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3.3.4.5.2 Měřené a simulované veličiny, přesnost
Vprůběhu testu TEST aFRP-llP se zaznamenávají počítají) následující veličiny:
Přesnost převodníku
(resp. přev.+čidla)

Veličina

T

Ppož

Periodicita

Čas od počátku
měření [s]
Požadovaný činný
výkon energetického
zařízení v měřítku
MW

Signál musí být měřen za
příslušným omezovačem
trendu CaFRR.

V případě FB/OB se jedná o
součet příslušných
výkonů/příkonů všech
zařízení
tvořících
Svorkový činný
max. třída 0,5,
certifikovanou
konfiguraci
výkon energetického
časová konstanta
FB/OB
a
rovněž
o příslušné
zařízení [MW]
převodníku max. 0,5 s
výkony/příkony jednotlivých
energetických zařízení
tvořících certifikovanou
konfiguraci FB/OB
Uroveň nabití BSAE
Pouze při certifikaci FB/OB s
[MWh]
BSAE
Tab.č. 8 TEST aFRP-llP - Měřené veličiny a přesnost měření

t,«

Pskut

CasAE

Poznámka

5s

Všechny veličiny musí být měřeny a zaznamenávány synchronně. Pokud je to možné,
použije se pro jejich získání SKŘ, vopačném případě je nutné použít externí přístroje.
I v takovém případě musí být zaručena synchronizace a přesnost naměřených dat.
Při měření se na vhodném místě zavádí simulovaný testovací signál Ptest. (viz Obr. č. 6). Toto
místo je zvoleno tak, aby vstup simulovaného signálu, pokud možno odpovídal vstupu
signálu z centrálního regulátoru ČEPS, tj. do Terminálu jednotky. Při volbě tohoto místa jsou
do ověření zahrnuty všechny části v řetězci regulace výkonu patřící k certifikovanému
zařízení. Není-Ii možno zajistit pro certifikaci energetického zařízení testovací signál
v Terminálu jednotky, vyhodnotí Certifikátor zpoždění mezi Terminálem jednotky a místem
zavedení signálu.

3.3.4.5.3 Vlastní měření
Počet měření je roven počtu certifikovaných regulačních záloh aFRR;. Měření se provádí pro
každou a FRR; zvlášť. Měření je zahájeno po ustálení na výchozí hladině při normálním
provozu energetického zařízení. Kromě vyjmutí energetického zařízení z dispečerského
řízení se žádná zvláštní provozní opatření neprovádějí. Měření se provádí po dobu, která
vyplývá z konstrukce časového průběhu testu. Jestliže je to nutné, např. z důvodu
generování signálu, může být test rozdělen na dvě části - uprostřed testu při přechodu na
spodní část regulačního rozsahu.
Výsledkem tohoto měření je tedy časový průběh veličin
naměřených hodnot a platí N

Datum: 1.4.2019

ri;~O.ói;~kutitl'

kde N je počet

= t celk + 1

r.
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3.3.4.5.4Konstrukce testovacího signálu Ptest
Testovací signál Ptest pro TEST aFRP-~P je tvořen posloupností skokových změn.
Omezovač trendu z nich vytváří lichoběžníkový signál požadovaného činného výkonu Ppož.
Tvar testovacího signálu a průběhu požadovaného činného výkonu Ppož ukazuje následující
obrázek:

",

aFRR
100
90
80
70
60
50
40
30
20
10

o

Obr. Č. 6 TEST aFRP-~P - Tvar testovacího signálu
Z grafu je patrné, že skokové změny testovacího signálu nabývají hodnot 30 % aFRR;, 70 %
aFRR; a 100 % a FRR;. Velikost nastavené rychlosti změny požadovaného činného výkonu
CaFRR [%Pn/min nebo %Pn/s] je konstantní pro celou aFRR. Doba po ustálení činného výkonu
na dané hladině tu se volí pro jednotlivé výkonové skokové změny dle následující tabulky:
Velikost skoku

Počet
skoků

30 % aFRR;

6

tp
O,3aFRRi

tu
2 min

CaFRR

70 % aFRRj

4

O,7aFRRi

3 min

CaFRR

100 % aFRR;

aFRRi
5

5 min

CaFRR

Tab.č. 9 TEST aFRP-~P - Parametry testovacího signálu Ptest

Datum: 1. 4. 2019
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3.3.4.5.5 Metodika vyhodnocení měření, stanovení požadavků
Vyhodnocení testu TEST aFRP-ilP se provádí samostatně pro každé měření aFRR.

