
VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ
BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY

FAKULTA ELEKTROTECHNIKY
A KOMUNIKAČNÍCH TECHNOLOGIÍ
FACULTY OF ELECTRICAL ENGINEERING AND COMMUNICATION

ÚSTAV ELEKTROENERGETIKY
DEPARTMENT OF ELECTRICAL POWER ENGINEERING

PROBLEMATIKA VYHODNOCOVÁNÍ BLOKOVACÍCH
PODMÍNEK ROZVODNY POMOCÍ GOOSE ZPRÁV
THE ISSUE OF EVALUATING OF INTERLOCKING IN SUBSTATIONS USING GOOSE MESSAGES

DIPLOMOVÁ PRÁCE
MASTER'S THESIS

AUTOR PRÁCE
AUTHOR

Bc. Marek Ditrych

VEDOUCÍ PRÁCE
SUPERVISOR

doc. Ing. Jaroslava Orságová, Ph.D.

BRNO 2019



Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií, Vysoké učení technické v Brně / Technická 3058/10 / 616 00 / Brno

Diplomová práce
magisterský navazující studijní obor Elektroenergetika

Ústav elektroenergetiky
Student: Bc. Marek Ditrych ID: 174276
Ročník: 2 Akademický rok: 2018/19

NÁZEV TÉMATU:

Problematika vyhodnocování blokovacích podmínek rozvodny
pomocí GOOSE zpráv

POKYNY PRO VYPRACOVÁNÍ:

1. Komunikace po 61850 v ochranách SIEMENS - možnosti komunikace ochran SIEMENS a definice požadavků
pro blokování jednotlivých přístrojů
2. Návrh kódu v programu DIGSI v prostředí CFC pro vyhodnocení blokovacích podmínek rozvodny pomocí
GOOSE
3. Testování zvoleného způsobu blokování pomocí GOOSE signálu a zhodnocení jeho využití
4. Využití navrženého kódu v prototypu sítě a možnost následné aplikace v rozvodnách Elektrárny Opatovice

DOPORUČENÁ LITERATURA:

podle pokynů vedoucího práce

Termín zadání: 4.2.2019 Termín odevzdání: 22.5.2019

Vedoucí práce:     doc. Ing. Jaroslava Orságová, Ph.D.
Konzultant:     

 
doc. Ing. Petr Toman, Ph.D.

předseda oborové rady

UPOZORNĚNÍ:
Autor diplomové práce nesmí při  vytváření diplomové práce porušit  autorská práva třetích osob, zejména nesmí zasahovat nedovoleným
způsobem do cizích autorských práv osobnostních a musí si být plně vědom následků porušení ustanovení § 11 a následujících autorského
zákona č. 121/2000 Sb., včetně možných trestněprávních důsledků vyplývajících z ustanovení části druhé, hlavy VI. díl 4 Trestního zákoníku
č.40/2009 Sb.



 

Bibliografická citace práce: 

DITRYCH, Marek. Problematika vyhodnocování blokovacích podmínek rozvodny pomocí 
GOOSE zpráv. Brno, 2019. Dostupné také z: https://www.vutbr.cz/studenti/zav-prace/detail/119181. 
Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně, Fakulta elektrotechniky a komunikačních 
technologií, Ústav elektroenergetiky. Vedoucí práce Jaroslava Orságová. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

„Prohlašuji, že svou diplomovou práci na téma Problematika vyhodnocování blokovacích 

podmínek rozvodny pomocí GOOSE zpráv jsem vypracoval samostatně pod vedením vedoucí 

diplomové práce a s použitím odborné literatury a dalších informačních zdrojů, které jsou 

všechny citovány v práci a uvedeny v seznamu literatury na konci práce.  

Jako autor uvedené diplomové práce dále prohlašuji, že v souvislosti s vytvořením této 

diplomové práce jsem neporušil autorská práva třetích osob, zejména jsem nezasáhl nedovoleným 

způsobem do cizích autorských práv osobnostních a jsem si plně vědom následků porušení 

ustanovení § 11 a následujících autorského zákona č. 121/2000 Sb., včetně možných 

trestněprávních důsledků vyplývajících z ustanovení části druhé, hlavy VI. díl 4 Trestního 

zákoníku č. 40/2009 Sb.“ 

   

V Brně dne: 20.5.2019     ……………………………  

 

  



 

ABSTRAKT 
Diplomová práce se zabývá problematikou GOOSE zpráv, které jsou použity pro 

vyhodnocování blokovacích podmínek v rozvodnách v elektrárně Opatovice (EOP), využití 
automatických záskoků a logických ochran přípojnic. Součástí práce je popis elektronické 
multifunkční ochrany 7SJ64 a popis GOOSE zprávy, která je provozována na protokolu 
IEC 61850. Jelikož je tato práce vytvořena pro rozvodny EOP, je v práci uveden stručný popis 
vlastní spotřeby. 

V praktické části práce je vytvořena experimentální síť s dvěma rozvodnami, ve kterých jsou 
použity 3 multifunkční elektronické ochrany 7SJ64. Mezi těmito ochranami jsou vytvořeny 
jednoduché blokovací podmínky s nutností znalosti stavů vypínačů, které jsou posílány pomocí 
GOOSE zprávy. Pro informaci o ztrátě GOOSE zprávy je v programovatelném prostředí 
programu DIGSI s názvem CFC použita logická funkce dekodér (SI_GET_S). Tato funkce je 
odzkoušena ve vytvořené síti pomocí jednotlivých stavů, ve které docházelo přerušení 
komunikace pomocí simulovaných poruch optických kabelů, nebo pomocí „chyb uživatele“ v 
nastavení parametrů komunikace v programu DIGSI. 

Tento odzkoušený systém chránění ztráty GOOSE zprávy je vnořen do stávajícího projektu 
vyhodnocování blokovacích podmínek v blokové rozvodně EOP. 

 

 

KLÍČOVÁ SLOVA:  Multifunkční ochrana 7SJ64, protokol IEC 61850, GOOSE zpráva, 
DIGSI 4.88, chyba GOOSE zprávy 

 



 

ABSTRACT 
This master thesis focuses on problematics of GOOSE messages used for evaluation of 

blocking conditions of substations in the electrical power plant in Opatovice (EOP). Firstly, the 
thesis describes the multifunctional electrical protection relay 7SJ64 as well as GOOSE 
messages, that are run by protocol IEC 61850. Next, it contains a brief description of the energy 
consumption of EOP itself, since the project was written for its protection relays. 

In the practical part of the thesis, an experimental network consisting of two distinct 
substations with three 7SJ64 multifunctional protection relays was designed together with simple 
blocking conditions. These require information about the state of circuit breakers. The whole 
communication is carried by GOOSE messages. Moreover, to inform about the loss of GOOSE 
messages, the logical function SI_GET_S (decoder) was used inside the coding interface of 
DIGSI programme called CFC. This function was then tested in the experimental network using 
each different condition, that experienced interruptions of communication caused either by 
simulated defect of optical cabels, or by „user‘s mistakes“ in the settings of communication 
parameters in DIGSI. 

Finally, the system protecting from the loss of GOOSE messages was incorporated into the 
existing project evaluating blocking conditions in the block substation of EOP.  

 

 

 

KEY WORDS:  Multifunctional electrical protection reley 7SJ64, protocol IEC 61850, 
GOOSE message, DIGSI 4.88, fault GOOSE message 
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1 ÚVOD 
Tato diplomová práce se zabývá problematikou vyhodnocování blokovacích podmínek 

v rozvodnách, které slouží pro bezpečnou manipulaci s výkonovými elektrickými přístroji 
v rozvodnách. Blokovací podmínky (BP) jsou vyhodnocovány elektronickými ochranami, které 
mají vnitřní logické funkce v podobě CFC kódu. K jeho implementaci do ochrany, nebo na 
parametrizování ochranných funkcí slouží program DIGSI. V  programovacím prostředí CFC je  
použito základních logických funkcí a to například AND a OR, nebo speciální funkce jako je 
například časovač a dekódovací kámen pro rozpoznání jednotlivých stavů Double Pointu. 
Informace pro vyhodnocení blokovacích podmínek se dělí na binární signály vstupující do 
ochrany na zadním panelu ochrany do napěťových vstupů, nebo přicházejí po komunikačním 
kabelu.  Tyto signály jsou posílány pomocí GOOSE zpráv po horizontální komunikaci mezi 
rozvodnami. GOOSE zprávy podléhají mezinárodní normě IEC61850, která popisuje komunikaci 
mezi zařízeními řídícími výkonové prvky v elektroenergetice. Může se stát, ať už díky špatné 
konfiguraci uživatele, nebo nenadálého přerušení datových kabelů, že se GOOSE zprávy 
neodesílají nebo nepřijímají. Tato práce má za úkol tyto ztráty GOOSE zpráv identifikovat a 
ohlásit případné manipulace v rozvodně do doby, kdy jsou tyto zprávy potřebné k vyhodnocení 
blokovacích podmínek. 

Cílem práce je hlídání GOOSE zpráv v EOP. Pro přiblížení problematice blokovacích 
podmínek, je vybrána rozvodna R6-4, ve které je 22 elektronických multifunkčních ochran 
s označením 7SJ642 a jedna ochrana rozdílová s označením 7UT61. Všechny ochrany, jsou od 
společnosti SIEMENS řady SIPROTEC 4. Protože jsou převážně instalovány multifunkční 
ochrany 7SJ64, první kapitola obsahuje jejich popis společně se základními funkcemi a jejími 
rozřazení dle MLFB kódu. Dále je v této kapitole popsán protokol IEC61850 jako důležitý 
standart pro komunikaci v energetice. Jednotlivé části normy jsou vyjmenovány a popsány. Pro 
přiblížení GOOSE signálu jsou popsány jeho vlastnosti společně s jeho adresací. 

Jelikož hlídání GOOSE zpráv bude instalováno do všech elektronických ochran 
v rozvodnách EOP, je v následující kapitole popsána vlastní spotřeba EOP společně 
s rozvodnami vlastní spotřeby. Samotné ochrany komunikují mezi sebou po optických kabelech 
v propojení do kruhu. Pro vybranou rozvodnu R6-2 jsou vypsány BP s vyznačenými GOOSE 
zprávami, které jsou posílány či přijímány po horizontální komunikaci. Tyto a další signály jsou 
zobrazeny pomocí programu DIGSI a to jak v konfigurační matici Masking I/O, tak 
v programovacím prostředí CFC. 

V další kapitole je popsána experimentální síť, která je určena na odzkoušení logických 
funkcí v CFC prostředí. V této zkušební síti jsou použity 3 elektronické multifunkční ochrany 
7SJ64 pro 2 fiktivní rozvodny, respektive 2 projekty v programu DIGSI. Do binárních vstupů 
těchto ochran jsou přivedeny informace o stavu fiktivních vypínačů. V laboratorních podmínkách 
každý vypínač  představuje dva přepínače, jeden spínací a jeden vypínací. Pro vyhodnocení 
blokovacích podmínek mezi laboratorními rozvodnami jsou posílány GOOSE zprávy se stavy 
vypínačů. Na těchto zprávách jsou odzkoušeny provozní poruchy optických kabelů, nenadálé 
výpadky, chybná parametrizace ochran, která může nastat při přehrávání ochrany uživatelem. 
Tyto výsledky jsou použity pro následující funkci ochrany ztráty GOOSE zprávy, která se stará o 
bezporuchové vyhodnocení blokovacích podmínek. Tato porucha komunikace je ohlášena dvojím 
způsobem, a to jak přímo v ochraně, tak na úrovni řídicího systému, ve které informuje obsluhu o 
ztrátě komunikace, která má za následek nevyhodnocení blokovacích podmínek. Jinými slovy, 
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nelze manipulovat s výkonovými prvky v situaci, kdy je toho zapotřebí, a jsou splněny blokovací 
podmínky. 

Takto odzkoušené funkce se využijí v reálném projektu v blokové rozvodně R6-4. Je 
vytvořena vertikální komunikace mezi ochranou a řídicím systémem EOP, který využívá 
software InTouch pracující na odlišném protokolu než elektronické ochrany. Pro tuto komunikaci 
slouží datový koncentrátor AK 1703, který převádí protokol IEC 61850 na protokol IEC 60870-
5-104. V programu InTouch je vytvořena hláška informující obsluhu o případné ztrátě GOOSE 
zprávy. V závěru jsou popsány výsledky práce.  
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Obr. 2-1 Vzhled ochrany 7SJ63/4 [13] 

2 SIPROTEC 4 
Ochrany slouží k ochraně elektrických strojů, které vyrábí, spotřebovávají, nebo 

transformují, elektrickou energii. V posledních letech se přechází ze zastaralých 
elektromechanických ochran na nové digitální multifunkční ochrany, které dokáží jak chránit 
dané zařízení, tak měřené parametry zapisovat, upravovat a posílat je pro další zpracování. 

Výrobců elektronických ochran je více, avšak dva výrobci těchto ochran jsou dominantnější 
nad ostatními. Jsou to společnosti ABB a Siemens. V této práci je řešena problematika 
vyhodnocování blokovacích podmínek rozvodny v elektrárně Opatovice, kde veškeré ochrany, až 
na záblekové, jsou od firmy SIEMENS. Proto se v této práci pracuje s ochranami od dříve 
jmenované společnosti.  

2.1 Elektronické ochrany Siprotec 4 
Siemens nabízí více řad digitálních ochran a to Siprotec 4 a Siprotec 5, jelikož elektrárna 

disponuje převážně ochranami řady Siprotec 4, jsou v této podkapitole popsány ochrany této 
řady.  

2.1.1 Digitální multifunkční ochrana 7SJ64 
Jedná se o jednu z vyspělejších ochran, která má více napěťových vstupů, disponuje 

grafickým displejem a v neposlední řadě obsahuje více ochranných funkcí než její starší kolegyně 
s označením 7SJ62 a 7SJ63. Pro tuto podkapitolu je čerpáno 
ze zdroje [1]. 

7SJ64 je označení ochrany, která je v této řadě 
nejvyspělejší. Vyznačuje se grafickým výstupem v podobě 
LC displeje, který lze libovolně naprogramovat v 
uživatelském prostředí DIGSI. Na čelní straně panelu jsou 
dále optické ukazatele LED, které lze libovolně 
naprogramovat tak, aby ukazovaly jednotlivé stavy prvků 
přivedených do ochrany pomocí binárních vstupů. Binární 
vstupy (BI) a binární výstupy (BO) jsou na zadní straně 
ochrany. Tyto signály mohou představovat informace 
z rozvodny, například blokování, dálkové odstavení nebo 
hlášení důležitých událostí a stavů pro dálkovou signalizaci. 
Pro komunikaci s přístrojem z místa jsou na čelním panelu 
zabudované numerické, navigační a kontrolní klávesy 
s kterými lze ovládat jednotlivé objekty, které jsou, jak již 
bylo dříve popsáno, propojeny pomocí BO s ochranou. Dále 
je na čelní straně 9-ti pólová zástrčka D-SUB sloužící k sériové komunikaci s PC. Na čelní straně 
se nachází zámky s klíči. Jeden z nich zajišťuje přepínání mezi místním a dálkovým ovládáním 
ochrany. Druhý zámek slouží k nevyužití blokovacích podmínek, které jsou nastaveny v logice 
CFC uvnitř ochrany. 

Jádrem ochrany je výkonný 32-bitový mikroprocesor, který zpracovává všechny úkoly od 
detekce měřených veličin až do vydání povelu na výkonový vypínač. Ochrana má celkem 4 
napěťové vstupy, které se mohou použít pro připojení 3 fázových napětí a 4. vstup může sloužit 
pro synchronizační funkce. Má také 4 proudové vstupy, které slouží pro vstup fázových proudů. 
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Čtvrtý vstup navíc slouží pro měření proudu zemních spojení. Základní struktura přístroje je 
zobrazena na obrázku číslo 2-2. Analogové veličiny jsou dále přivedeny na vstupní zesilovače. 
Skupina vstupních zesilovačů se stará o vysokoohmové oddělení vstupních veličin a obsahuje 
filtr, který je optimalizován s ohledem na šířku pásma a rychlost zpracování měřených hodnot. 
Skupina analogově/digitálních převodníků AD obsahuje multiplexor, analogově/digitální 
převodníky a paměťový modul pro přenos dat do mikroprocesoru. Ten má na starosti filtraci a 
úpravu měřených veličin, trvalou kontrolu měřených veličin, kontrolu podmínek pro náběh 
jednotlivých funkcí, řízení signálů a logických funkcí, rozhodování o vypínacích povelech, 
ukládání hlášení poruchových dat, správu operačního systému a jeho funkci. 

