MR
Žádná ústní, jen písemná. 2 př a 8 teoretických ot., pak to opraví a za cca 30min rozdá známky. 
(max. 12b, za 9,5b ještě byla 1)

1.př: výpočet Qkom, znáš TR: P, S, cos fi, a vykompenzovat na 0,95 
2.př: Výpočet Ks a dP, znáš: Pg,Kg,Pz,Kz 
8 ot.: 
- samoregulační efekt napětí 
- terciální regulace - k čemu slouží 
- kolik je výkon ES 
- dispečerské řízení - rozdělení 
- když klesne f o 1% o kolik klesne P a Q v soustavě 
- reg. rozsah výkonu u sekundární regulace bloku elny 
- nakreslit čím se reguluju primární reg. v elně, tj. wattův reg. 
- kolik je v ES pilotních uzlů 
Zadání dnešní zkoušky: 
1) dány 2 odběry pomocí P a cos fí a měli jsme spočítat kompenzační výkon 
(pro každý odběr zvlášť) 
2) určit obecně činitel statiky pro 2 paralelní alternátory (v řešených příkladech) 
3) nakreslit sekundární reg. frekvence (chtěl stat. char.) 
4) co jsou systémové služby 
5) na čem závisí kvazistatická odchylka ? 
6) při jaké f se přitupuje k prvnímu stupni frekv. odlehčování 
7) druhy akumulace 
8 ) jaké prostředky má ES pro regulaci napětí ? 
9) dělení regulací (už nevim jak to bylo myšleno) 
10) specifika řízení ES (krátké čas.změny, výroba=spotřeba,...) 

Každopádně tentokrát docela přitvrdil. Pomohlo mi, že dával i půlbody a i tak jsem měl nejvíc bodů (9) a dal mi za 2. 
4 lidi to nedostali vůbec

Př.: 
Vypočítejte odchylku frekvence, je-li činitel statiky ss = 15% a výpadek zatížení 
soustavy 10% - je to ve skriptech, vyjde to 0,75Hz 

1) nakreslete blokove schema regulace otacek turbiny 
2) jaky je zalozni vykon pro PR v UCTE - 3000MW 
4) jaká se statika generatoru - já napsal 1-10% 
5) co se stane když je frekvence na 50,2Hz 
6) jake jsou regulacni prostredky pro odlehceni vykonu - HDO (technicka), administrativni - tarify 
7) jake jsou rozdily mezi bloky zarazenymi do regulace - takovej ten obrázek co je na siti u nej, RP, RR,P 
co to je ACE - ACE=dP+dfK 
9) jak se da dimenzovat vedeni 
10) nevim
- min a max zatížení PS v ČR 
- kvazistacionární odchylka 
- kritická hodnota napětí 
- dispečerské řízení 
- výsledný přenos zpětné vazby 
- jak se určí hodnota rezervovaného výkonu v UCTE 
- určení DELTA f 
- blokové schéma primární regulace NAPĚTÍ 
- do jaké doby musí být ukončena-doregulována sekundární regulace 
- př. zadán výkon elny P=1000 MW, sGi=5%, vypočíst výk. číslo všech zdrojů a odchylku frekvence při zvýšení výkonu o DELTA Pg=40 MW 

Př.: sG se po úpravách vzorce = zadanému sGi;	Kg = 400 MW/Hz; 	DELTA f=0,1Hz 

1) dány 2 odběry pomocí P a cos fí a měli jsme spočítat kompenzační výkon (byly zadány i vzdálenosti, které nás ale nijak nezajímají a bylo to na 6kV) 
2) určit obecně činitel statiky pro 2 paralelní alternátory (ve skriptech od Havlíčka II.část strana 266, 267) 
3) nakreslit sekundární reg. frekvence (chtěl stat. char.) 
4) co jsou systémové služby (možnost vypsat a chtěl hlavně,že zajišťují kvalitu a spolehlivost dodávky elektřiny) 
5) na čem závisí kvazistatická odchylka? (ACE=deltaP+K*deltaf (K-konstanta regulátoru [MW/Hz], deltaf -odchylka od jmenovit0 frekvence)) 
6) při jaké f se přitupuje k prvnímu stupni frekv. odlehčování (v papírech je při 49Hz, ale neuznal to dnes nikomu a říkal,že už při 2%, tím zřejmě myslel při frekvenci větší nebo menší než 50+0,2%Hz) 
7) druhy akumulace (kvantitativní, tepelná, mechanická, chemická, magnetická) 
8 ) jaké prostředky má ES pro regulaci napětí? (Změna převodu traf, buzení alternátoru, zapojení sériového kondenzátoru) 
9) dělení regulací (otázka byla položena trochu jinak, ale tak, že se nevědělo na co vlastně odpovědětfile_0.png
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 ale chtěl slyšet, že se regulátory liší rychlostí změny výkonu, regulačním pásmem RP, RQ, regulačním rozsahem RR a dobou, během které může zařízení poskytovat regulační službu) 
10) specifika řízení ES (krátké čas.změny, výroba=spotřeba,...)

zkouska (19.1.2010) 
1) dan odber a ucinik a mela se vypocitat velikost kompenzace 
2) zadano Kz, Kg, Pz, Pg a melo se zjistit Ks a jeste neco file_2.png
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3) Principialni schema primarni regulace turbiny 
4) co je to samoregulacni schopnost napeti v ES 
5) jaka je hodnota integracni konstanty primarni regulace frekvence 
6) zakladni kriterium pripojovani precerpavaci elektrarny 
7) co se stane s P a Q pri poklesu napeti o 1% 
Cool
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jaky rezervni vykon musi mit blok pripojeny do sekundarni regulace frekvence 
9) co je to tercialni regulace frekvence 
10) deleni dispecerskeho rizeni 


