na technických ztrátách, aby nedocházelo ke zbytečným napěťovým
změnám bez ekonomického přínosu.
2.5.4 Hystereze
V případě ASRU se jedná o toleranci zadaného napětí, která zabraňuje změně regulovaného napětí při vzniku malých
regulačních odchylek, a má proto stabilizující účinek, neboť
eliminuje zbytečné regulace. Tolerance napětí se volí tak, aby
se zbytečně nesnižovala citlivost regulátoru. Konkrétně se
v soustavě 400 a 220 kV nastavuje tolerance ±0,5 kV, v soustavě 110 kV tolerance ±0,25 kV a v soustavě 22 kV potom
±0,11 kV.
2.5.5 Poznámky
•	
Systém ASRU udržuje v pilotním uzlu zadané napětí
(do vyčerpání své regulační rezervy jalového výkonu), ale
není schopen zjišťovat, zda je právě v daném okamžiku
toto udržované napětí pro soustavu optimální. To je úkolem nadřazené inteligence. Programově lze sice zablokovat vyloženě chybné zadání (např. napětí mimo technické
meze regulované soustavy) nebo činnost systému ASRU
v případě vysoké hodnoty jalového výkonu na elektricky
blízkých vedeních, ale optimální provozní stav regulované
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soustavy není schopen systém ASRU posuzovat a ani
k tomu není určen. Proto také může ASRU při chybně zadané hodnotě zvyšovat technické ztráty v soustavě nebo
působit i jiné problémy [17].
•	
Systém ASRU ze svého principu neřeší příčiny vzniku změn bilance jalového výkonu v soustavě, ale pouze
v rámci svých možností eliminuje jejich následky. Řešení
příčin se věnují jiné odborné disciplíny elektroenergetiky.
•	V případě elektricky blízkých pilotních uzlů může být zvolena jiná regulační strategie než čistá metoda pilotních uzlů.
Pilotní uzel s největší regulační rezervou jalového výkonu
udržuje zadané napětí a akční členy v ostatních blízkých
uzlech udržují nulový přenos jalového výkonu na propojovacích vedeních (lze užít u kaskády vodních elektráren
nebo blízkých větrných parků v místech, kde není významný odběr elektřiny).
2.6 Regulovaná veličina
Regulovanou veličinou je napětí měřené v pilotním uzlu. Podle počtu měření a jeho kvality se využívají tyto možnosti konstrukce regulovaného napětí:
• jedno měření,
• průměrná hodnota z více měření,
•	vážená průměrná hodnota z více měření – v případě existence více měření rozdílné kvality.
2.7 Regulační odchylka
Regulační odchylka (e = w – y)
V případě systému ASRU se jedná o rozdíl mezi zadanou
a regulovanou hodnotou napětí.
Regulační odchylka je vstupní klíčovou informací pro činnost
regulátoru.
2.8 Akční veličina
Změna dodávky jalového výkonu akčního členu (např. generátoru).
Interval mezi dvěma regulačními zásahy je nutné volit s ohledem na čas ustálení soustavy, aby se neregulovala napěťově
ještě rozkmitaná soustava. Je potřeba akceptovat dopravní
zpoždění měření U, rychlost provedení požadované změny dodávky jalového výkonu podle typu dotčeného akčního
členu a jeho aktuálního nastavení, rychlost komunikace mezi
dotčenými stanicemi atd.
2.9 Poruchy
Na rozdíl od běžného pojetí se v regulační technice neoznačuje pojmem „porucha“ technická závada (ztráta funkčních
vlastností), ale běžná změna vnějších podmínek, která vyvolá
regulační odchylku a následně regulační pochod s cílem tuto
odchylku eliminovat. Důsledkem poruchy je tedy stav, kdy
vznikne regulační odchylka, na kterou ASRU reaguje svým
akčním zásahem.
Mezi napěťové poruchy v regulované soustavě, které vyvolávají regulační pochod, patří:
•	změna stavu vedení (výpadek, plánované vypnutí, zapnutí,
přepnutí, rekonfigurace),
•	změna stavu bloku nebo celé elektrárny (výpadek, postupné vypnutí, zapnutí, regulace výkonu, neřízená změna výkonu OZE),
•	změna stavu významného odběru (výpadek, postupné vypnutí, zapnutí, regulace),
•	změna stavu transformátoru (výpadek, plánované vypnutí,
zapnutí, změna převodu),