Pro parametrizaci ochrany slouží již dříve zmíněný D-SUB port umístěný na čelním panelu. 
Toto rozhraní se nazývá obslužné a slouží k nastavování a ke změnám parametrů, k projektování 
a ke konfiguraci  specifikovaných logických funkcí uživatelem a také k nastavování ochranných 
funkcí.  Další rozhraní se nazývá systémové, které obstarává komunikaci ochrany s okolními 
přístroji či s centrálním řízením. Toto rozhraní může být vedeno pomocí metalického vedení, 
nebo pomocí optických kabelů. Obě tyto cesty pro přenos dat používají normalizovaný 
mezinárodně uznávaný protokol IEC 61850, který je stvořen pro komunikaci mezi řídícími prvky 
silových částí elektrických rozvodů. Tento protokol bude popsán v následující podkapitole. 

 

Obr. 2-2 Hardwarová struktura digitální multifunční ochrany 7SJ642 [1] 
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2.1.2 Rozdělení ochran dle MLFB kódu 
MLFB kód představuje „objednávkový kód“, ve kterém je schováno hardwarové nastavení 

ochrany požadované uživatelem. Před první parametrizací je důležité tento kód, který se nachází 
na straně ochrany, správně nastavit v programu DIGSI. V EOP se vyskytují 4 typy 
multifunkčních ochran 7SJ64 s odlišným MLFB kódem. 

Jedním z nich je MLFB kód univerzální nadproudové ochrany: 

7SJ642-2-5-E-B-9-1-1-H-H-4.  

Prvních 5 čísel udává typ ochrany. Další znaky udávají vlastnosti ochrany dle přání 
uživatele. 

• 6. znak udává, kolik bude mít ochrana počet BI a BO. 
• 7. znak udává jmenovitý proud měřících vstupů. 
• 8. znak udává pomocné napětí, které představuje napájecí napětí a spínací meze BI. 
• 9 udává, jaký je její rozměr a jaký obsahuje displej.  
• 10 představuje lokalizaci přístroje.  
• 11. znak udává systémové rozhraní. 
• 12 určuje parametrizační spojení s ochranou. Udává sériové spojení počítače 

a ochrany. 
• 13 představuje druh poruchového zapisovače. 
• 14 a 15 udává funkce ochrany, jako je například podpěťová/přepěťová ochrana, 

směrová ochrana, nebo kontrola doby rozběhu motoru. 
• 16 stanovuje, zda ochrana disponuje automatickým opětovným zapnutím, nebo 

lokátorem poruch [1]. 

 

Obr. 2-3 Ukázka MLFB kódu pro ochranu 7SJ64  

2.2 GOOSE zpráva 
Tato zpráva představuje jednu z možností, jak vytvořit komunikaci mezi jednotlivými 

ochranami, nebo mezi ochranami a systémem v protokolu IEC 61850. Další možností je využití 
GSSE zpráv, které nemají vyšší prioritu než GOOSE zpráva. Tato zpráva představuje v tomto 
protokolu nejrychlejší možnou komunikaci. Rychlost komunikace mezi ochranami musí být 
do 4 ms. 
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Ke komunikaci používá tzv. multicasting. To znamená, že je signál vysílán na všechny strany 
a na všechny přístroje připojené k síti. V případě existence dvou a více cest může dojít 
k vytvoření smyčky, což má za následek duplikování zpráv. Aby k tomuto jevu nedocházelo, 
využívá se linkový protokol RSTP. Tento protokol vytvoří strom, ve kterém zablokuje takové 
porty, které by vytvořily smyčky. V případě poruchy RSTP překonfiguruje topologii stromu a tím 
vznikne jedna aktivní cesta mezi IED. Více informací o protokolu RSTP je popsáno ve zdroji [2]. 
Pro rozpoznávání GOOSE zpráv se využívají 3 vrstvy OSI modelu a to fyzické, linkové a 
aplikační vrstvy. V linkové vrstvě se nachází mimo jiné i MAC adresa zprávy, představující 
výchozí adresu („Source adress“) přístroje a v cílové adrese („Destination adress“) se nachází 
MAC adresa GOOSE zprávy [3]. Příklad popisu GOOSE zprávy lze pozorovat na obrázku č. 2-4. 

 

Obr. 2-4 Příklad rozdělení obsahu GOOSE zprávy protokolu IEC 61850 [4] 
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 Pokud tedy ochrana, která nemá zadanou MAC adresu, jako adresu kterou má přijímat, tak 
po přečtení odlišné adresy se o datový objekt nezajímá. Pokud ale přístroj má nastavenou danou 
MAC adresu signálu, tak přístroj s daty pracuje. 

Podle normy IEC 61850-8-1 [5] je MAC adresa GOOSE signálu je rozdělena do šesti oktetů, 
u kterých jsou první tři oktety s hodnotami 01-0C-CD přiděleny standardem IEEE. Další oktet je 
přiřazen GOOSE signálu s hodnotou 01, GSSE signálu s hodnotou 02, nebo pomocí využití 
multicastu s hodnotou 04. Poslední dva oktety slouží na přiřazení k určitému signálu, respektive 
stavu. Jedná se tedy o rozmezí od hodnoty 00-00 po 3F-FF, což činí 16384 GOOSE zpráv v jedné 
síti. Hodnoty pro MAC adresu jsou udávané v hexadecimální soustavě. 

V další části datového paketu je prioritní označení. TPID (Tag Protocol Identifier) označuje 
ethernetový typ přidělený pro 802.1q ethernetovým kódováním. TCI (Tag Control Information) 
je uživatelem nastavená prioritní hodnota, která musí být nastavená tak, aby se oddělila od paketů 
s nízkou prioritou. VLAN ID neboli VID, je použit v případě virtuální sítě a pokud je použit, je 
nastaven uživatelem. Pokud není použit, je automaticky nastaven na hodnotu 0 dle zdroje [4]. 

V části s názvem Ethertype je GOOSE definován hodnotou 0x88B8. Identifikátor aplikace 
(APPID) slouží k výběru ISO/IEC 8802-3 obsahující zprávy GOOSE. Hodnota APPID je 
kombinací APPID typu, navržený jako dva odlišné bity s danou hodnotou a aktuální ID.  

GOOSE APDU („Aplication Protocol Data Unit“) se skládá z: 

• stNum (stavové číslo) – Toto číslo je přiřazeno vždy, když je GOOSE zpráva 
generována. Jedná se o výsledek změny události. 

• Test – Je nastaven, pokud je v testovacím módu. 
• TAL („Time allowed to live) – Maximální čas pro následující přenos GOOSE zprávy. 
• NdsCom – Pokud jsou data v GOOSE zprávě poškozeny je tento bit aktivní. 
• Config. Revision (Revize konfigurace) – Označuje verzi konfigurace IED. Toto číslo 

musí být stejné jak u odesílatele, tak u příjemce GOOSE zprávy. 
• numDataSetEntries (Počet položek datových sad) – označuje počet přítomných dat 

v přijaté GOOSE zprávě. 
• gocbRef (Odkaz ovládacího bloku GOOSE) – Přiřazuje jméno kontrolního bloku 

GOOSE zprávy. 
• DataSet – Číslo data setu se přiřazuje ke vzniklé GOOSE zprávě. 
• GoID ( GOOSE ID) – V každé ochraně obsahuje jiné ID, které je  pojmenované 

podle IED jména a IEC adresy.  
• Timestamp (t) – Je to čas, který je přiřazen k odesílané GOOSE zprávě. 
• Data – Obsahují informace. 

Tyto informace jsou zakódovány do hexadecimální soustavy. Detailnější informace o 
struktuře GOOSE zprávy jsou popsány ve zdrojích  [4] a [6].  

2.2.1 Adresa zpráv v protokolu IEC 61850 
Každý GOOSE signál má svojí vlastní adresu, která je určena normou IEC 61850. Tuto 

adresu může uživatel upravovat pouze v dovolených mezích a to ve třech parametrech. Adresa, 
kterou lze spatřit na obrázku číslo 2-5, se skládá ze tří hlavních částí: 

• LD (logické zařízení) – Tato informace je přidělována automaticky při vytvoření 
signálu a její jméno je přiděleno podle druhu informace. 
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• LN (logický uzel) – Jádro této informace je přidělováno automaticky při vytvoření 
informace. Dalšími částmi logického uzlu je předložka a číslo přípony. Předložka této 
informace je volitelná uživatelem. V této předložce je použito maximálně 
6 základních znaků. Tato předložka slouží pro lepší orientaci při konfiguraci celého 
zařízení. 

• DO (data) – Tato informace je přidělena automaticky společně s jejím jménem, které 
je přiděleno podle druhu informace. Tato informace obsahuje volitelné číslo přípony.  

 

Obr. 2-5 Příklad IEC61850 pro stav uzemňovače v programu DIGSI 
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3 SYSTÉM CHRÁNĚNÍ OCHRANAMI SIEMENS 

V ELEKTRÁRNÁCH OPATOVICE 
V této kapitole je popsán aktuální stav ochran Siemens v EOP. Jejich instalace v rozvodnách 

a jejich použití. Ochrany Siprotec 4 jsou vhodné také mimo jiné pro snadnou parametrizaci 
blokovacích podmínek, které jsou popsány na jedné blokové rozvodně. V podkapitole je popsána 
místní síť, vytvořená pro komunikaci mezi ochranami a řídicím systémem. V další podkapitole je 
vysvětlena problematika hlídání blokovacích podmínek v Elektrárnách Opatovice společně 
s možným hlídáním těchto podmínek.  

3.1 Vlastní spotřeba v EOP 
EOP je hnědouhelná elektrárna o výkonu 363 MW, která vytápí díky své poloze dvě krajská 

města, a to Pardubice a Hradec Králové a jedno okresní město Chrudim.  

Vlastní spotřeba v elektrárně je napájena pomocí odbočkového transformátoru vlastní 
spotřeby. Tento transformátor je napojen na vývod z generátoru o hladině 10,5 kV. Elektrárna 
disponuje 6 generátory o výkonu přibližně 60 MW. Technologie elektrárny je taková, že 
libovolný práškový uhelný kotel vyrábí páru, kterou lze přivést na jakoukoli turbínu a to díky 
společnému parovodu. Je tedy možné, že bloková rozvodna, která není napájená ze svého 
generátoru přes odbočkový transformátor, musí být pod napětím, protože musí napájet 
technologii obsluhující kotel. Tento kotel vyrábí páru do společného parovodu a z něho je 
přivedena pára na turbínu jiného bloku než je samotný kotel. Pro tuto situaci jsou v elektrárně 
instalovány dva transformátory s označením T101 a T102, které jsou napájeny z venkovní 
rozvodny 110 kV a mohou napájet jakoukoli blokovou rozvodnu, která je na hladině 6,3 kV. Tato 
situace nastává v době odstávek a generálních oprav kotlů, turbín, nebo generátorů. Uskupení tří 
generátorů s blokovými a odbočkovými transformátory s možností záskoku z rozvodny R6-9 je 
vidět na obrázku 3-1. 

 

Obr. 3-1 Část vlastní spotřeby s bloky 1,2,3 společně se záskokovými transformátory 



3 Systém chránění ochranami Siemens v Elektrárnách Opatovice 

 

 

21

Na obrázku si lze všinout i transformátoru T10, který napájí rozvodnu vlastní spotřeby R6-8. 
Tento transformátor lze napájet z generátoru TG1 nebo TG2, transformuje napětí z 10,5 kV na 
6,3 kV a jeho instalovaný výkon je 12 MVA. Transformátor T17, který lze napájet 
z turbogenerátoru TG4, TG5 nebo TG6, má výkon 25 MVA, transformuje ve stejném poměru 
jako transformátor T10, a to z napětí 10,5 kV na 6,3 kV a napájí rozvodnu s označením R6-17, 
která napájí technologii pro odsíření spalin. Pro tuto rozvodnu slouží záskokový transformátor 
T103, který je napájen z venkovní rozvodny 110 kV a má taktéž zdánlivý výkon 25 MVA. Celé 
schéma vlastní spotřeby EOP je uvedeno v příloze A.  

3.1.1 Rozdělení ochran v rozvodnách 
V EOP jsou rozvodny chráněny elektronickými ochranami, avšak je zde také jedna rozvodna, 

která je stále ovládána a chráněna pouze elektromechanickým systémem a čeká na svoji 
modernizaci. Tato rozvodna je rozvodna prvního výrobního bloku, tedy s označením R6-1. 
Rozdíl mezi rozvodnami lze pozorovat na obr. č. 3-2. Celkový počet elektronických ochran je 
314 kusů. Informace o označení a umístění je pro přehlednost vypsána do tabulky č. 3-1. 

 

Obr. 3-2 Bloková rozvodna s elektronickýmy ochranami (v levo) a bez elektronických ochran (v 
pravo) 
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Tab. 3-1 Rozdělení ochran v EOP 

Název 
rozvodny 

Typ 
Ochrany 

Počet kusů 

R6-2 
7SJ64 22 
7UT61 1 

R6-3 
7SJ65 22 
7UT62 1 

R6-4 
7SJ66 22 
7UT63 1 

R6-5 
7SJ67 22 
7UT64 1 

R6-6 
7SJ68 22 
7UT65 1 

R6-8/9 
7SJ64 43 
7UT61 3 

R6-11 7SJ64 19 

R6-17 
7SJ64 17 
7UT61 2 

R6-(13-15) 7SJ64 37 
R6-10 7SJ64 14 
R10,5 7SJ64 7 

Sál Ochran 

7SJ64 4 
7SA632 18 
7SA52 11 
7UM62 12 
7UT63 6 
7UT61 6 

 

3.2 Optické sítě v EOP 
Aby elektronické ochrany komunikovali jak mezi sebou, tak s řídicím systémem, je nutné 

vtvořit komunikační síť. Jelikož SIPROTEC 4 běží na protokolu IEC 61850, je tedy snadné 
vytvořit místní síť, která komunikuje jak mezi jednotlivými ochranami, tak s řídicím systémem. 

3.2.1 Úrovně řídicího systému 
 Hierarchii jednotlivých prvků nacházejících se v elektrárně lze rozdělit na tři základní 

úrovně. Znázornění úrovní lze pozorovat na obrázku číslo 3-3. 
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Obr. 3-3 Příklad úrovní řídícího systému [7] 

• V procesní úrovni se vyskytují akční prvky, které jsou spjaty se silovou částí 
rozvodny, ať už vývod vypínají, nebo sledují aktuální provozní parametry, nebo 
poskytují informaci o zapnutém či vypnutém vypínači. Mezi akční prvky se řadí 
například přístrojové transformátory proudu a napětí, jehož výstupy vstupují do 
měřících svorek elektronické ochrany, nebo vypínač informující ochranu o jeho stavu 
pomocí spínačů. Podobně funguje stav odpojovače, kde dominují koncové spínače, 
které vstupují do binárních vstupů elektronických ochran. 

• V úrovni pole se vyskytují členy, které přijímají informace z procesní úrovně, 
posílají povely na prvky v procesní úrovni, zpracovávají signály z procesní úrovně a 
posílají je dál do úrovně stanice. V této úrovni se nacházejí elektronické ochrany, 
označovány jako IED, které byly detailněji popsány v druhé kapitole. 

• V úrovni stanice se nacházejí servery, které přijímají a zpracovávají data z úrovně 
pole. Tato zpracovaná data jsou dále zobrazovány v řídicím systému elektrárny. 