Požadavek aFRP- A
Během měření nesmějí parametry technologických veličin energetického zařízení (tlaky,
teploty, namáhání atd.) přestoupit meze dovolené provozními předpisy pro bezpečný provoz
zařízení. Nesmí dojít k působení omezovačů (napf korektor tlaku) nebo ochran, které by
měly za následek přerušení zkoušky nebo provozu energetického zařízení.
Vyhodnocení odchylek Pdif
•

Z naměřených

hodnot

{~O::i;~kuJ:I se

vypočítá sada hodnot

{l~'ifJ:I dle

následujícího

vzorce:

=

•

Pdifi Pskuti - PpOŽi pro všechna iE< 1;N >, kde N je počet naměřených hodnot,
Z hodnot vypočítaných odchylek Pdifi se provede výpočet následujících statistických
funkcí:

{abs(~ifi )tI
A = avr {abs(~ifi)tI
M

•

= max

Vypočte se směrodatná

- maximální hodnota z absolutních hodnot Pdifi
- průměrná hodnota z absolutních hodnot Pdifi
odchylka
z množiny hodnot {l~'ifi tl.
O'

N

kde hodnota

0'=

X =

L Pdif;
_i=~l
__

N -1

N

I

Požadavek aFRP- B
Maximální hodnota M nesmí být větší než 1,5 % Pn.

I

Požadavek aFRP- C
Průměrná hodnota A nesmí být větší než 0,5 % Pn.
Požadavek aFRP- D
Směrodatná odchylka

O' nesmí

být větší než 1 % Pn.

Skutečná rychlost změny činného výkonu

CaFRRskut

Pro vyhodnocení skutečné rychlosti změny činného výkonu energetického

{~kultl se

použijí

hodnoty

naměřené

při čtyřech

skokových

zařízení z hodnot

změnách

požadovaného

činného výkonu o 100% a FRR; jak ukazují šipky na následujícím obrázku:

Datum: 1. 4. 2019
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aFRR
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o

tcelk

t

Obr. Č. 7 TEST aFRP-AP - Vybrané skokové změny pro výpočet

CaFRRskut

Výpočet se provádí pro každý skok zvlášť, tedy 4x. Z naměřených hodnot výkonové odezvy
energetického zařízení Pskut; na skokovou změnu Ptest o 100 % aFRR; se vyberou hodnoty,
které leží v intervalu 10 % až 90 % a FRR;. Krajní body intervalu jsou určeny hodnotami
výkonových odezev energetického zařízení Pskut odpovídajících hodnotám Ppož rovným 10 %
a 90 % aFRR;.Těmito daty Pskut se proloží regresní přímka. V grafu se vyznačí časové
okamžiky, kdy regresní přímka protne hladinu 100 % aFRR; a O % aFRR;. Tyto časové
okamžiky vymezují časový interval t1, jak je patrné z následujícího obrázku:
aFRRl

[%]
100
90
80
70
60
50

.7

regresní přímka
· 80%

aFRRl

40

30
20
10
O

t
Obr. Č. 8 TEST aFRP-AP - Konstrukce regresní přímky pro výpočet

CaFRRskut

Vypočte se skutečná hodnota trendu pro první výkonový skok podle následujícího vzorce:
Datum: 1. 4. 2019
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RaFRRi
tl

Stejným postupem se spočítají i skutečné hodnoty trendu
zbylé tři skokové změny činného výkonu.

CaFRRskut2, CaFRRskut3,

Požadavek aFRP- E
Vypočtené skutečné rychlosti změny činného výkonu CaFRRskut1
se nesmějí lišit od nastavené hodnoty CaFRR o více než ±5 %.