REGULACE NAPĚTÍ
•	změna stavu výkonové tlumivky (zapnutí, vypnutí, regulace),
• činnost kompenzačního zařízení (např. SVC, STATCOM),
• různé typy zkratů v soustavě,
• redispečink zdrojů v soustavě.
Regulační pochod může být iniciován ještě z řady dalších
příčin:
•	
špatně koordinovaná činnost jiného elektricky blízkého
ASRU (nesoudobost regulačních zásahů v jednotlivých pilotních uzlech),
•	špatně koordinovaná činnost blízkého napěťového regulátoru síťového transformátoru,
•	režim řízením účiníku u elektricky blízkých větrných nebo
fotovoltaických elektráren,
•	
chybně nastavená statika primárního regulátoru napětí
(dále PRN) bloku,
•	kývání (oscilace) jalového výkonu generátoru,
•	vyřazení regulujícího generátoru z regulace při vyšší dodávce jalového výkonu,
•	
nekoordinovaná činnost transformátoru vlastní spotřeby
bloku na výrobně,
• nevhodná regulace blízkých PRN bloků,
•	
rychlá změna regulační rezervy jalového výkonu bloku
(např. větrné elektrárny) atd.
Na rozdíl od první skupiny příčin napěťových poruch, které
mají fyzikální podstatu, a jsou tak vlastnostmi regulované
soustavy, má druhá skupina příčin technickou nebo provozní
povahu a lze je vhodným opatřením odstranit nebo alespoň
významně utlumit.
3. Anomální provozní stavy ASRU
3.1.1 Charakteristika
Samotný návrh, realizace, parametrizace a ověření systému
ASRU v určité regulované soustavě je značně náročnou činností (podobně jako u většiny regulátorů se zápornou zpětnou
vazbou), která vyžaduje kvalitní simulační dynamický model
a pečlivý přístup při návrhu. Jinak může docházet ke vzniku
anomálních provozních stavů regulátoru, které jsou uvedeny
v následující podkapitole.
3.1.2 Popis vybraných anomálních stavů ASRU
Nedoregulování nebo přeregulování regulační odchylky –
příčiny:
•	Technické problémy na regulované technologii (např. závada na PRN generátoru), která neplní povely ze strany
ASRU.
•	Chybný výpočet regulační rezervy Q – necertifikovaný generátor s nepřesně nastavenými technickými omezovacími
podmínkami předává do ASRU širší regulační pásmo jalového výkonu, než má reálně k dispozici. Dostává následně
povely, které nemůže z technologických důvodů vyplnit.
•	
Při vzniku anomálního stavu soustavy může docházet
ke spuštění záložních generátorů s nevhodně nastavenou
hodnotou výroby jalového výkonu.
•	Při chybném určení poměru dQ/dU může docházet k přeregulování nebo nedoregulování napětí v pilotním uzlu,
neboť požadavek na změnu dodávky Q nebude korektně
vypočten dle aktuální potřeby soustavy.
•	Jestliže je v regulované soustavě větší počet generátorů
mimo ASRU, bude část regulačního výkonu Q akčních členů ASRU zbytečně spotřebována na eliminaci jejich reakce na probíhající regulační proces, a celý regulační proces
bude tak méně kvalitní a bezpečnost soustavy bude také
nižší.