3.2.2 Možnosti návrhu sítě 
Síť mezi IED lze propojit stejným způsobem jako mezi počítači. Proto lze tedy vybírat 

z několika druhů zapojení. Mezi ně patří kruhové zapojení, smíšené zapojení, zapojení do 
hvězdy, plné propojení, zapojení v lince, zapojení do stromu, nebo sběrnicové zapojení. Tyto 
druhy sítí lze pozorovat na obrázku 3-4. Zapojení do kruhu představuje propojení přístrojů mezi 
sebou, oproti zapojení do hvězdy, kde každý přístroj je samostatně připojen se switchem. 
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Obr. 3-4 Druhy topologie sítí [8] 

Nevýhodou zapojení sítě do hvězdy je možnost ochromení celé sítě, pokud dojde k poruše 
switche. Výhodou je naopak to, že při poruše jednoho přístroje nedochází k omezení komunikace 
ostatních přístrojů. Toto zapojení se požívá v malých sítích. Výhodou zapojení do kruhu je to, že 
lze komunikaci obstarat druhou stranou kruhového zapojení sítě, pokud dojde k poruše jednoho 
přístroje.  

3.2.3 Síť v EOP 
V EOP se používá zapojení do kruhu, které jsou rozděleny do jednotlivých rozvoden. 

Výjimkou jsou regulátory napětí na transformátorech s přepínačem odboček, které jsou zapojeny 
do hvězdy a jsou tedy připojeny přímo se switchem jedním optickým kabelem. Do kruhu lze 
propojit 30  zařízení při použití  jednoho switche, v případě využití dvou redundantních switchů 
lze do kruhu propojit 27 zařízení [9]. Tento počet vychází v EOP u většiny rozvoden kromě 
rozvodny R6-8/9, která disponuje 43 elektronickými ochranami. Z této rozvodny jsou vyvedeny 
dvě kruhové zapojení ke dvěma switchům. Příklad zapojení dvou rozvoden do kruhu lze vidět na 
obrázku 3-5. 

 

Obr. 3-5 Jednoduché znázornění zapojení sítě v EOP pro rozvodnu R6-8/9 [9] 
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Komunikace může vést po klasickém 8-mi žilovém kabelu RJ45. Tento druh připojení se 
využívá u kratších vzdáleností mezi rozvodnou a switchem. Naopak pro připojení na větší 
vzdálenosti se používá optický kabel s dvěma optickými vlákny, jedno slouží pro příjem 
informací a druhé slouží pro odesílání informací. Délka optických žil bez použití opakovače 
může dosahovat až 2 km, s použití opakovačů lze dosáhnout délky až 100 km [9], obě hodnoty 
závisí na vlnové délce signálu. Obě tyto formy komunikace jak metalickou tak optickou lze 
v zařízeních SIPROTEC 4 instalovat a používat. 

V EOP se používá optická síť z důvodu velkých vzdáleností mezi ochranami a switchem. 
Switche se nachází v sálu ochran, který se nachází v blízkosti elektro velínu. V tomto sále se 
nacházejí ochrany generátorů, bloků, rozdílových ochran blokových transformátorů a distanční 
ochrany. Nejdelší vzdálenosti se vyskytují u rozvodny R6-10, která je vzdálená od sálu ochran 
přibližně 800 metrů, a proto je výhodnější použít optickou síť bez nutností zařízení zvyšující 
signál. Switche od společnosti RUGGEDCOM, mají v sobě zabudované konvertory, které 
optický signál transformuje na elektrický. 

3.2.4 Optické kabely v EOP 
V reálném zapojení sítě se požívají různé optické kabely a optické vany (rozvaděče), které 

distribuují optický signál po elektrárně do řídícího centra (do switche). Z ochrany vedou kabely 
dvojího typu, a to LC a ST.  Tyto kabely se liší druhem konektoru. Rozdíl mezi nimi lze vidět na 
obrázku číslo 3-6. V elektrárně se nacházejí především LC kabely, jelikož ochrany SIPROTEC 4 
disponují LC konektory. Výjimkou jsou moduly rozdílové ochrany přípojnic a regulátory napětí 
na transformátorech s označením REG-D, kde jsou zabudovány ST konektory. Těmito kabely 
jsou informace posílány do optických van, kde se větší počet kabelů o jednom optickém vláknu 
přerozdělují na jeden kabel s větším počtem optických vláken pro snadnější manipulaci při 
instalaci. Navíc je tato verze ekonomičtější, přehlednější a zabere méně prostoru v kabelových 
lávkách. Vedle řídícího centra jsou opět optické vany, kde se optické kabely s velkým počtem 
optických vláken přerozdělí do jednotlivých optických kabelů, které jsou napojeny na konvertory 
switche konvertující optický signál na elektrický.  

 

Obr. 3-6 LC optický  kabel (vlevo) ST optický kabel (vpravo)  [10] 
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3.3 Blokovací podmínky V EOP 
Úkolem této práce je navrhnout systém hlídání GOOSE signálů, které mají na starosti hlídání 

blokovacích podmínek v rozvodně a informovat obsluhu rozvoden. Pro popsání blokovacích 
podmínek je vybrána bloková rozvodna R6-4. 

3.3.1 Rozvodna R6-4 
V rozvodně R6-4 se nachází 22 multifunkčních ochran 7SJ64 na hladině 6,3 kV a jedna 

ochrana rozdílová 7UT61. Další ochranou v rozvodně je ochrana záblesková, která je od firmy 
ABB, a nese označení REA 101. Do této ochrany jsou posílány informace o vybavení podřadné 
zábleskové ochrany REA 107, která má optická čidla umístěna u uzemňovače, u vypínače a u 
hlavního přípojnicového systému. Logika této ochrany se nachází na hlavním a záložním 
přívodním poli, tedy v kobce číslo 22 a 1. Z rozvodny je pomocí transformátoru T24 
transformováno napětí na hladinu 0,4 kV.  

 

 

Obr. 3-7 Schéma rozvodny R6-4 a její napájení  

Rozvodna, které je vyobrazena na obrázku číslo 3-7, má hlavní přívod z odbočkového 
transformátoru T14, který má přívod do 22. pole. Záložní napájení je přivedeno do 1. pole 
z rozvodny R6-9. Tento záložní přívod má více možností napájení, které obstarávají 
transformátory T101 a T102 přivedené z rozvodny 110 kV. 
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Z napětí o hladině 6,3 kV se transformuje napětí pomocí transformátoru T24 na hladinu 
0,4 kV. Transformátor T24 transformuje napětí 6,3 kV na hladinu 0,4 kV a vývod na jeho 
primární straně je vyveden ze 7. pole. Záložní zdroje pro napětí 0,4 kV je přivedené 
z transformátoru T62, které je napájeno ze společné rozvodny vlastní spotřeby R6-8. Možnosti 
napájení této rozvodny lze pozorovat na schématu vlastního napájení, které se nachází v příloze 
číslo 1. 

Jelikož na vývodu z polí rozvodny se nacházejí různé elektrické spotřebiče, jako například 
asynchronní motor, transformátor,  měřící transformátory napětí, nebo přívod, je tedy nutné aby 
v rozvodně byly instalovány ochrany s různými „objednávacími“ MLFB kódy. Podle typu 
chráněného nebo měřícího objektu jsou v rozvodně instalovány následující ochrany s jejich 
MLFB kódem: 

• 7SJ6421-5EB91-1FA4 –  Tato ochrana slouží pro chránění hlavního a záložního 
přívodu rozvodny. Ochrana disponuje synchronizací pro bezpečné spínání záskoků. 
Její objednávací kód lze vidět na obrázku číslo 3-8. 

• 7SJ6421-5EB91-1FE0 – Tato ochrana slouží pro měření napětí na přípojnicích. 
Ochrana má přídavnou ochranu, která vyhodnocuje podpětí a nadpětí na přípojnicích. 

• 7SJ6421-5EB91-1FA0 – Tato ochrana má za úkol chránit transformátor a liší se 
od ostatních tím, že nemá přídavnou ochranu 

• 7SJ6421-5EB91-1HA0 – Tato ochrana je v rozvodně nejčastější a to proto, že chrání 
motory a má pro tento účel přídavnou funkci chránění motorů. 

 

Obr. 3-8 MLFB kód pro pole přívodu v programu DIGSI 

3.3.2 Blokovací podmínky 
Pro bezpečnou manipulaci s přístroji v rozvodně slouží BP, které chrání jak obsluhu, tak 

samotná zařízení. V následující části jsou vypsány blokovací podmínky rozvodny R6-4. Pro 
levou stranu rovnic jsou vypsány prvky velkými písmeny. V rovnicích jsou použity následující 
logické funkce a označení pokynů a prvků v rozvodně: 
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↑   - Pokyn prvku do zapnutí      

↓   - Pokyn prvku do vypnutí 

1Q   - Zapnutý prvek v poli (kobce) číslo 1 

1q   - Vypnutý prvek v poli (kobce) číslo 1 

+     - Logický součet 

∗    - Logický součin 

∏
=

n

i

iq
0

1   - Logický součin pro všechna i od 0 do n 

QE  - Uzemňovač 

QM  - Vypínač 

Qx  - Odpojovač 

Deblok   - Odblokování blokovacích podmínek pomocí zámku s klíčem 

ProvBlok  - Nastavení dálkového ovládání pomocí zámku s klíčem 

gentrip  - Nepůsobení generálního tripu na vypínač (nezapůsobení ochrany) 

hzotrip  - Nepůsobení zábleskové ochrany 

Synchronizace - Představuje kontrolu parametrů napětí mezi vypínačem. Tento stav se 
hlídá při přechodu ze záskokového přívodu napájení na hlavní přívod 
napájení a naopak. Pokud bude rozdíl napětí v požadovaných mezích, 
může dojít ke spojení obou přívodů. 

Pro rozeznání blokovacích podmínek, které jsou posílány nebo přejímány z jiných ochran 
pomocí GOOSE zpráv, jsou tyto podmínky zvýrazněny červenou tučnou barvou. Blokovací 
podmínky, které jsou provedeny pomocí vnitřních funkcí ochrany v rámci jednoho pole 
rozvodny, nejsou zvlášť zvýrazněny. 

3.3.2.1 Blokovací podmínky pro pole číslo 3-21 rozvodny R6-4: 
Pohyb odpojovače: 

↑↓  Q1 = qm*qe*(2qe+Deblok)   (-;-,-,-,-)   (3-1) 

Pro zapnutí nebo vypnutí odpojovače musí být vypínač a uzemňovač daného pole ve stavu 
vypnuto. Zároveň musí být vypnut uzemňovač v druhém poli, nebo musí být navolen Deblok, 
který obejde podmínku vypnutého uzemňovače v poli 2.  

Zapnutí vypínače: 

↑QM = [(q1+Q1)*qe*gentrip*ProvBlok]+Deblok (-;-,-,-,-,-,-)   (3-2) 

Pro zapnutí vypínače musí být vypnut uzemňovač v ovládaném poli a působení ochrany 
nesmí přijít na vývodu z pole. Zároveň musí být navoleno dálkové ovládání, odpojovač v daném 
poli musí být vypnut nebo zapnut. Všechny tyto podmínky lze obejít pomocí Debloku. Pro 
vypnutí vypínače nejsou žádné blokovací podmínky. 

Pohyb uzemňovače: 
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↑↓ QE = qm*q1      (-;-,-)    (3-3) 

Pro zapnutí nebo vypnutí uzemňovače musí být vypnut vypínač a zároveň musí být vypnut 
odpojovač. 

 

3.3.2.2 Blokovací podmínky pro pole číslo 2, pole měření: 
Zapnutí a vypnutí uzemňovače: 

↑↓ QE = (1q1*∏
=

22

3i

 iq1)+Deblok   (-;-,-,-,-)   (3-4) 

3.3.2.3 Blokovací podmínky pro pole 22 a 1, pole přívodu a záskoku: 

Pohyb odpojovače: 

↑↓  Q1 = qm*qe*(2qe+Deblok)   (-;-,-,-,-)   (3-5) 

Zapnutí a vypnutí uzemňovače: 

↑↓ QE =qm*q1      (-;-,-)    (3-6) 

Zapnutí vypínače:  

↑QM = qm +[PS1*Synchronizace]+[Synchronizace*PS1*PTNvyp*2PTNvyp] 

PS1=(Q1+q1)*qe*gentrip*ProvBlok*hzotrip  (-;-,-)    (3-7) 

Jak je vidět z předešlých logických funkcí, většina informací se odehrává v rámci jednoho 
pole a ochrana s nimi pracuje a neposílá je po horizontální nebo vertikální komunikaci. Jsou tu 
však informace, které se posílají po rozvodně, a to informace o stavu uzemňovače v poli číslo 2 a 
v poli měření. Tyto informace se posílají z ochrany z pole číslo 2 do ostatních ochran. Další 
zprávy přicházejí o stavu odpojovače ze všech polích do pole číslo 2 pole měření. Tyto 
vyjmenované informace jsou posílány pomocí GOOSE zpráv.  

Další signály, které jsou posílány pomocí GOOSE zpráv horizontální komunikaci a nejsou 
používány pro blokovací podmínky, jsou následující: 

• Signál stavu jističe o signalizačním napětí U1_14vyp. 

Tento signál informuje pole s motory o stavu signalizačního napětí U1.14 v poli 
číslo 2. Pokud dojde ke ztrátě signalizačního napětí v poli vývodu a zároveň bude 
známa hodnota tohoto napětí v 2. poli. Vypínač ve vývodovém poli nevypíná. 

• Zasílání Logické Ochrany Rozvodny do přívodních polí rozvodny s názvem LORsen. 

Tento signál slouží pro blokování vypínače v přívodním poli v případě vnějšího 
zkratu. Naopak při zkratu na přípojnicích se tato funkce odblokuje a umožní vypnout 
vypínač v přívodním poli v co nejkratším čase. 

• Pro neuplatnění napěťové synchronizace se používá signál FAZBPAS1, který 
vstupuje do ochrany z řídicího systému. Při použití tohoto signálu se nehlídá 
napěťová synchronizace napájecí a napájené rozvodny. 

• Jako poslední GOOSE signál je signál, který je posílán z řídicího systému a to na 
zapnutí, nebo vypnutí vypínače. Tento signál nese název QM. 
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Veškeré GOOSE signály jsou naprogramovány pomocí logických funkcí v programu DIGSI. 
Tento program od firmy SIEMENS je určený pro parametrizaci ochran SIPROTEC. V EOP se 
používá verze 4.88.    

3.3.3 Program na parametrizaci ochran DIGSI 
Program DIGSI obsahuje nástroje na vytvoření projektu rozvodny, parametrizaci ochrany 

a nastavení komunikace ochran. Zjišťování poruchových stavů.  

První rozhraní, které se otevře po spuštění je „DIGSI manager“, ve kterém lze  projekty 
otevírat nebo zakládat nové. Pro tuto práci je už vytvořený projekt rozvodny R6-4 (obr. 3-9), do 
kterého je v kapitole 5 implementována logika na hlídání GOOSE zpráv. V tomto projektu jsou 
vloženy jednotlivé ochrany společně s IEC61850 stanicí a synchronizačními hodinami.  

 

Obr. 3-9 Projekt rozvodny R6-4 vytvořený v programu DIGSI  

Po vstupu do nastavení ochrany v režimu „Off-line“ se vstoupí do základního nastavení 
ochrany a to do konfigurační matice „Masking I/O, ve které lze vytvářet vstupní a výstupní 
signály ochrany. Je možné vytvářet interní, externí, nebo jednoduché signály v podobě Single 
Pointu (Signál určený 2 hodnotami), nebo Double Pointu (signál tvořený čtyřmi hodnotami). 
Uživatel dostává od výrobce nastavené skupiny signálu, které leží v levém sloupci, přičemž je 
uživatel může rozšířit o vlastní. V těchto skupinách jsou informace, které jsou nastavovány 
pomocí pole matice.  V té se dělí signály na signály příchozí do ochrany, které jsou ve sloupci 
„Source“, a odchozí nacházející se ve sloupci „Destination“. 