, CaFRRskut2,

CaFRRskut4,

CaFRRskut3,

pro

CaFRRskut4

Požadavek aFRP- F*)
Příspěvek výkonu od BSAE do aFRR v ustálených stavech na jednotlivých hladinách
výkonu, musí být do 90 s plně nahrazen výkonem energetických zařízení tvořících společně
s BSAE fiktivní nebo obchodní blok (výkon na svorkách BSAE nesmí přesáhnout ±1 % aFRR
po t » 90 s).
Požadavek aFRP - G*
Rozdíl úrovně nabití BSAE (CBSAE) zaznamenané před zahájením a po ukončení celého
průběhu testu aFRP-iJ.P nesmí být většíjak ±5 % jmenovité hodnoty kapacity BSAE.
*) Tyto požadavky se týkají pouze FB nebo OB, jejichž součástí je bateriový systém akumulace
elektrické energie, který nenavyšuje velikost zálohy pro aFRP.

3.3.4.6 Testy aFRP u fiktivního bloku (FB), rep. obchodního bloku (OB)
3.3.4.6.1 Metodika vyhodnoceni měření, stanovení požadavků
Metodika měření a vyhodnocení testů aFRP FB/OB vč. požadavků a kritérií pro FB/OB je
totožná s pravidly certifikačn ího měřen í energetického zařízen í (čistě blokového uspořádán í)
popsanými v předchozích kapitolách. Energetické zařízení je v tomto případě nahrazeno
FB/OB. Hodnoty a parametry FB/OB jsou dány součtem hodnot a parametrů jednotlivých
energetických zařízení zařazených do FB/OB.

3.3.4.6.2 Energetická zařízení zařazená do FB resp. OB
FB/OB může obsahovat jak regulační energetická zařízení, tak neregulační energetická
zařízení. Regulační energetická zařízení se podílí na poskytování dané SVR, naopak
neregulační energetická zařízení se na poskytování SVR nepodílí a ovlivňují pouze bázový
bod FB/OB.

3.3.4.6.3 Specifika testování aFRP pro FB resp. OB
1.

Testovací signál Ptest je generován v Terminálu jednotky, případně v ŘS FB/OB co
nejblíže vstupu řídicího signálu od ČEPS. Vnitřní logika Terminálu jednotky, resp. ŘS
FB/OB následně rozděluje sumární žádaný činný výkon Ptest na dílčí výkony
jednotlivých regulačních energetických zařízení zařazených do FB/OB.
2. Pro vyhodnocení se používají naměřená sumární data za celý FB/OB daná součtem
dat z jednotlivých energetických zařízení zařazených do FB/OB.
3. Pokud jsou některá regulační a neregulační energetická zařízení zařazená do FB/OB
vzájemně technologicky svázaná (neregulační energetická zařízení ovlivňují
regulační energetická zařízení), provádí se certifikační měření následujícím
způsobem:
• v průběhu zkoušky aFRP je na neregulačních energetických zařízeních
uskutečněna změna související s technologickou svázaností s regulačními
energetickými zařízeními ve FB/OB (např. změna odběru tepla, žádaného
výkonu); velikost změny by měla odpovídat, pokud možno, maximální možné
změně za běžného provozu,
Datum: 1.4.2019
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z průběhu skutečného činného výkonu certifikovaného FB/OB bude zřejmý
případný vliv provozu neregulačních energetických zařízení na provoz FB/OB
vaFRP,
součástí Zprávy o měření aFRP je popis prováděné změny na neregulačních
energetických zařízeních a grafický průběh činného výkonu neregulačních
energetických zařízení po dobu zkoušky aFRP.

3.3.4.6.4 Vliv skladby FB/OB na počet certifikačních měření
Studie možných konfigurací a variant FB/OB (viz kapitola 6 Přílohy) popisuje mj. skladbu
FB/OB z pohledu všech technologických zařízení, např. kotlů a parních sběren. Certifikační
měření je nutno provádět samostatně pro:
1. FB/OB v maximální skladbě zahrnující všechny regulační energetická zařízení FB/OB
ve variantách zamýšlených pro nabízení aFRP,
2. skladby FB/OB, kdy aFRR některého regulačního energetického zařízení FB/OB či
jeho rychlost zatěžování je větší než při měření dle bodu 1,
3. pokud je pro výše uvedené skladby FB/OB navíc možno volit různou konfiguraci kotlů
(u PE se společnou parní sběrnou) či obdobných zařízení u dalších druhů výroben, je
nutno provádět certifikační měření následujícím způsobem:
V průběhu certifikace všech variant skladby FB/OB musí být každý kotel či obdobné zařízení
u dalších druhů výroben alespoň jednou v provozu a svým výkonem či změnami výkonu se
významně podílet na průběhu certifikačních měření. Je totiž nutno prokázat, že činný výkon
a dynamika všech kotlů či obdobných zařízení u dalších druhů výroben je dostatečná pro
splnění kritérií aFRP.