•	Nová technologie může také v daném zapojení generovat
negativní sekundární efekty nebo jinak narušovat stávající
spolupráci.
Přeregulování napětí v pilotních uzlech může rozkmitat
regulaci, a následně tak destabilizovat regulovanou soustavu.
Extrémně velký počet regulací v pilotním uzlu – příčiny:
•	změny Uzad v pilotních uzlech během anomálního stavu
soustavy,
•	příliš úzké toleranční pásmo napětí, jehož udržení vyžaduje neustálou regulaci,
• hodně dynamická soustava,
•	
neustálé přetahování mezi elektricky blízkými pilotními
uzly.
Chybně určené zadané napětí v pilotních uzlech
Chybně vypočtené a zadané U do ASRU se v převážném počtu případů nezrealizuje, neboť systém ASRU nemá k dispozici adekvátní Q pro realizaci tohoto chybného požadavku
a o jeho splnění se pouze pokusí do úrovně svých reálných
možností. Chybu zadání lze rychle detekovat z nárůstu velikosti přetoků jalového výkonu na blízkých vedeních a zvýšení
technických ztrát v regulované soustavě.
3.1.3 Anomální provozní stav regulované soustavy
Při vzniku anomálního provozního stavu soustavy (jako vznikl
např. 25. 7. 2006) je sice vhodné nechat systém ASRU v provozu, ale je potřeba zrušit automatické povelování zadané
hodnoty napětí podle optimálního rozložení jalových výkonů v soustavě, aby systém ASRU pouze stabilizoval napětí na zadané hodnotě určené dispečerem nebo ho alespoň
udržel v technických mezích dané soustavy. Hospodárnost
provozu v tomto stavu soustavy není aktuálně prioritní.
Během anomálního stavu soustavy, kdy může docházet k velkým přenosům jalového výkonu v rámci regulované soustavy a případně i k výpadku nebo ostrovnímu provozu některých elektrárenských bloků, nejsou systémy ASRU často již
schopny udržet soustavu v požadovaných technických mezích (plně vyregulovat regulační odchylku v pilotních uzlech).
Přesto je jejich stabilizační činnost velkým přínosem pro postupný přechod k normálnímu provoznímu stavu soustavy,
neboť všechen disponibilní regulační jalový výkon je efektivně
užit pro záchranu soustavy.
4. Přínosy ASRU
Dlouhodobé monitorování činnosti systému ASRU přineslo
poznatky o dalších přínosech nad rámec očekávaného zvýšení kvality, hospodárnosti a bezpečnosti dodávky elektřiny
konečným odběratelům. K těmto přínosům patří:
•	Hlavním odběratelem kvality napětí je akční člen, který reguluje v pilotním uzlu napětí. Tento na pohled logický poznatek si řada provozovatelů výroben (hlavně v soustavě
110 kV) neuvědomuje a chápe regulaci napětí pouze jako
službu soustavě, za niž si chce nechat platit. V případě,
že výrobna reguluje (stabilizuje) napětí na přípojnici, ze
které je napájena její vlastní spotřeba nebo i účelová spotřeba celého průmyslového areálu, pomáhá nejvíce zlepšit
napěťové podmínky vlastní a případně svých odběratelů
v areálu a pak teprve ostatním uživatelům distribuční soustavy. Z tohoto nedorozumění vznikají snahy provozovatelů průmyslových areálů řešit napěťové problémy jiným,
často málo efektivním způsobem.
•	
Zapojení výrobny do systému ASRU může vyvolat
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Obr. 3. Měsíční průběh napětí před instalací ASRU

v PU Bohumín (žlutě), v PU Třebovice (modře) a v PU Ostrava Vratimov (zeleně)

Obr. 5. Průběh zadaného a regulovaného napětí 110 kV
v PU Bohumín

Obr. 4. Měsíční průběh napětí po instalaci ASRU

v PU Bohumín (žlutě), PU Třebovice (modře) a v PU Ostrava Vratimov (zeleně)