 Sloupec „Source“ se dále dělí  na následující sloupce: 

• Binární signály lze nastavovat v sloupci s názvem „BI“. Při označení „H“ je vstup 
aktivní s napětím a označení „L“ je vstup aktivní bez napětí. 

• Ve sloupci s názvem „F“ lze navolit akční klávesy. 
• Ve sloupci „S“ lze přiřadit signály přicházející ze systému a proto má tento signál 

svoji IEC61850 adresu. 
• Pokud je zaškrtnuté políčko ve sloupci „C“ znamená to, že je signál výstupem 

z programovacího prostředí CFC. 

Sloupec „Destination“ se dále dělí na následující sloupce: 

• Ve sloupci „BO“ jsou označeny svorky, na kterých je vyveden BO z ochrany, lze zde 
nastavit „U“ bez paměti a „L“ s pamětí. 
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• Ve sloupci s názvem „LEDs“ jsou přiřazeny signály na LED diody Zde lze 
nastavovat, podobně jako ve sloupci BO,  znak „U“ pro stav diody bez paměti a „L“ 
pro stav diody s pamětí. 

• V následujícím sloupci s názvem „S“ se nachází možnost vytvoření GOOSE signálu, 
který je posílán z ochrany do systému. 

• Ve sloupci s názvem „X“ lze nastavovat výchozí signál z ochrany. 
• Ve vedlejším sloupci s názvem „C“ je signál pracující v programovacím prostředí 

CFC. 
• V předposledním sloupci s označením „D“ lze zobrazit na display přístroje, a to buď 

na řídící display (control display), který se nachází v podsloupci „C“, anebo může být 
přiřazen na základní display (default display), označeny znakem „D“. Informace 
mohou být zobrazeny na obou displejích zároveň. 

• Jako poslední je v matici sloupec s názvem „CM“, kde se signál přiřadí do řídícího 
menu. 

 

Obr. 3-10 Konfigurační matice rozvodny R6-4 

Příklad konfigurační matice ochrany v poli 3 určené pro chránění motoru s frekvenčním 
měničem pro rozvodnu R6-4, se nachází na obrázku číslo 3-10. Lze zde vidět nadefinované dvě 
GOOSE zprávy, které jsou součástí blokovacích podmínek a jsou použity pro jejich vyhodnocení. 
Tyto signály jsou červeně ohraničeny. Signál Q1vyp, je posílán do ochrany v poli číslo 2 a udává 
stav odpojovače neboli stav vozíku v daném poli. Druhý signál je označen QEvyp, který je 
příjmán do ochrany, a udává stav uzemňovače v poli číslo 2 v poli měření. Tento signál je 
nadefinován, aby vstupoval do CFC prostředí, který lze vidět na obrázku v příloze B. Signál 
QEvyp vstupuje do logické operace OR společně s možností navolení debloku pro případ 
přepnutí zámku v ochraně. To je provedeno za účelem vypnutí vnitřních blokovacích podmínek 
určených pro manipulaci s odpojovačem, nebo vypínačem v poli. Výstup z tohoto „kamene“ je 



3 Systém chránění ochranami Siemens v Elektrárnách Opatovice 

 

 

32

vstupem do logické operace AND, do které vstupují další informace potřebné k vyhodnocení 
blokovacích podmínek. 

CFC funkce jsou děleny do 4 druhů, které se liší v závislosti na vlastnostech signálů a 
prioritě signálů. Tyto funkce se nazývají: 

• MW_BEARB [Measurement Processing] 
o Určeno pro signály měření. U těchto funkcí se předpoládá, že se budou 

opakovat. Na každou funkci je potřeba určitý počet takzvaných Ticků. Počet 
Ticků pro tento druh ochrany je 10000. 

• PLC1_BEARB [Slow PLC] 
o Určeno pro libolvolné Boolenovské operace, které mají menší prioritu než 

PLC_BEARB. Počet Ticků pro tento druh je 2000. 
• PLC_BEARB [Fast PLC] 

o Určeno pro libovolné Boolenovské operace, které mají menší priosritu, než 
PLC_BEARB. Počet Ticků pro tento druh je u použité ochrany 400. 

• SFS_BEARB [Interlocking] 
o Určeno pro manipulace. U těchto signálů se předpokládají cykly. Počet 
Ticků pro tento druh je 10000. Více informací o těchto funkcí je popsáno ve 
zdroji [1].  
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4 NÁVRH PROGRAMU PRO HLÍDÁNÍ PŘÍCHOZÍCH GOOSE 

ZPRÁV 
V této kapitole je vytvořen program, který ověřuje kvalitu příchozích GOOSE zpráv určené 

pro vyhodnocování blokovacích podmínek. Tato validita je vyhodnocována různými metodami. 
Jednou z metod je vyhodnocování v rámci jednoho pole rozvodny, další vyhodnocování potom 
bude v rámci celé rozvodny, přičemž u obou těchto možností lze posílat informaci o validitě 
GOOSE zprávy do řídicího systému elektrárny. Pro návrh tohoto kódu je vytvořena síť 
s ochranami (IED), které jsou mezi sebou propojeny switchem a mezi sebou komunikují. 
Samozřejmostí je na parametrizování ochrany a vytvoření GOOSE zpráv, u kterých se hlídá 
kvalita. 

4.1 Vytvoření experimentální sítě 
Za účelem zkoušení jsou navrženy dvě rozvodny oddělené pomocí transformátoru, který je 

rozděluje na rozvodnu nadřazenou s vyšším napětím a na rozvodnu podřadnou s nižším napětím. 
Mezi jednotlivými vypínači jsou navrženy jednoduché blokovací podmínky. V těchto 
podmínkách jsou použity stavy jednotlivých vypínačů, které jsou mezi ochranami posílány 
pomocí GOOSE zpráv. Pro účel chránění jsou použity tři multifunkční ochrany 7SJ64. Jedna je 
přívodní pro podřadnou rozvodnu, druhá je motorová a společně s třetí transformátorovou jsou 
v nadřazené rozvodně.  

Ochrany pro první rozvodnu R1: 

• Univerzální motorová ochrana s označením R1.1: 7SJ6422-5EB91-1HH4 
• Ochrana určená pro chránění transformátorů R1.2: 7SJ6421-5EB91-1FE0 

Ochrany pro druhou rozvodnu R2: 

• Ochrana přívodu s označením R2.1: 7SJ6421-5EB91-1FA4 

Pro vytvoření komunikačních cest jsou použity optické kabely s koncovkami LC. 
V  xperimentální síti je použit switch značky RuggedCom s označením RS900NC od společnosti 
SIEMENS, který má jak optické vstupy pro propojení ochran, tak metalický ethernetový konektor 
RJ45 sloužící pro propojení počítače se sítí. Tento switch musí rozpoznávat prioritní GOOSE 
zprávy, které jsou zakódovány v druhé vrstvě komunikačního protokolu ISO/OSI, tedy v linkové 
vrstvě.  Pokud tedy GOOSE zpráva vstoupí do switche, stane se prioritní a dostane předost ke 
zpracování před ostatními pakety, které nejsou prioritní, a  nedojde tedy k velkému zpoždění této 
zprávy [11]. Názorná ukázka GOOSE zprávy vstupující do switche je zobrazena na obrázku 4-1. 

 

Obr. 4-1 Přednostní zpracování GOOSE zpráv ve switchi [11] 
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V první rozvodně s označením R1 se ochrany propojí se switchem do kruhu pomocí 
optických kabelů dle schématu. Další ochrana představující rozvodnu s označením R2 je 
propojená se switchem do hvězdy. 

Pro simulaci stavů vypínače jsou použity přepínače, které jsou připojeny na BI ochran. Pro 
BI a tedy přepínače je použito stejnosměrné napětí o hodnotě 220 V, které je přivedeno pomocí 
laboratorního zdroje TESLA BW208 s inventárním číslem Z100001614.  Jelikož není v síti 
použit vypínač, a tedy není vyveden BO na vypínací cívku, nelze tento vstup blokovat pomocí 
logiky ochrany. Výstupem z logiky je v této kapitole vytvořena informace zobrazující ztrátu 
GOOSE na displeji ochrany, a to v podobě zámku vedle obrázku vypínače. 

 

Obr. 4-2 Schéma experimentální sítě 
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Na obrázku číslo 4-2 lze pozorovat schéma sítě se všemi prvky. U jednotlivých ochran jsou 
vypsány adresy, které jsou v dalším kroku popsány, a bude vysvětlen jejich výběr. Mezi vypínači 
jsou vymyšleny blokovací podmínky, které jsou vypsány za popisem jednotlivých zkratek. 

↑   - Pokyn prvku do zapnutí 

1QM   - Zapnutý prvek v poli číslo 1 

1qm   - Vypnutý prvek v poli číslo 1 

+     - Logický součet 

∗    - Logický součin 

QM  - Vypínač 

Blokovací podmínka pro vypínač QM2.1: 

↑  QM2.1= qm1.1     (-;-)    (4-1) 

Blokovací podmínka pro vypínač QM1.1: 

↑  QM1.1= qm1.2     (-;-)    (4-2) 

Blokovací podmínka pro vypínač QM1.2: 

↑  QM1.2 = qm1.1     (-;-)    (4-3) 

4.1.1 Parametrizace ochran v programu DIGSI 
První krok pro parametrizaci ochran je vytvořen projekt v programu DIGSI v záložce „File“, 

„New“ →„New projekt“, kde si lze pojmenovat první projekt pro rozvodnu R1. V této práci je 
vytvořen projekt s názvem „Rozvodna_1“. Tento postup je zobrazen na obrázku číslo 4-3. 

 

Obr. 4-3 Vytvoření nového projektu 

Ve složce „Folder“, při kliknutím pravým tlačítkem myši vyjede nabídka, ve které se vybere 
záložka „Insert New Object“ a dále „SIPROTEC device“, kde se najde příslušná ochrana 
s označením prvních 5 znaků MLFB kódu, tedy 7SJ642. Dále se vybere verze programu DIGSI, 
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jelikož v EOP je použita verze 4.88, přetáhne se do projektu zařízení s označením V4.8. Tyto 
kroky jsou znázorněny na obrázku 4-4. 

 

Obr. 4-4 Vložení ochrany do projektu 

Při vložení této ochrany vyskočí okno s MLFB kódem, který se vyplní dle typu ochrany. Při 
vyplňování si lze povšimnout, že program nabízí více komunikačních protokolů. V této práci je 
řešena problematika v protokolu IEC 61850, tudíž je vybrán tento protokol společně 
s komunikací pomocí optických kabelů viz Obrázek číslo 4-5. Stejným způsobem je vložena 
druhá ochrana do projektu.  

 

Obr. 4-5 Nastavení protokolu IEC 61850 při vkládání MLFB kódu 

Při kliknutí na ochranu pravým tlačítkem myši lze vybrat  „Object Properties…“, kde 
v záložce „General“ lze nastavit jméno ochrany používané v projektu. Pro tuto práci se 
k číselným označením ochrany 7SJ642 připsaly názvy Ochrana_R1.1 a Ochrana_R1.2. V záložce 
„Communication parameters“ se nastavuje „IP adresa“. V jednom projektu jsou první tři čísla 
IP adresy stejná a mění se pro jednotlivé ochrany poslední číslo IP adresy, a to v rozmezí 0-255. 
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První a poslední číslo z řady je rezervováno pro připojení specifického zařízení, tudíž se ochrany 
značí od čísla 2. V této práci je volena adresa 172.171.170.2 pro první ochranu. Jelikož v síti 
nemůžou být stejné adresy, pro druhou ochranu se volí IP adresa 172.171.170.3. „Subnet mask“ 
je pro všechny zařízení v projektu stejný a to 255.255.252.0. Stejně jako u „Subnet masku“ je pro 
celý projekt stejné nastavení „Standart gateway“ a to 172.171.170.1 pro obě ochrany. Viz 
obrázek číslo 4-6. 

 

Obr. 4-6 Nastavení systémových rozhraní na úrovni Ethernetu společně s IED jménem 

V záložce „Communication parameters“ lze také nastavit „IED name“, který je  zobrazen 
v parametrizaci ochrany při nastavování komunikačních vazeb v IEC61850 rozvodně. V tomto 
názvu se nesmějí použít tečky, proto „IED name“ ochrany R1.1 nese název Ochrana_R11. Tento 
komunikátor se vloží obdobně jako nová ochrana do projektu s tím rozdílem, že se vybere 
v záložce „Insert New Object“ →“ IEC station“. 

Pro vytvoření nové rozvodny je nutné založit nový projekt s názvem Rozvodna_2 a 
postupovat se stejnými kroky jako doposud s tím rozdílem, že se nastaví odlišná IP adresa. V této 
práci je pro druhou rozvodnu použita IP adresa 172.171.171.2. „Subnet mask“ a „Standart 
gateway“ je stejný pro oba dva projekty.  

4.1.1.1 Nastavení ochran v konfigurační matici Masking I/O 
Do parametrizace ochrany R1.1 se vstoupí pomocí „Off-line“ režimu. Do nastavení s názvem 

„Masking I/O“ se uživatel dostane přes záložku „Settings“. Program nabízí defaultně základní 
nastavení, které se v tomto projektu nepoužijí a mohou způsobit problémy s funkcí programu, 
proto se před začátkem nastavování v konfigurační matici vymažou všechna nastavení 
z konfigurační matice následujícím způsobem: klikne se pravým tlačítkem myši postupně na 
všechny podsloupce ve sloupcích „Source“ a „Destination“ a zvolí se „Delete configurations…“ 
Tento postup je zobrazen na obrázku číslo 4-7..  

 

Obr. 4-7 Vymazání přednastavených parametrů v konfigurační matici 



4 Návrh programu pro hlídání příchozích goose zpráv 

 

 

38

Pro zaslání informace o stavu vypínače, v tomto případě o stavu  dvou přepínačů, je nutné 
nakonfigurovat signály do konfigurační matice. Nejdříve se vytvoří skupina, do které je vložena 
informace o stavu přepínačů. Tato skupina je pojmenována „Signalizace“ a je vytvořena po 
kliknutí pravým tlačítkem na libovolnou již vytvořenou skupinu. Po tomto kroku vyjede lišta, kde 
je vybrán příkaz „insert group – after“.  Po tomto výběru se program zeptá, jak se tato skupina 
má nazývat a jaká informace má být vepsána do popisu. V tomto případě informuje o stavu 
vypínače, proto je pojmenována obdobně. Tento krok lze spatřit na obrázku číslo 4-8. 

 

Obr. 4-8 Vytvoření skupiny Signalizace pro vkládání informací 

Jak již bylo napsáno, vstupní signál je brán z BI ochrany a to ze svorek F5 a F6 podle 
vnitřního zapojení ochrany, které je zobrazeno na obrázku 2-2. Binární vstup je nakonfigurován 
pomocí Double Pointu. Tento krok je proveden pomocí kliknutí pravého tlačítka myši na 
libovolné pole v konfigurační matici po vybrání příkazu „Insert Information…“. V okně, ve 
kterém program nabízí různé druhy signálů, je v záložce „Control with Feedack“ vybrán signál 
„Double control (DF) 1 Trip 2 Close“ → „Double point, 0=intermediate (CD_D2)“, který je 
přetažen do skupiny „Signalizace“. 