3.3.4.6.5 Odchylky a upřesnění testů aFRP pro některé
jednotek

PSE

JE

FB
Vltava

druhy výrobních

Vzhledem k závislosti výkonu a účinnosti plynových elektráren na
teplotě okolního (kompresorem nasávaného) vzduchu je nutné tuto
Upřesnění závislost zohlednit při navrhování velikosti regulačního rozsahu.
V případě několika certifikovaných variant platných během jednoho
roku le nutné provést zvláštní měření pro každý případ.
Pro poskytování aFRP na jaderných elektrárnách je nutné respektovat
bezpečnostní hledisko výkonových změn reaktoru a nepřekročení
činného výkonu nad 100 %. Hodnoty mezí regulační zálohy aFRRi
(Pmaxi, Pmini [MW]) jsou dány technologickými parametry energetického
Upřesnění zařízení a jsou tudíž závislé na jeho účinnosti. Z tohoto pohledu může
dojít v průběhu certifikačního měření aFRR ke kolísání hodnot mezí
v důsledku kolísání vnější teploty chladící vody s vlivem na účinnost
jednotky. Regulační záloha aFRRi však zůstává po celou dobu měření
konstantní.

Upřesnění

Datum: 1.4.2019

Vzhledem ke složitosti a specifickému uspořádání FB Vltava je nutné
způsob a rozsah certifikace aFRP na FB Vltava projednat a schválit
s ČEPS.
Podkladem pro jednání je certifikační autoritou zpracovaný Projekt
měření aFRP na FB Vltava (PM FB Vltava), který musí obsahovat:
popis způsobu provedení testů aFRP, rozsah, parametry a
harmonogram testů vybraných TG regulačních elektráren a vybraných
konfigurací FB Vltava.
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3.3.4.7 Terminologie - Měření aFRP
Regulační energetické
zařízení FB/OB

Neregulační energetické
zařízení FB/OB

Energetické zařízení ve FB/OB, které je v rámci FB/OB
dálkově řízeno z dispečinku ČEPS a podílí se na
poskytování aFRP.
Přispívá do velikosti RaFRR.
Energetické zařízení ve FB/OB, které není v rámci FB/OB
dálkově řízeno z dispečinku ČEPS. Nepřispívá do velikosti
aFRR. Je provozováno místně na nasmlouvaný bázový bod.

3.3.4.8 Zkratky - Měření aFRP
Obecné
FB

N
OB
Pn

[MW]

ŘS
SKŘ

aFRR
aFRP
[min, s]

Fiktivní blok
Počet naměřených vzorků
Obchodní blok
Jmenovitý činný výkon stroje
Řídicí systém
Systém měření, kontroly a řízení technologického procesu
Záloha pro regulaci výkonové rovnováhy s automatickou
aktivací regulace
SVR využívající Zálohu pro regulaci výkonové rovnováhy
s automatickou aktivací regulace
Periodicita měření

TEST aFRP-~P
A
CaFRR

CaFRRmin

[MW]
[%Pn/min]
[%Pn/s]
[MW/min]

Ppož

[%Pn/min]
[%Pn/s]
[MW]
[MW]
[MW]
[MW]
[MW]

Pskut

[MW]

Ptest

[MW]

aFRR

[MW]

aFRR+
aFRR
aFRRmin

[MW]
[MW]
[MW]
[MW]