i průměrné snížení dodávky (odběru) jalového výkonu bloků za sledované období, neboť ovládání jalového výkonu
bude více spojené s reálnou potřebou regulované soustavy a v případě vhodné koordinace řízení jalového výkonu
v celé soustavě se sníží nároky na absolutní čerpání jalového výkonu u jednotlivých výroben [15].
•	Rozsáhlá penetrace OZE do ES a vznik nových problémů,
které s tím přicházejí, jsou velkou výzvou také pro systémy
ASRU, které se nově implementují do soustav (nevhodná
změna stávajících toků jalového výkonu, zvyšování fluktuace napětí atd.).
•	V případě, že bude v rámci systému ASRU k dispozici
počítadlo počtu regulací, lze z něho zjistit, v jaké aktuální
situaci regulovaná soustava právě je. Když se počet regulací začne významně zvyšovat, znamená to, že se zvyšuje
dynamika soustavy, případně může dojít k jejímu anomálnímu provoznímu stavu a je potřeba přijmout potřebná
opatření.
•	Čistě z ekonomických důvodů by asi bylo výhodné využít technické prostředky systému ASRU menších výroben
i pro regulaci činného výkonu. Vznikla by tím stanice, které
se ve slovníku sítí Smart Grids říká agent.
•	Diagnostika systému ASRU pomáhá efektivně vyhledávat
anomální stavy jak regulované technologie (např. poruchu
PRN), tak i samotného systému ASRU a zařízení spolupracujících (zpětná vazba přes soustavu).
•	Podle počtu regulačních zásahů systému ASRU za sledované období lze zjišťovat konkrétní chování velkoodběratelů
v elektrické blízkosti sledovaného pilotního uzlu, funkčnost
a kvalitu měření napětí v pilotním uzlu, zvýšení nebo snížení dynamiky regulované soustavy nebo její konkrétní části,
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chybně nastavenou toleranci napětí v systému ASRU a případně další technické nebo provozní problémy [18].
•	Kolísání napětí, které vyvolává například těžká elektrická
oblouková pec, může být částečně eliminováno blízkým
systémem ASRU v rychlé regulační smyčce [19].
•	
Při vzniku anomálního stavu soustavy může dispečer
soustavy systém ASRU vypnout nebo obsluha elektráren
vyřadit akční členy, což ale zhoršuje možnosti eliminace
těchto anomálních stavů. Potřeba je pouze vypnout automatické povelování systému ASRU (prostřednictvím Terciární regulace napětí) a povelovat ho pouze ručně.
5. Ukázky regulačních průběhů
Pro ukázky činnosti systému ASRU byla vybrána hodně průmyslová UO 110 kV Bohumín na severní Moravě, v níž jsou
dva pilotní uzly (rozvodny 110 kV Bohumín a Třebovice). V této
části distribuční soustavy je zapojen blok č. 1 elektrárny
Dětmarovice (dále TG1 EDĚ), a to do pilotního uzlu Bohumín, a dva bloky elektrárny Třebovice č. 15 a č. 33 (dále TG15
a TG33) do pilotního uzlu Třebovice. Významné napěťové poruchy v této soustavě jsou způsobeny technologií velkých
průmyslových odběratelů a obecně je distribuční soustava
na severní Moravě zatížena největší napěťovou dynamikou
z celé distribuční soustavy ČR. Regulační činnost elektráren
Dětmarovice a Třebovice v rámci místního systému ASRU je
proto velkým přínosem pro dosažení potřebné kvality dodávky elektřiny konečným odběratelům v tomto regionu [16].
Na obr. 3 a 4 je porovnání měsíčního průběhu napětí pro
pilotní uzly 110 kV Bohumín (žlutá barva), Třebovice (modrá
barva) a další pilotní uzel, který je v lokalitě Ostravska – Vratimov (zelená barva). Na obr. 3 je průběh napětí před instalací
ASRU a na obr. 4 po instalaci ASRU ve dnech srovnatelných
z hlediska zatížení soustavy. Rozdíl v dynamice a velikosti napěťových změn je patrný na první pohled.
V textu jsou dále použita měření z roku 2002, kdy byla v distribuční soustavě 110 kV tehdejší Severomoravské energetiky
(dnes ČEZ Distribuce) prováděna instalace systému ASRU.
5.1 Pilotní uzel Bohumín 110 kV
Na obr. 5 a 6 jsou znározněny průběhy z komplexních zkoušek systému ASRU, které probíhaly v březnu roku 2002
a jejichž cílem bylo ověření korektnosti zapojení elektrárny
Dětmarovice do systému ASRU. Výhodou tohoto typu zkoušek je možnost významným způsobem měnit zadanou hodnotu napětí v pilotním uzlu a tím získat unikátní naměřené
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Obr. 6. Průběh zadaného napětí a jalového výkonu TG1
v elektrárně Dětmarovice

Obr. 8. Denní průběh napětí na rozvodně Třebovice 110 kV
před instalací ASRU

Obr. 7. Denní průběh zadaného a regulovaného
napětí 110 kV v PU Bohumín

Obr. 9. Denní průběh jalových výkonů TG15 a TG33
elektrárny Třebovice

průběhy. Takové změny napětí se v běžném provozu dělat nemohou s ohledem na bezpečnost a kvalitu dodávky elektřiny
konečnému odběrateli.
Na obr. 5 je průběh zadaného a regulovaného napětí během
regulačních pochodů iniciovaných změnou zadané hodnoty
napětí o 1, 2 a 3 kV (v obou směrech) při zadané toleranci
±0,5 kV. Z průběhu je vidět schopnost systému ASRU významně měnit napětí v distribuční soustavě 110 kV. Určité
zpoždění realizace požadované změny na grafu je dáno jak
samotným regulačním zásahem, tak i dopravním zpožděním
měření, vlastností regulační technologie a protireakcí elektricky blízkých neregulujících generátorů v distribuční soustavě. Na průběhu regulovaného napětí je vidět postupnost
prováděné změny a při závěrečné změně o 3 kV také protireakce soustavy, které zdržely realizaci zadaného požadavku, neboť tolik změn v krátké době za sebou mění chování
soustavy.
Na obr. 6 je průběh zadaného napětí v pilotním uzlu a jalového výkonu TG1 EDĚ. Na grafickém průběhu je přesně vidět
závislost napětí v pilotním uzlu na dodávaném (odebíraném)
jalovém výkonu TG1. Na tomto průběhu je velice názorně
prokázána platnost vztahu (1).
Během regulačního procesu se podařilo postupně snížit napětí v pilotním uzlu regulované soustavy až o 5 kV tím, že bylo
ze soustavy (pilotního uzlu) vyčerpáno okolo 70 MVAr.
Na obr. 7 je znázorněn průběh zadaného a regulovaného
napětí 110 kV v pilotním uzlu Bohumín v běžném provozu