Tento signál je složen ze dvou signálů, a to z informačního signálu (DP_I) a z kontrolního signálu 
(CF_D2). BI jsou nastaveny v informačním signálu a to svorky 5 a 6, které představují ve sloupci 
BI pole 1 a 2. Při označení prvního pole je automaticky označeno i pole číslo 2. Tento signál je 
posílán pomocí GOOSE zprávy jako Double Point do ostatních ochran. Proto je označeno pole ve 
sloupci „Destination“ s názvem „S“ (Systém). Při tomto kroku se program zeptá uživatele, jakou 
IEC61850 adresu má k signálu přiřadit. Předponu lze pojmenovat dle uživatele a to maximálně 
6 znaky. Pro tento signál je vytvořena přepona QM_R11. V případě Double Pointu lze vybrat, o 
jaký typ přístroje se jedná, v našem případě se jedná o výkonový vypínač, a proto je voleno 
označení „Ciurcuit breaker“. Automaticky je označen u kontrolního signálu (CF_D2) výstup ze 
systému, jako zpětná hláška. Protože samotný výkonový vypínač není v tomto projektu použit, 
jako povel na pohyb vypínače poslouží obrázek vypínače na displeji. Aby tato informace tvořila 
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výstup na display,  jsou zaškrtnuta se políčka ve sloupci „Destination“ v podsloupci „D“ a to „C“ 
a „D“ Tento postup je zobrazen na obrázku 4-9 níže.  

 

Obr. 4-9 Nastavení IEC61850 adresy Double Pointu 

Nyní je vytvořena GOOSE zpráva o stavu vypínače v první poli první rozvodny. 
V následujícím kroku jsou vytvořené GOOSE zprávy, které přijímají informace z ochrany R1.2, a 
to stav vypínače QM_1.2 v podobě Single Pointu. 

Do nově vytvořené skupiny GOOSE jsou vloženy informace v podobě Single Pointu s 
výběrem v záložce „Annunciations“ → „Single Point (SP)“ → „external single point ON/OFF 
(ExSP)“. Ve sloupci „Destination“ je zaškrtnuto pole ve sloupci s názvem „C“, tím pádem je 
tento signál vstupem do CFC logiky. Ve sloupci „Source“ je zaškrtnuto pole ve sloupci „S“. Po 
tomto kroku se program ozve s pojmenováním IEC61850 adresy, kde je navolena předložka 
s názvem QM_R12. Tento signál je pro kontrolu příchozího stavu vyobrazen v kontrolním menu, 
proto je v posledním kroku zaškrtnut sloupec „CM“. 

Výsledkem blokovacích podmínek je informace o jejich stavu pomocí zámečku na displeji 
ochrany. Ochrana 7SJ64 obsahuje plnohodnotný displej, na kterém je vyobrazena silová část 
rozvodny s vypínačem společně s výsledkem blokovacích podmínek. Tomuto signálu je 
vytvořena samostatná skupina s názvem „Blokovani“, do které je vložen Single Point stejným 
způsobem jako v předchozím případě s tím rozdílem, že je vložen obyčejný Single Point 
následujícím postupem: v záložce „Annunciations“ → „Single Point (SP)“ → „ON/OFF (SP)“. 
Tento signál nese jméno „Zámek“ podle obrázku zobrazující výsledek blokovací podmínky. 
U tohoto signálu je označen ve sloupci „Source“ sloupec „C“, který označuje výstup z CFC 
logiky. Ve sloupci „Destination“ jsou označeny obě možnosti ve sloupci „D“, a to jak „C“ pro 
kontrolní displej, tak „D“ pro defaultní displej.  

Na obrázku číslo 4-10 se nachází konfigurační matice neboli Masking I/O ochrany R1.1, 
která byla parametrizována pomocí výše popsaného postupu. Je dobré si všimnout dlouhých 
názvů pomáhajících vysvětlit informaci, kterou signál obsahuje. 
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Obr. 4-10 Masking I/O první ochrany 

V dalším kroku je nastavena ochrana v první rozvodně s označením R1.2 a ochrana v druhé 
rozvodně s označením R2.1. Jsou použity stejné kroky jako při nastavování ochrany R1.1. 
U ochrany R1.2 jsou použity GOOSE zprávy pro vyhodnocení blokovací podmínky v ochraně 
R1.1 v podobě Single Pointu. Při nastavování IEC61850 adres jsou zvoleny takové názvy, aby 
bylo patrné, o jaké signály jde. Jsou používány názvy se stejným principem jako v předchozí části 
práce. Celkem jsou použity 2 GOOSE zprávy s následujícími IEC 61850 adresami: 

Signál o stavu vypínače QM_R1.1 posílaný do ochrany R2.1 a R1.2 (Double Point): 

• CTRL/QM_R11XCBR1    (Adresa odesílaného signálu) 
• CTRL/QM_R11GGIO1/DPCSO1   (Adresa přijímaného signálu) 

Signál o stavu vypínače QM_R1.2 posílaný do ochrany R1.1 (Single Point): 

• CTRL/QM_R12GGIO1/SPCSO1  (Adresa odesílaného signálu) 
• CTRL/QM_R12GGIO1/SPCSO1  (Adresa přijímaného signálu) 

4.1.1.2 Nastavení ochran v CFC prostředí 
Jako první je naprogramována ochrana R1.2, která vysílá GOOSE signál v podobě Single 

Pointu. Po otevření záložky CFC, ve které jsou podobně jako v konfigurační matici 
předpřipravené programy, se zruší defaultní nastavení. V dalším kroku je vložen a pojmenován 
CFC chart s názvem „Blokady“. Po otevření programovacího prostředí lze na levé straně vidět 
sloupec s nabídkou logických funkcí neboli kamenů. Nejedená se jen o základní logické funkce, 
ale jde i o speciální kameny.   

V ochraně R1.2 je přijímán stav vypínače QM_R1.1 v podobě Double Pointu a z této 
ochrany je posílána informace o stavu vypínače QM_R1.2 v podobě Single Pointu do ochrany 
R1.1. Jelikož je v ochraně R1.1 nutné znát stav vypnutého vypínače QM_R1.2 je použít kámen, 
který rozdělí Double Point na 4 stavy a to na stav zapnuto, vypnuto a dva stavy mezi polohy. 
Tento kámen se nazývá DM_DECODE a přetáhne se ze záložky se jménem „Type Convertor“. 
Na vstup s názvem „Val“ je navázán signál o stavu vypínače s názvem „QM_R1.2“, který je ve 
skupině „Signalizace“. Pro vyhodnocení blokovací podmínky je potřeba znát vypnutý stav 
vypínače, proto je použit pouze výstup s názvem AUS (indikace vypnutého stavu), na který je 
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navázán signál vytvořený v konfigurační matici s názvem „QM_R1.2“. Tento signál je posílán do 
ochrany R1.1. Tento postup je zobrazen na obrázku číslo 4-11. 

 

Obr. 4-11 Vložení logického „kamene“ do CFC projektu a navázání signálu na tento kámen 

Pro vyhodnocení blokovacích podmínek je nutné znát stav vypínače QM_R1.1. Jelikož tato 
informace je příchozí do ochrany v podobě Double Pointu, je použit stejný kámen jako 
v předchozím kroku a to DM_DECODE. Na jeho vstup je navázána informace s názvem 
„QM_R1.1“ a na výstup je přiřazen signál s názvem „Zamek“. Po tomto kroku lze kompilovat 
program a uložit projekt.  

V ochraně R1.1 je použit kámen „CONNECT“, který spojuje pouze vstup s výstupem z CFC 
prostředí a slouží k navázání stavu vypnutého vypínače „QM_R1.2“ s informací s názvem 
„Zamek“, která udává výsledek blokovací podmínky.  

V ochraně R2.1 je použit stejný princip jako v ochraně R1.2 s tím rozdílem, že je blokování 
vypínače R1.1 ošetřeno pomocí logických funkcí a stavu zapnutých vypínačů QM_R1.2 a 
zapnutého vypínače QM_R1.1 viz obrázek 4-12. Pokud je blokovací podmínka splněna, tak na 
displeji nebude zobrazen zámek a naopak. 

 

Obr. 4-12 Vytvoření blokovací podmínky vypínače QM_R1.2 v CFC prostředí 

4.1.1.3 Nastavení defaultního a kontrolního displeje 
V programu DIGSI lze nakreslit na displej silovou část rozvodny společně  s ovládanými 

prvky nebo informacemi jako velikosti napětí nebo stavu blokády. V tomto projektu je vtvořen 
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zámek, který informuje stav blokovací podmínky. Jak je vidět na obrázku číslo 4-13 ikona 
„zámečku“ značí, že je zámek aktivní, a to v případě, že je informace na zámek neaktivní, 
respektive pokud se informace přivedená na „zámeček“ rovná nule. Takto se vytvoří defaultní a 
kontrolní displej všech ochran. 

 

Obr. 4-13 Vytvoření displeje ochrany 

4.1.1.4 Nastavení komunikace ochran v IEC61850 stanici 
Ještě než započne konfigurace v IEC61850 komunikátoru, jsou vytvořeny *.icd soubory 

všech ochran, které komunikují mezi rozvodnami neboli projekty. Jedná se tedy o ochranu 
QM_1.1 a ochranu QM_2.1, která je jednoduše vytvořena pomocí příkazu „Export device…“. 
ICD soubory se ukládají do jakékoli složky, ze které jsou vkládány do projektů, kde tyto ochrany 
chybí. Vloží se pomocí příkazu „Insert New Object“ → „Other IEC61850 communicator…“. Po 
vložení ochrany R1.1 a R1.2 do projektu 2. rozvodny a ochrany R2.1 do projektu 1. rozvodny 
jsou přesunuty ochrany do komunikátoru ve vlastnostech IEC61850 stanice v záložce 
„Communicator“. Po tomto kroku je nutné tyto ochrany aktualizovat v záložce update. 
Neaktualizovaná ochrana se zobrazuje s prošedivělým polem, ta se změní bílou, když je ochrana 
aktualizována příkazem „Update all parametr sets“,. Tento krok lze pozorovat na obrázku 
číslo 4-14. 
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Obr. 4-14 Vložení ochran do IEC61850 komunikátoru a jejich aktualizace 

V dalším kroku jsou propojeny komunikace mezi ochranami, respektive dochází k adresaci 
GOOSE zpráv. Proto je nutno otevřít IEC6180 stanici, ve které se otevře  okno GOOSE. V tomto 
okně se pomocí tlačítka  „Adds a new GOOSE application“ přidá nová GOOSE aplikace, ve které 
dojde k propojení GOOSE signálů mezi ochranami.  

Okno GOOSE je  rozděleno na dvě části, a to na „Source catalogue“ a na „Destination 
catalogue“. Při výběru GOOSE signálů si uživatel prochází skrz IEC61850 adresu, kde každá 
zkratka představuje záložku s dalším výběrem. Tyto adresy, nastavené v konfigurační matici, jsou 
vypsány v podkapitole 4.1.1.2. 

 

Obr. 4-15 Vytvoření GOOSE aplikace  
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Pro propojení GOOSE signálu z první ochrany se přetáhne GOOSE signál  pomocí koncové 
přípony „Pos“ z části „Source catalogue“ do  GOOSE aplikace. Pro zvolení cíle se přetáhne 
GOOSE signál z druhé ochrany pomocí koncovky DPCSO1 do GOOSE aplikace na dříve 
vložený GOOSE. Kontrola pro spárovanou GOOSE zprávu je červený křížek u GOOSE signálu 
v „Destination Catalogue“. Obdobně propojíme GOOSE signály z druhé ochrany do první. Tento 
krok je zobrazen v obrázku 4-15. Proto, aby byl poslán signál do jiné rozvodny, je GOOSE signál 
vložen do zdrojové části a v cílové části se žádný signál nepřiřadí. Po tomto kroku se tato stanice 
uloží a aktualizuje se ve vlastnostech stanice.  

V druhém projektu jsou vloženy komunikátory Ochrany_R1.1 a Ochrany_R1.2 do druhého 
projektu za použití stejných kroků jako při vkládání komunikátoru Ochrany R2.1 do prvního 
projektu. Nelze zapomenout na vložení těchto ochran do IEC61850 komunikátoru a jejich 
aktualizování dle obrázku 4-14. V samotném IEC61850 komunikátoru se stejným způsobem 
nastaví GOOSE signály, a to tím, že je do zdrojové části vložen signál s IEC61850 adresou 
CTRL/QM_R11XCBR1, u kterého nebyl v prvním projektu přiřazen cíl. Proto je v této rozvodně 
vložen signál do cílové části okna s IEC61850 adresou CTRL/QM_R11GGIO1/DPCSO1. Takto 
nastavenou stanici lze uložit a aktualizovat ve vlastnostech stanice.  

Ještě před nahráním nastavení do ochrany, se zkontrolují IP adresy ochran a potřebné 
atributy GOOSE signálů v IEC61850 stanicích v obou rozvodnách, které nalezneme v záložce 
„Network“. Může se stát, že při vkládání ochran do komunikátorů si program přiřadí defaultní 
IP adresy, „Subnet mask“, nebo „Standart Gateway“. Kdyby k tomu došlo, komunikace by po 
nahrání nastavení neprobíhala, proto je vhodné toto nastavení zkontrolovat při navazování 
GOOSE zpráv v IEC61850 stanici. IP adresy ochran ve stanici se nacházejí v záložce „Network“ 
→ „IEC61850 stations“ → „NONE“. Dále je nutné zkontrolovat MAC adresy GOOSE signálů 
společně s dalšími atributy, které jsou ve vlastnostech GOOSE signálů a jsou vidět na obrázku 4-
16. Tyto atributy musí být stejné v obou IEC61850 stanicích pro stejný signál, pokud by se 
naopak MAC adresy opakovaly v jedné rozvodně, program na chybné nastavení atributů 
upozorní.  

 

Obr. 4-16 Atributy GOOSE signálů 

Pokud jsou obě stanice aktualizované, je zapotřebí nahrát zmíněná nastavení jednotlivých 
ochran. Tento krok se provede po kliknutí levým tlačítkem myši na dané ochraně pomocí funkce 
„Initialize device…“. První nahrání se provádí pomocí sériového spojení počítače s ochranou. Po 
nahrání všech tří ochran lze počítač propojit se sítí pomocí metalického kabelu s koncovku RJ45 
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a nahrávat změny pomocí příkazu „DIGSI -> Device“ za pomocí Ethernetové sítě a nastavení 
IP adresy v programu DIGSI.   

4.2 Vytvoření opatření pro identifikaci chybných GOOSE zpráv 
v CFC prostředí 

V této podkapitole je navržen program, který rozpoznává nepřijatou GOOSE zprávu, která se 
po cestě ztratila, nebo nebyly vytvořené správné vazby mezi ochranami v podobě základních 
atributů uložených v *.ICD souborů. 

4.2.1 Nenadálá ztráta GOOSE signálu 
Jednou z příčin ztráty GOOSE signálů a celé komunikace mezi IED je přerušení 

komunikačního spojení, a to buď v podobě metalické kroucené dvoulinky, nebo optického 
kabelu. Další příčinou ztráty signálu je nenadálá ztráta komunikace bez nalezení příčiny. Jedná se 
o nenadálé výpadky komunikace, které je nutno hlídat. V tomto případě se pro hlídání těchto 
výpadků uplatňuje kontrola času mezi jednotlivými vysílanými GOOSE signály. Tento čas se 
nazývá „timeAllowedtoLive“, který udává čas opětovného odeslání zprávy z ochrany. Jinými 
slovy, je to časový interval, který udává, kdy je GOOSE zpráva zpracována v cílové ochraně. 
Pokud cílová ochrana nezaznamená příjem zprávy do požadovaného času, který se podle normy 
IEC 61850-8-1 musí pohybovat do 60 sekund, mělo by zařízení zaznamenat poruchu 
komunikace [5].  

4.2.2 Ztráta signálů z důvodu chybně nastavených atributů 
Dalším důvodem ztráty signálu je ten, že tento signál nemá nastaveny správné atributy, a 

proto ochrana nenachází GOOSE zprávu. Atributů je několik, jedná se o MAC adresu GOOSE 
zprávy, IP adresa přijímané a odesílané ochrany a IEC adresa signálu. 

Další důležitý atribut je číslo tzv. DataSetu, které se přiřazuje k jednotlivým zprávám 
automaticky v takovém pořadí, v jakém byly GOOSE signály vytvořeny. Tento problém nastává 
v případě, kdy se jedná o GOOSE posílaný mezi jednotlivými rozvodnami, tedy i projekty. Proto, 
aby docházelo ke správné komunikaci, musejí se čísla DataSetu rovnat v obou projektech.   