CaFRRskut

M
Pdifi
PMAXaFRRi
PMINaFRRi

RaFRRpi

Datum: 1. 4. 2019

Průměrná hodnota z absolutních hodnot Pdifi
Rychlost změny činného výkonu zadaná v ŘS
Požadavek na minimální velikost rychlosti změny činného
výkonu energetického zařízení
CaFRRmin = 2 MW/min
Vypočtená skutečná rychlost změny činného výkonu
Maximální hodnota z absolutních hodnot Pdifi
Hodnota rozdílu Pskuti - Ppoži pro i-tý naměřený vzorek
Horní výkonová mez i-tého regulačního rozsahu aFRR
Dolní výkonová mez i-tého regulačního rozsahu aFRR
Požadovaný činný výkon energetického zařízení změřený
za omezovačem rychlosti zatěžování
Skutečný činný výkon energetického zařízení měřený na
svorkách generátoru (u fiktivního bloku na výstupu
z elektrárny)
Simulovaný testovací skokový signál zavedený na
vhodném místě do řídicího systému
Velikost regulačníhi zálohy aFRP (určena pro potřeby
přípravy provozu, nákupu, řízení a hodnocení aFRP)
Kladná regulační záloha aFRP
Záporná regulační záloha aFRP
Požadavek na minimální velikost regulačnízálohy aFRR
Velikost provozního regulačního rozsahu aFRR (index i
označuje, zda se jedná o horní, dolní popř. střední
provozní pásmo), RaFRRpi = PMAXaFRRPi -PMINaFRRPi
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Celková doba měření
Doba přechodu
požadovaného činného
výkonu
energetického zařízení z jedné hladiny na druhou
Doba prodlevy testovacího signálu mezi dvěma
skokovými změnami,
platí tPf = tp+ tuDoba po ustálení činného výkonu na dané hladině

[s]
Vypočtená směrodatná odchylka z množiny hodnot
[MW]

Datum: 1. 4. 2019

{pdif, }Ni=!
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3.4 Ručně ovládaný proces
rovnováhy mFRPt

obnovení

Služby výkonové rovnováhy (SVR)

frekvence

a výkonové

3.4.1 Definice služby
mFRPt je ručně ovládaný proces obnovení frekvence a výkonové rovnováhy realizován
poskytnutím sjednané regulační zálohy mFRRt+ nebo mFRRr jednotkou do t minut od
příkazu dispečinku ČEPS. Zálohou se rozumí požadovaná změna výkonu, kladná nebo
záporná, na svorkách poskytujícího zařízení.
Službu výkonové rovnováhy mFRPt je možno poskytovat ve dvou variantách pro čas t
nabývající hodnoty t = 5 minut a t = 15 minut.
Minimální velikost regulační zálohy mFRRt pro t = 5 min na jedné jednotce je 30 MW.
Maximální výkon zařízení určuje ČEPS. Minimální doba, po kterou musí být garantováno
poskytování regulační zálohy mFRRt pro t = 5 min, jsou 4 hodiny a to i v případě aktivace
této služby na konci intervalu její rezervace.
Minimální velikost regulační zálohy mFRRt pro t = 15 min na jedné jednotce je 10 MW.
Maximální velikost regulační zálohy mFRRt zařízení je 70 MW. Doba aktivace služby není
omezena.

3.4.2 Údaje pro zajištění vyhodnocení poskytování dané služby
Přenášené signály z Terminálu jednotky poskytující mFRP na dispečink ČEPS:
1. Systémové informace
•

signály o stavu řídicího systému Terminálu jednotky:
o Terminál jednotky je inicializován/restartován
o ztráta komunikace mezi Terminálem jednotky nadřazeným systémem

•

signály o stavu komunikačních cest mezi Terminálem jednotky a dispečinkem ČEPS:
o výpadek hlavní cesty na HOP
o výpadek záložní cesty na ZDP

Měření
• Psv
svorkový (brutto) činný výkon energetického zařízení
• Qsv
svorkový (brutto) jalový výkon energetického zařízení
• PGENAR.
sumární svorkový (brutto) činný výkon (součtová hodnota za
fiktivní/obchodní blok), je-Ii v řízení fiktivní nebo obchodní blok
• aktivovaný výkon v mFRP5
• CBSAE
úroveň nabití bateriového systému akumulace energie, je-Ii v řízení fiktivní
blok s BSAE
Doplňující informace sloužící pro řízení jednotky
• POG
diagramový bod podle smluvní dodávky uživatelů v obchodním intervalu
• PBASE
referenční veličina pro výpočet EREG
• PZAOTE.. zadaná hodnota výkonu z Terminálu jednotky
• PKOROG .... korekce diagramu Poskytovatele
• mFRRt+ / mFRRc
nabízená regulační záloha kladná pro mFRP5, nabízená
regulační záloha kladná / záporná pro mFRP15
• zbytková energie pro mFRP5 (VE a PVE)
Signalizace
•
•