soustavy, kdy nebyla prováděna žádná změna zadaného
napětí. Z průběhu regulovaného napětí je vidět vytrvalá snaha soustavy změnit napětí a činnost systému ASRU, který změnou dodávky jalového výkonu udržuje napětí blízko
zadané hodnoty. Této napěťové stabilizace nelze dosáhnout
jinak než využitím plně funkčního regulátoru se zápornou
zpětnou vazbou a optimálně nastavenými regulačními parametry.
5.2 Pilotní uzel Třebovice 110 kV
Na pilotním uzlu Třebovice – 110 kV je možno velice názorně prezentovat vlastnosti UO 110 kV se dvěma pilotními uzly
(druhým je pilotní uzel Bohumín – 110 kV).
Na obr. 8 vidíme průběhy napětí na obou přípojnicích rozvodny Třebovice před instalací ASRU. Navíc TG1 elektrárny
Dětmarovice není ve sledovaném okamžiku v provozu, a tak
není k dispozici žádný stabilizující člen napětí pro tuto soustavu. Z průběhu je vidět, že se napětí změnilo během dne
o 4 kV a ke změnám docházelo prakticky neustále. Důvodem
významných napěťových změn je elektrická blízkost těžkých
provozů ostravských hutních podniků. Napěťové poměry navíc zhoršovaly regulátory jalového výkonu, které byly instalovány na obou blocích elektrárny Třebovice. Tyto regulátory
sice spolehlivě udržovaly zadanou hodnotu jalového výkonu
na hodnotě bezpečné pro provoz elektrárny (viz obr. 9), ale
také částečně blokovaly činnost PRN při eliminaci napěťových změn.
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Obr. 12. Týdenní průběh napětí a jalových výkonů
na rozvodně 110 kV Třebovice
Obr. 10. Denní průběh napětí na rozvodně Třebovice
110 kV. V provozu je blok TG1 v elektrárně Dětmarovice.