Mezi další atributy se řadí číslo Config. Revision, číslo ID a číslo Priority dané GOOSE 
zprávy. Jako v předchozím odstavci jsou tyto atributy stěžejní, zejména při posílání GOOSE 
zpráv mezi rozvodnami. 

4.2.3 Nástroj na rozpoznání chybné komunikace 
U ochran od SIEMENSU řady SIPROTEC 4 se tento stav může hlídat v prostředí CFC, ve 

kterém je pro tento účel navržena logická funkce „Decoder“ (Dekodér) s názvem SI_GET_S. 
Používá se pro kontrolu zpráv v podobě Single pointu a DI_GET_S, která má jeden vstup a tři 
výstupy [12].  

Vstupy: 

• X 

Do tohoto vstupu se přivede hlídaný GOOSE, který musí být přiveden ze systému. Tudíž 
musí být v konfigurační matici vytvořen signál v podobě ExSP, pokud se jedná o externí 
Single Point. Pokud se jedná o externí Double Point, tak nese označení ExDI.  
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Výstupy: 

• VALUE 

Na tomto výstupu z logické funkce se nachází hodnota, která do logické funkce 
vstupovala. Tudíž se jedná o hodnotu True (1), nebo False (0) v případě Single Pointu a 
hodnoty Intermediate (00 nebo 11) a hodnoty Close (01) a Open (10) v případě Double 
Pointu.  

• NV 

Pokud je na tomto výstupu hodnota False (0), jedná se o plnohodnotnou GOOSE zprávu. 
Ovšem pokud je na tomto výstupu hodnota True (1), jedná se o chybně přijatý GOOSE, 
ať už se jedná o ztrátu komunikace v případě poruchy kabelového vedení, nebo v podobě 
špatně nakonfigurovaných ochran či poškození datového balíčku. 

• DB 

Pomocí tohoto výstupu se kontrolují oscilace signálu, která může být zapříčiněna mnoha 
důvody, například elektromagnetickou kompatibilitou vedení, nebo špatně spojeným 
optickým kabelem, který díky okolním vlivům vibruje.  

Tento logický prvek je aplikován do experimentální sítě tak, že je vložen před prvním 
využitím signálu v CFC prostředí. Pro informaci, kdy je GOOSE signál narušen, jsou použity 
výstupy z logického členu DI_GET_S v podobě rozsvícení LED diody na čelním panelu ochrany. 
Takto se snadno zjistí výpadek GOOSE zprávy a to z výstupu s názvem NV je použita LED 
s popisem „Goose lost“ a na výstup s názvem DB je použita LED s popisem „Goose chat“. Pro 
testování jsou tyto výstupy vyvedeny společně s hodnotami blokovacích podmínek do 
kontrolního menu pomocí nastavení v konfigurační matici. Vytvoření těchto vazeb lze pozorovat 
na obrázku 4-17. 

 

Obr. 4-17 Vložení  logického kamene DI_GET_S do CFC prostředí ochrany R1.2 

Toto opatření je vloženo do všech ochran v experimentální síti. Je důležité si všimnout, že se 
při kompilaci programu naskytl problém a program je zkompilován s upozorněním.  Při této 
hlášce se program nezkompiloval z důvodu špatně seřazených pozic logických funkcí v programu 
a nelze ho tedy nahrát do ochrany. Toto pořadí lze upravit v záložce „Run sequence“. Oprava se 
provádí pomocí jednoduchého přetažení funkce s číslem 5 na první pozici. Číslo seřazení 
jednotlivých logických funkcí je vidět v levé horní části „kamene“. Tento postup lze pozorovat na 
obrázku 4-18. 
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Obr. 4-18 Oprava špatně zkompilovaného CFC programu ochrany R2.1 

4.3 Testování funkce SI_GET_S/DI_GET_S ve vytvořených 
projektech 

Pro testování logické funkce SI_GET_S takzvaného dekodéru, se použije  vytvořená síť, ve 
které se pro nenadálé výpadky GOOSE zpráv použije jednoduché odpojení optického kabelu. Pro 
možné přerušení zasílání GOOSE zpráv nesprávnou parametrizací ochran jsou použity různé 
možnosti jak v konfigurační matici, tak v IEC61850 stanici. Pro kontrolu přijímané GOOSE 
zprávy je hodnota tohoto signálu vyvedena do kontrolního menu ještě před tím, než se použije 
v logických funkcích v CFC prostředí. Pro zkoušení jsou všechny vypínače nastaveny do 
polohy ON. Veškeré výsledky jsou přehledně shrnuty na konci této podkapitoly. 

 

Obr. 4-19 Stav vypínače QM_R1.1 GOOSE zprávy v programu IEC browser 
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Další kontrola je provedena pomocí softwaru IEC Browser, ve které je hlídána validita 
signálu s označením q. Tato hodnota může nabývat 4 hodnot, přičemž hodnota 00 je označována 
jako dobrá „Good“. Pro správnou funkci programu je potřeba počítač připojit k síti pomocí 
switche. Zároveň ho lze připojit pouze s jednou ochranou, ve které vidí všechny příchozí a 
odchozí GOOSE zprávy. Tyto zprávy jsou umístěny na levé straně programu se stejným 
adresářem, jako byla nastavena IEC 61850 adresa v konfigurační matici. Pro znázornění je na 
obrázku číslo 4-19 znázorněn signál o stavu vypínače QM_R1.1. 

4.3.1 Změna optické komunikace a nastavení IED 
V této podkapitole jsou shrnuty výsledky z měření ztrát signálu z důvodu přerušení 

optických kabelů nebo při změnách IP adresy.  

• První možností je přerušení optického kabelu zapojeného do kruhu. Toto odpojení se 
provede na ochraně R1.1. Výsledkem tohoto kroku je potvrzena teorie a komunikace 
je nadále aktivní. Tento test je proveden i pro ochranu R1.2 se stejným výsledkem. 
Při kontrole v softwaru IEC browser je validita tohoto stavu označena jako dobrá 
s hodnotou q = 00. Na výstupech z dekodéru určených pro měření kvality signálu se 
objevuje logická nula. 

• Při odpojení obou optických  kabelů připojených k ochraně R1.1  dochází ke ztrátě 
GOOSE zprávy a proto se na kontrolním menu při vstupu do ochrany R1.1, do které 
přichází informace o stavu vypínače R1.2 v podobě Single Pointu, objevují 
následující znaky: ??. Signál za dekodérem je ON (Zapnutý vypínač), tedy znak před 
ztrátou GOOSE zprávy. Ovšem pokud dochází ke změně stavu vypínače na stav OFF, 
tak se hodnota využitá pro vyhodnocení blokovací podmínky nezmění a zůstává tak 
stejná se stavem ON. Při kontrole stavu GOOSE zprávy v IEC browseru se tento 
signál objevuje v softwaru jako Questionable (Old data) s hodnotou q = 11. Na 
výstupu s názvem NV se nachází logická jedna, značící chybně přijatou GOOSE 
zprávu. 

Z toho vyplývá, že  při poruše komunikace může ochrana vyhodnocovat blokovací 
podmínku i v případě změny stavu hlídaného prvku. Následně může dojít k 
nebezpečí chybné manipulace. 

• Pokud se odpojí oba optické kabely u ochrany R1.2, do které vstupuje signál o stavu 
vypínače R1.1 v podobě Double Pointu, tak se na vstupu do dekodéru i na jeho 
výstupu objevuje stav před měřením, tedy ON (logická 1).  Stejný výsledek je u 
ochrany R2.1, do které přichází správa o stavu vypínače R1.1 v podobě Double 
Pointu. Hodnota kvality v IEC browseru a hodnoty kvality z dekodéru jsou stejné 
jako v předešlém příkladu. 

• Při změně IP adresy jak ve vlastnostech ochrany, tak v IEC61850 stanici se 
automaticky nastaví nová IP adresa v druhém prostředí. Pokud tedy uživatel 
přenastaví IP adresu  ve vlastnostech ochrany, program automaticky nastaví IP adresy 
v IEC61850 stanici a všechny funkce fungují stejně jako bez poruchy. 

• Pokud se změní „IED name“, musí se zaktualizovat stanice. Po nahrání této změny do 
ochrany se změní u odesílaných GOOSE zpráv název „Control Block Reference“, 
respektive „IED name“ v „Control Block Reference“. Pro tuto kontrolu je použit 
použit program Ethereal, ve kterém lze pozorovat veškeré pakety v síti. Na obrázku 
4-20 lze porovnat parametry stejného signálu udávající informaci o stavu vypínače 
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QM_R1.1 před změnou IED jména a po ní.  V první části obrázku jsou zvýrazněné 
MAC adresy zdroje, která představuje MAC adresu ochrany. Cílová adresa je MAC 
adresa GOOSE zprávy. V druhé části obrázku je znázorněna změna IED jména, která 
se promítá do jména „Control Block Reference“ a „DataSetReference“. V případě této 
změny se po aktualizaci stanice změní i číslo „Config Revision“.  Díky těmto změnám 
ochrana, která má přijmout GOOSE zprávu, tuto zprávu nepřijme. Hodnota této 
GOOSE zprávy před dekodérem i za dekodérem je stejná jako před změnou IED 
jména. Binární hodnota kvality je 11 (Questionable). 

 

Obr. 4-20 Hodnoty atributů GOOSE zpráv před změnou IED jména a po ní v programu Ethereal 

V následujících tabulkách jsou shrnuty výsledky z předcházejícího měření. V první tabulce 
jsou výsledky hodnot GOOSE zpráv před dekodérem a v druhé tabulce se nacházejí výsledky 
hodnot GOOSE zpráv za dekodérem. V tabulkách jsou použity následující značení: 
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• ON/OFF  – Tato změna nemá vliv na GOOSE zprávu, lze tedy přijímat stav ON 
(logická 1) a stav OFF (logická 0). 

• OFF  – Na tomto výstupu je logická 0. 
• ON  – Na tomto výstupu je logická 1. 
• q  – Hodnota kvality GOOSE signálu [5]. 

o Good   (00) 
o Invalid   (01) 
o Reserved  (10) 
o Questionable (11) 

• N-1  – Hodnota, která byla uvedena před poruchou. 
• SP/DP  – Single Point/Double Point. 
• INT  – Mezipoloha, používaná v signálech v podobě DP. 
• ??  – Stav neznámého stavu objevujícího se u SP. 

Tab. 4-1 Výsledky měření změn optické komunikace mezi ochranami sledovaných před 
dekodérem 

Změna optické komunikace a nastavení IED SP/DP VALUE NV DB q 

Přerušení optického kabelu Ch1 SP/DP ON/OFF OFF ON 00 
Přerušení optického kabelu Ch2 SP/DP ON/OFF OFF ON 00 
Přerušení ringu a ochrany R1.1 SP ?? ON OFF 11 
Přerušení ringu a ochrany R1.1 DP N-1 ON OFF 11 
Přerušení ringu a ochrany R1.2 SP ?? ON OFF 11 
Přerušení ringu a ochrany R1.2 DP N-1 ON OFF 11 
Přerušení ringu a ochrany R2.1 DP N-1 ON OFF 11 
Změna IP adresy Rozvodny R1 SP/DP ON/OFF OFF OFF 00 

Změna IP adresy Rozvodny R2 SP/DP ON/OFF OFF OFF 00 

Změna IED jména v obou rozvodnách SP/DP N-1 ON OFF 11 
 

Tab. 4-2 Výsledky měření změn optické komunikace mezi ochranami sledovaných za dekodérem  

Změna optické komunikace a nastavení IED SP/DP VALUE NV DB q 

Přerušení optického kabelu Ch1 SP/DP ON/OFF OFF ON 00 

Přerušení optického kabelu Ch2 SP/DP ON/OFF OFF ON 00 

Přerušení ringu a ochrany R1.1 SP/DP N-1 ON OFF 11 

Přerušení ringu a ochrany R1.2 SP/DP N-1 ON OFF 11 

Přerušení ringu a ochrany R2.1 SP/DP N-1 ON OFF 11 

Změna IP adresy Rozvodny R1 SP/DP ON/OFF OFF OFF 00 

Změna IP adresy Rozvodny R2 SP/DP ON/OFF OFF OFF 00 

Změna IED jména v obou rozvodnách SP/DP N-1 ON OFF 11 

4.3.2 Změna nastavení v konfigurační matici Masking  I/O 
V této podkapitole jsou uvedeny výsledky z měření, ve kterém jsou pozorovány stavy signálů 

GOOSE zpráv při změně parametrů v projektu. Tato část zkoušení představuje skutečnost, že se 
uživatel parametrizující ochranu může splést a chybně nastavit parametry GOOSE zprávy, které 
jsou více či méně závislé na bezproblémové komunikaci.  
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• První možnou změnou může být změna IEC 61850 adres, která se nastavuje ve 
vlastnostech informace, která vstupuje nebo vychází z konfigurační matice. Při této 
změně uživatele program nenechá přehrát ochranu, aniž by zaktualizoval IEC61850 
stanici. Při této aktualizaci se navázané GOOSE zprávy se starou adresou vytratí a 
vytvoří se nové, které ovšem nejsou navázané. Proto se bez navázání těchto signálů 
po nahrání ochrany objeví před dekodérem znak: ?? u Single Pointu a u Double 
Pointu se objeví hodnota, která byla na výstupu před poruchou. Hodnota kvality 
tohoto signálu je 11, tedy Questionable (Old data). Na výstupu s názvem NV se 
objevuje logická jedna. 

• U další změny parametrů GOOSE zprávy je změněn „Long name“, představující 
podrobnější popis signálu. Při této změně se nemusí přehrát IEC61850 stanice a po 
jejím nahrání  do ochrany žádná změna nenastává, protože GOOSE zpráva přichází 
v pořádku a to jak u Single Pointu, tak u Double Pointu. 

• Při změně „Short name“ představující zkrácenou informaci o signálu, která je 
například viditelná v CFC prostředí, je nutné aktualizovat IEC61850 stanici. Po tomto 
kroku a po nahrání této změny do ochrany komunikují ochrany bez problému a to jak 
v první, tak i v druhé rozvodně. 

• Pokud uživatel ve sloupci „Destination“ v konfigurační matici odstraní vstup do 
CFC, program ho upozorní na to, že na vstupu do CFC prostředí je neplatný signál, a 
proto nelze takto nastavenou ochranu nahrát. Pokud dojde ke smazání této zprávy 
v CFC, bude program pro vyhodnocení blokovací podmínky bez vstupních informací. 
Ovšem toto nastavení lze nahrát do ochrany. Po nahrání se před dekodérem objevují 
v případě Single Pointu znaky: ?? a v případě Double Pointu předchozí informace. 
Další informace o stavu jsou stejné jako při změně IEC 61850 adresy. 