signály o věrohodnosti měřených veličin (event. ručně fixovaných veličin)
stav generátorového vypínače
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stav linkového odpojovače a uzemňovače
stav vypínače blokového transformátoru
stavy vypínačů flktlvnlho/obchodnfho bloku
kvitování (potvrzení) povelů
zapojení jednotlivých energetických zařízení do fiktivnlho/obchodnlho bloku
přejezd na nový POG

Veličiny přenášené z dispečinku ČEPS na jednotku nebo skupinu jednotek poskytujících
mFRP
•
•

analogové veličiny:
o žádné
povely:
o veličiny Energetického výstražného systému (EVS)
o aktivace / deaktivace mFRP15 a mFRP5

•

pro PVE počet TG pro mFRP5 a požadovaný výkon v regulačním rozsahu mFRP5

3.4.3 Pravidla vyhodnocení zálohy a určení objemu regulační energie
Za okamžik zařazení energetického zařízení do mFRP se považuje okamžik, kdy jsou
splněny technické podmínky v souladu s Kodexem PS ze strany Poskytovatele, tj.
energetické zařízení je "nabídnuto" do dálkové aktivace mFRP z ČEPS, nebo dispečer
ČEPS povolil poskytování služby a režim aktivace na telefonický pokyn.
Pro uznání výsledné kvality poskytnuté mFRRt platí následující kvalitativní parametry:
•

disponibilita mFRPt - hodnocení doby provozu, po kterou energetické zařízení
telemetruje signál, že je připraveno k aktivaci mFRRt, přičemž zaokrouhlení doby
provozu (disponibility) na celou obchodní hodinu se provede pouze v případě, že
zařízení je připraveno k aktivaci podle minutového měření po dobu alespoň 57 minut,
v opačném případě je doba disponibility v dané obchodní hodině nulová,
• minutová kvalita mFRPt - kontroluje se, zda skutečný výkon energetického zařízení
odpovídá (s povolenou výkonovou tolerancí) POG z poslední platné přípravy provozu,
se zohledněním podmínek platných pro jeho změnu dle kap. 3.1.5.3.
• aktivace mFRPt - hodnotí se jako úspěšná pouze při současném splnění všech
následujících podmínek:
o dosažení skutečného výkonu energetického zařízení odpovídajícímu součtu
POG a aktivované mFRRt dle pokynu dispečera ČEPS s povolenou výkonovou
tolerancí do t minut od povelu k aktivaci z ŘS ČEPS,
o provozování energetického zařízení na požadované hodnotě skutečného
výkonu odpovídajícímu součtu POG a aktivované mFRRt s povolenou
výkonovou tolerancí až do pokynu dispečera ČEPS k deaktivaci služby,
o dosažení skutečného výkonu energetického zařízení odpovídajícímu POG s
povolenou výkonovou tolerancí do t minut od povelu k deaktivaci z ŘS ČEPS.
Pozn.: V případě, že na energetickém zařízení je v hodnocené obchodní hodině rezervována
i aFRR, tak pro hodnocení minutové kvality i aktivace mFRPt se místo hodnoty skutečného
výkonu zařízení použije hodnota Pbase. Zároveň se ale také kontroluje, aby hodnota Pskut se
nacházela s povolenou výkonovou tolerancí uvnitř pásma aFRR vymezeného podle poslední
platné přípravy provozu.
V případě, že pokyn dispečera ČEPS k aktivaci nebo deaktivaci služby mFRPt způsobí, že
část t-minutového intervalu po aktivaci nebo deaktivaci mFRRt překryje symetrický,
maximálně desetiminutový interval kolem hranice dvou obchodních hodin na energetickém
zařízení, které současně poskytuje aFRP a zároveň na něm probíhá pouze standardní
(nikoliv mimořádná) změna POG dle kap. 3.1.5.3, je plnění podmínky na aktivaci (konkrétně
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