Obr. 11. Denní průběh napětí na rozvodně Třebovice
110 kV. V provozu je ASRU Třebovice a ASRU Bohumín.
Na obr. 10 je z hlediska napětí příznivější stav, kdy je v provozu blok TG1, což pozitivně ovlivňuje i napěťové poměry
na rozvodně Třebovice. Denní změny napětí tak klesly asi
na polovinu své absolutní velikosti.
Na obr. 11 je pak napětí rozvodny Třebovice v případě, že je
v provozu jak ASRU Třebovice, tak i ASRU Bohumín. Napětí
je během celého dne udržováno v zadané toleranci napětí
±0,5 kV. To znamená dosažení požadovaného cílového stavu
na obou přípojnicích.
Na obr. 12 je týdenní graf ASRU Třebovice s dodatečně zapojeným třetím blokem TG16 (šedivá barva), který vzorně spolupracuje s blokem TG15 (modrá) a blokem TG33 (zelená) při
udržování napětí v pilotním uzlu Třebovice v zadaném napěťovém pásmu. Poměrné čerpání jalového výkonu jednotlivých
generátorů je závislé na jejich instalovaném výkonu a aktuální
hodnotě výroby výkonu činného. K vyčerpání regulační rezervy by proto mělo dojít u všech tří generátorů v prakticky
stejném okamžiku. ASRU navíc poveluje generátory tak, aby
mezi nimi nemohlo dojít v žádném okamžiku k vzájemnému
přetahování jalovým výkonem.
Žlutá barva zobrazuje průběh jalového výkonu na spojovacím
vedení mezi oběma pilotními uzly. Tento jalový výkon osciluje
kolem nuly a k větším odchylkám dochází pouze při dočasném odstavení bloku Elektrárny Dětmarovice.
5.3 Poznámky
•	V rámci distribuční soustavy Severomoravské energetiky
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byla instalována také Terciární regulace napětí, která průběžně vyhodnocuje optimální rozložení jalového výkonu
a k tomuto stavu i zadaná napětí v pilotních uzlech. To ještě zvyšuje efektivitu využívání ASRU. Změn zadaných napětí je přitom během dne potřeba překvapivě málo, neboť
zapojení soustavy se příliš nemění.
•	
K dalšímu zlepšení napěťových poměrů ve sledované
distribuční soustavě přispěla také instalace ASRU v ArcelorMittal Ostrava (bývalá Nová Huť). Soustavě by určitě
pomohla instalace tohoto regulačního systému i u dalších
místních velkoodběratelů s vnořenou výrobou elektřiny
a těžkými odběry.
6. Závěr
V článku je prezentována aplikace regulátoru se zápornou
zpětnou vazbou při řízení jalového výkonu generátorů v podobě systému ASRU.
Nejdůležitějším sdělením, které článek přináší, je potřebnost
řízení dodávky (odběru) jalového výkonu výroben podle aktuální hodnoty napětí v regulované soustavě (pilotním uzlu),
a nikoliv třeba podle výroby činného výkonu či jiných hledisek, které s napěťovými poměry v soustavě přímo nesouvisejí. Pouze napětí v pilotním uzlu by mělo rozhodovat o tom,
kolik jalového výkonu má soustava aktuálně dostávat [13].
Také byly ukázány hlavní provozní vlastnosti systému
ASRU jakožto důležitého dispečerského nástroje:
•	flexibilita – schopnost měnit svoje chování podle aktuální
situace v regulované soustavě (např. reaktance),
•	soustavnost – průběžně prováděná činnost bez přerušení, což
umožňuje předcházení vzniku mnoha napěťových problémů,
•	citlivé zacházení s akčními členy regulace a regulovanou
soustavou samotnou [14],
•	plná automatizace – systém ASRU ke své činnosti nevyžaduje ovládání ze strany pracovníků dispečinku a výroben
(s výjimkou zapínání a vypínání systému).
Poznámka k článku:
Průběhy uvedené v kapitole č. 5 jsou publikovány s písemným
souhlasem odpovědných pracovníků ČEZ Distribuce, a.s.
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Ing. Richard Habrych, Ph.D. (1960) – Ing. Richard
Habrych, Ph.D. (1960) – Vysokoškolské studium
na VŠSE v Plzni ukončil v roce 1984. Po absolutoriu
nastoupil jako odborný asistent do odboru ASDŘ
pražské pobočky Výzkumného ústavu energetického Praha, s. p. Odborně se podílel na řešení výzkumných a vývojových úkolů z oblasti řízení napětí a jalových výkonů pro potřeby automatizovaných systémů dispečerského řízení. Účastnil
se – nakonec jako vedoucí řešitelského týmu – komplexu prací
orientovaných na analýzu procesů v elektrosoustavách, na prognózu vývoje v oblasti regulace U a Q a dalších funkcí řízení ES,
na rozvoj a aplikace trenažérů a expertních systémů. V procesu
privatizace a následné transformace Výzkumného ústavu vznikla
v r. 1998 akciová společnost EGÚ Praha Engineering, kde byl
jmenován ředitelem společnosti a současně byl zvolen do funkce předsedy představenstva. Od roku 2014 působí jako odborný
specialista ve společnosti Orgrez, a.s., v divizi, jejíž aktivity jsou
zaměřeny na problematiku systémových a podpůrných služeb
v elektroenergetice, na procesy optimalizace provozu elektrosoustav a aplikace řídicích systémů.
Recenze: Ing. Pavel Kraják, Ing. Karel Máslo, CSc.

Značka ORGREZ reprezentuje profesionalitu,
zkušenost, kvalitu a inovace více než půl století.

Divize elektrotechniky nabízí služby:
• Kompletní dodávky a servis systémů regulace napětí
a jalových výkonů – ASRU
• Modelování přenosových a distribučních sítí v programu PSS®E
• Servis a opravy výkonových transformátorů všech napěťových
hladin a výkonů
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Divize elektrotechniky
Dlážděná 4, CZ 110 000 Praha 1
tel.: +420 224 400 250
e-mail: eleorg@orgrez.cz

5/2015

271