Tab. 4-3 Výsledky měření změn v konfigurační matici před dekodérem 

Změny v konfigurační matici Masking I/O SP/DP VALUE NV DB q 

Změna IEC adresy v rozvodně R1 SP ?? ON OFF 11 

Změna IEC adresy v rozvodně R1 DP N-1 ON OFF 11 

Změna Short name GOOSE zprávy v rozvodně R1 SP/DP ON/OFF OFF OFF 00 

Změna Long name GOOSE zprávy v rozvodně R1 SP/DP ON/OFF OFF OFF 00 

Vymazání vstupu do CFC  v rozvodně R1 SP ?? OFF OFF 00 

Vymazání vstupu do CFC  v rozvodně R1 DP N-1 OFF OFF 00 

Změna IEC adresy v rozvodně R2 DP N-1 ON OFF 11 

Změna Short name GOOSE zprávy v rozvodně R2 DP ON/OFF OFF OFF 00 

Změna Long name GOOSE zprávy v rozvodně R2 DP ON/OFF OFF OFF 00 

Vymazání vstupu do CFC  v rozvodně R2 DP INT OFF OFF 00 
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Tab. 4-4 Výsledky měření změn v konfigurační matici za dekodérem 

Změny v konfigurační matici Masking I/O SP/DP VALUE NV DB q 

Změna IEC adresy rozvodny č. 1 SP/DP N-1 ON OFF 11 

Změna Short name GOOSE zprávy v rozvodně R1 SP/DP ON/OFF OFF OFF 00 

Změna Long name GOOSE zprávy v rozvodně R1 SP/DP ON/OFF OFF OFF 00 

Vymazání vstupu do CFC  v rozvodně R1 SP/DP N-1 OFF OFF 00 

Změna IEC adresy rozvodny R2 SP/DP N-1 ON OFF 11 

Změna Short name GOOSE zprávy v rozvodně R2 SP/DP ON/OFF OFF OFF 00 

Změna Long name GOOSE zprávy v rozvodně R2 SP/DP ON/OFF OFF OFF 00 

Vymazání vstupu do CFC  v rozvodně R2 SP/DP INT OFF OFF 00 

4.3.3 Špatná konfigurace IEC61850 stanice  
V této podkapitole jsou popsány výsledky měření, ve kterém se měnění atributy GOOSE 

zpráv, které se dají měnit v IEC 61850 stanici. V případě kdy uživatel pracuje s dvěma a více 
projekty, mezi kterými dochází k posílání GOOSE zpráv, je nutné, aby tyto atributy byly stejné 
ve všech projektech.  

• Změnu MAC adresy, která se provede v IEC61850 stanici je potřeba aktualizovat.  
Pokud dojde ke změně MAC adresy u GOOSE zprávy, která se posílá mezi 
ochranami v jedné IEC61850 stanici, automaticky se MAC adresy přehrají u všech 
ICD souborů ochran v jedné stanici. Pokud se tedy nahrají nová nastavení do všech 
ochran v rozvodně, funguje komunikace bez problému. Pokud ovšem uživatel nahraje 
pouze jednu ochranu, tak se u Single Pointu objeví před dekodérem znak ?? a u 
Double Pointu hodnota INT. U obou signálů se objevuje stejná informace za 
dekodérem jako před  ním. V obou případech je hodnota kvality tohoto signálu 11, 
tedy Questionable (Old data). Na výstupu s názvem NV se objevuje logická jedna. 

• Po změně čísla Data Setu v jedné stanici je nutné aktualizovat stanici. Nahrání tohoto 
nastavení do jedné ochrany způsobí stavy stejné jako v předcházejícím případu. 
Rozdíl byl v hodnotě q, která má hodnotu u této změny 01 stav Invalid. 

• Při změně čísla „Config Revision“ je nutné aktualizovat IEC stanic. Po nahrání tohoto 
nastavení do ochrany se GOOSE ztratí. Hodnota tohoto signálu v kontrolním menu a 
v ostatních stavech ukazující kvalitu signálu jsou stejné jako při změně čísla Data 
Setu. 

• Při změně nastavení čísla „VLAN ID“ a čísla „VLAN Validity“ se po aktualizaci 
IEC6150 stanice a přehrání ochrany neobjevuje žádná změna komunikace. 

 V tomto případě ovšem po aktualizaci stanice dojde k přehrání čísla 
„Config Revision“ volené uživatelem a následné ztrátě komunikace. Je tedy nutné 
toto číslo kontrolovat po aktualizaci stanice. 

• Pokud uživatel odstraní komunikátor ochrany v projektu, buď tak že ho odstranění ve 
vlastnostech IEC61850 stanice, nebo že ho smaže v projektu, tak po aktualizaci 
stanice a nahrání nového nastavení do ochrany probíhá komunikace bez problému. 
Avšak v IEC61850 stanici se ztrácí veškerá navázaná GOOSE komunikace. 

• V případě změny čísla „Aplikace ID“ se po aktualizaci stanice a nahrání nového 
nastavení do ochrany objeví v případě Single Pointu znak před dekodérem: ?? 
V případě Double Pointu se objevuje hodnota, která se objevuje před ztrátou GOOSE. 
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Za dekodérem u obou druhů signálu se objevuje hodnota před ztrátou komunikace. 
Hodnota kvality signálu q je 11. 

Tab. 4-5 Výsledky měření změn při špatné konfiguraci IEC61850 stanice před dekodérem 

Špatná konfigurace uživatele v IEC61850 stanici SP/DP VALUE NV DB q 

Změna MAC adresy v rozvodnách R1 a R2 SP ?? ON OFF 11 

Změna MAC adresy  v rozvodnách R1 a R2 DP INT ON OFF 11 

Změna čísla Data Setu  v rozvodnách R1 a R2 SP ?? ON OFF 01 

Změna čísla Data Setu  v rozvodnách R1 a R2 DP INT ON OFF 01 

Změna čísla Config. Revision  v rozvodnách R1 SP ?? ON OFF 01 

Změna čísla Config. Revision  v rozvodnách R2 DP INT ON OFF 01 

Změna ID a Validity  v rozvodnách R1 a R2 SP/DP ON/OFF OFF OFF 00 

Vymazání IEC komunikátoru v projektech R1 a R2 SP/DP ON/OFF OFF OFF 00 

Změna čísla Aplikace ID DP N-1 ON OFF 11 

Změna čísla Aplikace ID SP ?? ON OFF 11 
 

Tab. 4-6 Výsledky měření změn při špatné konfiguraci IEC61850 stanice za dekodérem 

Špatná konfigurace uživatele v IEC61850 stanici SP/DP VALUE NV DB q 

Změna MAC adresy v rozvodnách R1 a R2 SP/DP N-1 ON OFF 11 

Změna MAC adresy v rozvodnách R1 a R2 SP/DP INT ON OFF 11 

Změna čísla Data Setu v rozvodnách R1 a R2 SP/DP N-1 ON OFF 01 

Změna čísla Config. Revision v obou rozvodnách SP/DP N-1 ON OFF 01 

Změna ID a Validity v obou projektech SP/DP ON/OFF OFF OFF 00 

Vymazání IEC komunikátoru v obou projektech SP/DP ON/OFF OFF OFF 00 

Změna čísla Apliakce ID SP/DP N-1 ON OFF 11 
 

Důležitým poznatkem tohoto měření je fakt, že při ztrátě GOOSE signálu, a to bez rozdílu 
příčiny jeho ztráty, se na vstupu do blokovací podmínky objeví stav, který se objevil před ztrátou 
signálu. Je tedy pravděpodobné, že před ztrátou GOOSE zprávy byly vyhodnoceny blokovací 
podmínky kladně, avšak po ztrátě GOOSE zprávy jsou vyhodnoceny stálé kladně, i při změně 
stavu ztraceného GOOSE signálu. Je tedy nutné tento stav ověřit tak, aby při nenadálém výpadku 
došlo k zablokování prvku, respektive nedošlo ke splnění blokovací podmínky. Toto opatření je  
popsáno v následující podkapitole. 

4.4 Opatření při ztrátě GOOSE zprávy 
V této podkapitole je popsáno nejen vytvoření nevyhovující blokovací podmínky při ztrátě 

GOOSE zprávy, ale také vytvoření hlášení ztráty GOOSE zprávy v samotném poli rozvodny. 
Tato informace je posílána také do systému, ve kterém tento stav informuje obsluhující personál 
na velínu. 

4.4.1 Vytvoření nesplňující blokovací podmínku při ztrátě GOOSE zprávy 
Pro toto opatření se použijí dvě jednoduché logické operace, ve kterých dochází k nesplnění 

blokovacích podmínek. Využívá se logická operace NEG, která neguje výstupu z dekodéru 
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s názvem NV. Výstup z negace se dále na vstup logické operace AND, na kterém je jako druhý 
vstup navázán výstup z dekodéru s názvem VALUE. Jde tedy o informaci vypínače vstupující do 
ochrany, která je použita pro vyhodnocení blokovací podmínky. Pokud je vše v pořádku a 
GOOSE zpráva je přijímána s jakýmkoli statusem, je tento status násoben logickou jedničkou, 
protože je negována logická nula na výstupu s názvem NV z dekodéru. Tato operace je vidět na 
obrázku číslo 4-21. Pokud ovšem přichází chybný signál, tak je hodnota násobena logickou nulou 
a výsledek blokovací podmínky je nevyhovující. Tímto způsobem je ošetřena chybná manipulace 
při nesplnění blokovacích podmínek z důvodu chybné informace zasílané v GOOSE zprávě. 

 

Obr. 4-21 Opatření nesplňující blokovací podmínku při ztrátě GOOSE zprávy v ochraně R1.1 

Při zajištění zákazu manipulace s výkonovými prvky při ztrátě GOOSE zprávy je nutné 
informovat obsluhu o této skutečnosti. V případě nutnosti manipulace při stavu, kdy je GOOSE 
ztracen a zároveň jsou splněny blokovací podmínky, je také nutné informovat obsluhu o ztrátě 
GOOSE zprávy. Tato informace je zasílána do řídicího systému se zpožděním z důvodu 
přehrávání ochran. Pokud se přehrávají ochrany, GOOSE zpráva se ztrácí na více jak 30 sekund a 
je zbytečné, aby se hláška objevovala při každém přehrání ochrany. Pro tuto skutečnost je 
vytvořen časovač, který je nastaven tak, aby po ztrátě GOOSE zprávy hláška vyčkala 60 sekund, 
a až poté dojde informování obsluhy. 

V případě, že se GOOSE ztratí při přehrávání ochrany, tak se časovač nespustí, protože se 
spouští na náběžnou hranu. Jedná se o přechod z hodnoty 0 na 1. Pro vytvoření náběžné hrany je 
využita hláška „Device OK“, u které se po spuštění objevuje logická nula a po zkontrolování 
stavu ochrany vyskytuje logická jedna.  Tím pádem se s použitím logické operace AND objeví na 
vstupu do časovače na dostatečnou dobu 0 a po trvání ztráty GOOSE zprávy se časovač spustí a 
po 60 sekundách vyšle hlášku do řídicího systému. Informace bez zpoždění informuje obsluhu na 
displeji ochrany v podobě znaku GOOSE vedle zámku. Tato informace je zasílána v případě 
ztráty jakékoli GOOSE zprávy. Na obrázku 4-22 je znázorněno časové odstupňování hlášky 
ztráty GOOSE zprávy. 

 

Obr. 4-22 Vytvoření opoždění informace o ztrátě GOOSE zprávy 

4.5 Možnosti informování o ztrátě GOOSE zpráv 
Pro informování ztraceného GOOSE signálu se nabízejí varianty, ve kterých se používá 

pouze prostředí ochrany, nebo prostředí ochrany společně s řídicím systémem. Informaci 
posílanou do systému lze posílat z každé ochrany zvlášť, nebo lze jednotlivé informace o ztrátě 
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komunikace posílat do jedné ochrany, ze které lze zasílat informace o ztrátě GOOSE zprávy 
v dané rozvodně. 

Na hlášení o stavu ztráty komunikace, respektive chybějícího GOOSE signálu, se použije 
takzvaný H-kód, který se používá ve většině společností v české energetice pro zasílání různých 
informací do řídicího systému. Princip označení těchto hlášek spočívá v tom, že se na prvním 
místě objevuje velké písmeno H a po něm následuje číselné označení informace.  

V případě ztracené GOOSE zprávy v jednom poli je použita H-hláška H201XX, kde XX 
označuje číslo daného pole v rozvodně. 

V případě informace o ztracené GOOSE zprávě v celé rozvodně  je využita H-hláška 
H201GC, která je posílána do řídícího centra.  

4.5.1 Informování za  pomocí Kontrolního Menu 
U tohoto způsobu se signál zobrazující informaci o ztrátě GOOSE zprávy nastaví 

v konfigurační matici jako vstup do „Control Menu“. Konfigurační matice se signálem 
informujícím stav do kontrolního menu je vidět na obrázku 4-10, ve kterém je do kontrolního 
menu přiveden stav vypínače QM_R1.2. Uživatel se do tohoto menu dostane skrz tlačítko 
„menu“ na čelním panelu ochrany a zvolení záložek 3: „Control“ → 1: „Breaker/Switch“ → 1: 
„Display“. Rychleji se do tohoto menu uživatel dostane pomocí stisknutí po sobě jdoucích 
tlačítek 3, 1, 1. 

4.5.2 Informování za pomocí čelního panelu ochrany 
Pro okamžitou kontrolu při pohledu na čelní panel ochrany se můžou použít LED kontrolky. 

V častém případě jsou tyto LED kontrolky plně obsazeny jinými hláškami, a proto je nutné 
vizuálně informovat obsluhu jiným způsobem. Naskytuje se možnost využití displeje, na kterém 
se vždy nachází dostatek místa v případě, pokud se jedná o grafický displej, který je obsažen 
v multifunkčních ochranách 7SJ64. V ostatních případech je nutné tento stav dohledat 
v kontrolním menu ochrany. Příklad parametrizování ztráty GOOSE zprávy v ochraně R1.1 
s názvem H201G_1 na LED diodu a na kontrolní menu je znázorněn na obrázku 4-23. V případě 
ztráty GOOSE zprávy se rozsvítí LED číslo 13 a na displeji se objeví hláška označující ztrátu 
komunikace. Tato hláška je vytvořena v editoru displeje a lze ji pozorovat na obrázku číslo 4-24. 

 

Obr. 4-23 Opatření pro informování obsluhy v případě ztráty GOOSE zprávy v ochraně R1.1  
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Obr. 4-24 Znak informující o ztrátě GOOSE zprávy 

4.5.3 Informování o ztrátě pomocí řídicího systému SCADA 
Nejrychlejším způsobem jak informovat obsluhu je poslat informaci o ztrátě GOOSE zprávy 

do řídicího systému v podobě hlášky, která bude informovat obsluhu na řídícím elektro velínu. 
V úvahu připadají dva způsoby posílání informace: 

1. Prvním způsobem lze posílat H-kód z každé ochrany do systému samostatně. Pro tuto 
funkci je vytvořena hláška s názvem H201XX, která byla dříve popsána. 

2. Druhý způsob využívá sběr informací ze všech ochran do jediné ochrany v rámci 
rozvodny, ve které dochází k vyhodnocování  ztráty GOOSE zprávy v celé rozvodně. 
Po vyhodnocení se posílá hláška H201GC o ztrátě GOOSE komunikace v rozvodně 
do řídicího systému přes datový koncentrátor AK 1703 od společnosti SIEMENS. Do 
tohoto koncentrátoru jsou vztažena veškerá data, která putují do řídicího systému. 
V AK 1703 dochází k transformaci mezi protokolem IEC 61850 a IEC 60870-5-104, 
na kterém běží řídicí systém od společnosti ZAT. Z tohoto systému jsou informace 
využívány uživatelským prostředím, ze kterého se řídí provoz elektrárny.  

4.5.3.1 Zasílání informace o ztrátě GOOSE zprávy v laboratorních podmínkách 
V této podkapitole je popsán postup pro vytvoření zaslání informace do systému podle 

druhého způsobu, ve kterém se posílá signál H201GC o ztrátě jakékoli GOOSE zprávy v jedné 
rozvodně. Nastavení tohoto signálu v konfigurační matici lze pozorovat na obrázku 4-23 
a IEC61850 adresa tohoto signálu je CTRL/H201GCGGIO1/SPCSO1. 

V 1. rozvodně ochrana R1.1 posílá informaci do systému v případě, pokud se ztratí GOOSE 
zpráva z ochrany R1.1 nebo R1.2. Pro případ ztráty GOOSE signálů jsou v každé ochraně 
vytvořeny funkce s dekodérem, který zjišťuje kvalitu přijaté GOOSE zprávy. Tyto informace o 
validitě zprávy se v konfigurační matici navolí tak, aby byly vstupem do CFC prostředí. Do 
vytvořeného bloku v ochraně R1.2 s názvem „GOOSE lost“ se vloží logická operace OR, jehož 
výstupem je signál H201G_2, který je posílán do ochrany R1.1 pomocí GOOSE zprávy. Adresa 
tohoto signálu je CTRL/H201G2GGIO1/SPCSO1.  

Podobná kontrola všech příchozích GOOSE signálů  je i v ochraně R1.1, kde je vytvořen 
v CFC prostředí nový chart s názvem „GOOSE lost“, ve kterém jsou přivedeny veškeré 
informace o kvalitě GOOSE zpráv v ochraně R1.1. Tyto informace, společně se signálem 
H201G_2 ukazující kvalitu GOOSE komunikace v ochraně R1.2, jsou přivedeny do společné 
funkce OR. Signál H201G_2 je posílán v pomocí GOOSE zprávy a je nutno tuto zprávu hlídat 
pomocí dekodéru a to prostřednictvím výstupu NV. Toto hlídání společně s vyhodnocením ztráty 
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GOOSE v celé rozvodně lze vidět na obrázku číslo 4-25. Pokud tedy alespoň jeden GOOSE je 
chybný, nebo přichází logická 1 v signálu H201G_2, která udává chybu v první ochraně, je na 
výstupu z funkce OR logická 1, hlásící chybu GOOSE v celé rozvodně. Tato informace je 
okamžitě vysílána na LED kontrolku číslo 13 a na displej. Pro případ přehrávání ochrany, kdy 
dochází ke ztrátě GOOSE komunikace, je použito zpoždění vytvořené v kapitole 4.4.1. Po 60 
sekundách se tato informace zašle do řídicího systému, kde informuje obsluhu. 

V ochraně R2.1 je vytvořeno stejné hlídání GOOSE zpráv jako v ochraně R1.1 s tím 
rozdílem že v rozvodně je pouze jedna ochrana. 

 

Obr. 4-25 Posílání hlášky H201GC do systému 

Samotné hlášeí do systému pomocí signálu H201GC představuje v experimentální síti 
rozsvícení LED kontrolky číslo 14. Toto nastavení lze vidět na obrázku 4-23.  
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5 IMPLEMENTACE NAVRŽENÉHO HLÍDÁNÍ GOOSE 

ZPRÁV DO BLOKOVÉ ROZVODNY V EOP 
V této kapitole dochází k aplikování vyzkoušených funkcí do reálného projektu v EOP, a to 

do blokové rozvodny R6-4. Dochází k popisu vnoření funkcí do polí 1 a 22, respektive polí 
záložního a hlavního přívodu. Dále jsou tyto funkce vloženy do pole číslo 2 (pole měření) a pole 
s vývodem na asynchronní motor s označením 5. Ostatní pole v rozvodně jsou stejné jako číslo 5. 

5.1 Aplikování hlídání GOOSE do pole měření 
Z tohoto pole je posílán signál o stavu GOOSE zpráv v rozvodně. Jak bylo popsáno 

v kapitole 4.5.3, tato hláška nese název H201GC a je vytvořena v konfigurační matici, kde jí je 
přiřazena IEC61850 adresa s názvem CTRL/H201GCGGIO1/SPCSO1. Tento způsob 
komunikace je vybrán z důvodu nízkého počtu signálu vstupujícího do vertikální komunikace 
směrem do řídicího systému. 

Další signály vytvořené v matici přijímají informaci o ztrátě GOOSE zprávy v každém poli. 
Pro signál informující ztrátu v poli číslo 5 je vytvořena následující IEC61850 adresa 
CTRL/H20105GGIO1/SPCSO1. Na obrázku 5-1 lze pozorovat vytvořený signál o stavu GOOSE 
komunikace v rozvodně s označením H201GC ve skupině GOOSE a zároveň je vytvářena 
IEC61850 adresa pro příchozí signál o stavu GOOSE komunikace v 5. poli. Jak je vidět, tato 
informace je přijímána ze všech polí až na pole měření, které je ověřeno již v ochraně a nemusí se 
tato informace posílat pomocí GOOSE. 

 

Obr. 5-1 Vytvoření signálů informujících o stavu GOOSE ve všech polích 

Do pole měření jsou přiváděny informace o stavu odpojovače ze všech polí pro vyhodnocení 
blokovací podmínky a jsou tedy použity v CFC chartu s názvem „blokady“. Pro všechny tyto 
signály jsou provedeny opatření podle kapitoly 4.4.1, které nevyhodnotí blokovací podmínku při 
případné ztrátě GOOSE zprávy. Navíc jsou vyvedeny z dekodéru informace o kvalitě GOOSE 
zprávy na funkci OR. Na výstupu z této funkce je vyvedena informace H201G_2. Příklad 
kontroly příchozích GOOSE zpráv v poli 2 je vidět v přílohách C až F. U této blokovací 
podmínky je používáno 21 GOOSE zpráv. U tohoto počtu je nepřehledné vkládat funkce do 
jednoho okna, proto jsou rozmístěny do více oken, a tím pádem i do více příloh. Uspořádání 
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těchto oken je vidět v příloze C společně s odkazy jednotlivých oken na další přílohy. V příloze 
číslo 4 je vidět prvních 7 funkcí pro nesplnění blokovací podmínky při ztrátě GOOSE zprávy 
podle kapitoly číslo 4.4.1. V příloze E je funkce, která vyhodnocuje blokovací podmínku 
uzemňovače. V příloze F je funkce, ze které vystupuje signál H201G_2 nesoucí informaci o 
ztrátě GOOSE zprávy v poli číslo 2. 

Zprávy informující o stavu GOOSE komunikace ve všech polích jsou posílány pomocí 
GOOSE zpráv a je tedy nutné hlídat i tyto zprávy. Proto jsou tyto zprávy použity v chartu 
s názvem „GOOSE lost“, ve kterém se hlídá jak validita GOOSE zpráv H201G_XX pomocí 
výstupu z dekodéru s názvem NV, tak informace o ztrátě GOOSE zprávy v každém poli, která je 
brána z výstupu z dekodéru s názvem VALUE. Tento krok lze vidět v příloze H. Jako u 
předchozího chartu jsou pro přehlednost rozděleny funkce do více oken dle přílohy G. Tyto 
informace jsou navázány do funkce OR, která vyhodnocuje jak ztrátu GOOSE ve všech polích. 
Za logickou funkcí OR je vytvořen časovač, který byl odzkoušen na experimentální sítí v kapitole 
4.4.1. Okno s časovačem je zobrazeno v příloze číslo I. 

5.2 Vytvoření hlídání GOOSE zpráv v polích přívodů 
V případě polí přívodů 1 a 22 je vytvořen GOOSE signál v konfigurační matici ve skupině 

GOOSE, který odesílá do pole měření stav GOOSE komunikace v poli záložního přívodu 
s názvem H201G_1 a v poli hlavního přívodu H201G_22. 

Do těchto ochran jsou přivedeny stavy ochran vývodů měřících nadproudy a zkratové 
proudy. Tyto popudy slouží pro vyhodnocení logické ochrany rozvodny s onačením LOR, jinými 
slovy se jedná o logickou ochranu přípojnic. Tyto a další signály o stavech uzemňovače v poli 
číslo 2 jsou kontrolovány dekodérem. Výstupy z něj s označením NV jsou přivedeny na 
společnou logickou funkci OR, za kterou je posílána logická 1 v případě poruchy libovolného 
GOOSE signálu. Příklad chartu s názvem „GOOSE lost“ je zobrazen v příloze J. Detail okna 
s hlídáním validity 6 vstupujících signálů logické ochrany rozvodny a validity stavu uzemňovače 
v poli 2 je vidět v příloze K. V příloze L je vidět okno s logickou funkcí OR, do které vstupují 
informace o ztrátě GOOSE z logické ochrany rozvodny, ale také informace o ztrátě GOOSE o 
stavu uzemňovače číslo 2. Na výstupu z této funkce je signál H201G_1, který je posílán po 
horizontální komunikaci do pole číslo 2. 

5.3 Kontrola GOOSE zpráv v polích s motory a transformátorem 
Do těchto polí se posílají stavy GOOSE zprávy o stavu uzemňovače v poli číslo 2 a stav 

jističe ovládacího napětí s označením U1.14. Druhá informace se používá pro vyhodnocení 
podpětí v rozvodně. Zasílání informace o ztrátě těchto GOOSE zpráv bude pomocí zprávy 
H201G_X, kde X označuje číslo pole. Například pro 5. pole je tento signál pojmenovaný 
H201G_5. Konfigurační matice s nastavením IEC61850 adresy je vidět na obrázku 5-2. 
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Obr. 5-2 Vytvoření signálu informujících o stavu GOOSE v poli číslo 5 

Jak je vidět z obrázku, tyto informace jsou zobrazovány v kontrolním menu, v defaultním 
displeji, kontrolním displeji a pomocí LED číslo 14. Na LED číslo 14 je zároveň vyvedena 
informace o ztrátě komunikace z optických výstupů. Pokud tedy dojde ke ztrátě, dochází 
automaticky k vyhodnocení chyby a k vizualizaci na ochraně pomocí rozsvícení LED číslo 14 a 
zobrazení znaku na displeji. Tento znak byl navržen v kapitole 4.5.2. a je implementován do 
stávajících displejů. Příklad displeje 5. pole s implementací signalizace GOOSE ztráty je vidět na 
obrázku 5-3. 

 

Obr. 5-3 Vytvoření vizuálního signálu na displeji informujících o stavu GOOSE v poli číslo 5 

Samotné hlídání GOOSE zpráv přicházejících do ochrany je vytvořeno stejným způsobem 
jako v předchozích příkladech s tím rozdílem, že v těchto polích se nachází menší počet zpráv. 
Toto hlídání je vyobrazeno na obrázku 5-4. 
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Obr. 5-4 Vytvoření hlídání příchozích GOOSE zpráv v poli číslo 5 

Jak již bylo zmíněno, tyto zprávy nesoucí informaci o ztrátě GOOSE zpráv v jednotlivých 
polích rozvodny R6-4 jsou také GOOSE zprávy a je nutné jim navázat počáteční a cílovou adresu 
a ostatní atributy. V příloze M je zobrazeno toto nastavení v IEC61850 stanici se zvýrazněním 
GOOSE zprávy v poli číslo 5. 

5.4 Vertikální komunikace 
Komunikaci mezi elektronickou ochranou a řídicím systémem zabezpečuje datový 

koncentrátor AK 1703 od společnosti SIEMENS, který „přetransformuje“ protokol GOOSE 
zprávy z IEC 61850 adresy na IEC 60870-5-104 adresu. Poslední zmiňovaný protokol je 
používán v řídicím systému (SCADA). Pro parametrizaci koncentrátoru se používá program 
TOOLBOX II, který spravují inženýři ze společnosti SIEMENS. V EOP je tento program 
používán pro informativní účely. Obrázek komunikačních sítí s datovými koncentrátory lze 
pozorovat na obrázku číslo 5-5. 

 

Obr. 5-5 Vertikální komunikace v EOP 
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 Toto je jeden z hlavních důvodů, proč je vybrána druhá ze dvou možností zasílání informace 
o ztrátě GOOSE zprávy do řídícího centra, protože v případě vytvoření projektu s první variantou 
uváděnou v kapitole 4.5.3, byl by zadán projekt pro parametrizaci 22 signálů vstupujících do 
systému. Tento projekt by byl více časově náročný než v případě parametrizace jednoho signálu 
H201GC v rozvodně.  A protože je datový koncentrátor spravovaný společností SIEMENS, tak 
by tento projekt byl finančně méně výhodný než projekt s menším počtem informací vstupující 
do řídicího systému. 

Druhým důvodem vybrání druhé varianty je využití menšího počtu signálů z důvodu 
nepřetěžování datového koncentrátoru, do kterého by se tak posílalo o mnoho více zpráv. 

5.4.1 Nastavení komunikace mezi protokoly v AK 1703 pomocí TOOLBOX II 
Program TOOLBOX II obsahuje více nástrojů na parametrizaci, kompilaci, nebo přehrávání 

nastavených funkcí do koncentrátoru. Parametrizace programu je rozdělena do dvou nástrojů, a to 
do systémového a procesního nastavení. V systémovém nastavení, nacházející pod ikonou 
„modré šipky“, se nemusí nastavovat nic, protože v projektu je již vložená ochrana s číslem 
stanice představující číslo pole v rozvodně a IP adresa ochrany. Toto rozhraní lze vidět na 
obrázku v příloze N. V procesním prostředí pod ikonou „modrého domečku“ je vytvořena 
hierarchie projektu EOP. Ve složce označující projekt EOP se po otevření složky udávající 
napěťovou hladinu 6 kV najde složka s názvem rozvodny R6-4, ve které je vytvořená ochrana 
2_7SJ642. Do té se vloží signál H201GC takovým způsobem, že se zkopíruje podobný již 
vytvořený signál. Toto prostředí lze pozorovat na obrázku v příloze O. U tohoto signálu se 
v záložce ADR_LINK vyplní správné GOOSE ID, které se skládá z IED jména a IEC adresy. 
Dále se vyplní bity určující IEC 60870-5-104 adresu s názvem IOA1, IOA2 a IOA3. Tyto bity 
jsou vypočítány v check-listech, které představují parametrizační tabulku zobrazenou v příloze P. 
V této tabulce jsou vypočítány bity pro komunikaci do řídicího systému SCADA v protokolu 
IEC 60870-5-104 a do kontrolního tabla APEL v protokolu IEC 60870-5-101. Pro signál 
H201GC je nastaven bit IOA1 na hodnotu 191, který přiřazuje pořadí signálu v rozvodně. Bitu 
IOA2 je nastavena hodnota 2 z důvodu nastavení stanice 2 v systémovém nastavení. Poslední bit 
IOA3 je přiřazen v závislosti na čísle projektu, v tomto případě se jedná o číslo 24. Z těchto bitů 
se vypočítá číslo představující adresu v protokolu IEC 60870-5-104. Lze si všimnout využití 
karty C9 a portu PRE1 v datovém koncentrátoru. Do ostatních linků se kopírují nastavené 
parametry automaticky. Takto vytvořené nastavení se zkompiluje a přehraje do datového 
koncentrátoru. 

5.5 Hlášení ztráty GOOSE zprávy v InTouch SCADA3 
Pokud je signál upraven a odpovídá protokolu IEC 60870-5-104, lze ho použít pro zobrazení 

informace v řídicím systému pomocí programu InTouch. Tento program představuje nástroj pro 
vytváření rozhraní pro ovládání strojních a elektro technologií. Ve stávajícím projektu obsluhující 
zřízení ze strany 110 kV se spustí okno, ve kterém jsou zobrazeny hlášky komunikace 
elektronických ochran. Tyto hlášky se nachází v záložce na dolní liště s názvem „Seznam“ → 
„Ochr Siemens kom“. K těmto hláškám je vytvořena další pole s informací zobrazující ztrátu 
GOOSE v celé rozvodně. Toto nastavení se provádí pomocí jména hlášky a adresy 104. Tato 
adresa se vypisuje za název A1BINI v řádku „Item“. Název odpovídající číslu pole v rozvodně 
s H-kódem je vepsaný v řádku s názvem „Tagname“. Nezbytnou součástí jsou i komentáře 
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k hlášce, která se zobrazí ve vlastnostech signálu, nebo v listě alarmů při ohlášení této informace. 
Tento postup lze vidět na obrázku číslo 5-6. 

 

Obr. 5-6 Nastavení informace o ztrátě GOOSE zpráv v InTouchi 

Při spuštění takto nastaveného programu pomocí tlačítka Runtime umístěného v pravém 
horním rohu se program spustí a většina polí se probarví do růžova. Tento stav označuje chybu 
komunikace, která v tomto případě je samozřejmá, poněvadž počítač s programem není spojen se 
sítí s ochranami. Tuto vlastnost lze použít pro informování obsluhy při ztrátě GOOSE zprávy, 
která vstupuje do datového koncentrátoru. 

Na obrázku 5-7  je vyobrazen snímek řídicího systému v provozu, ve kterém je zprovozněna 
komunikace mezi ochranou v R6-4 a řídicím systémem.  Samotná ikona s názvem „2 POR G“ se 
při hlášení o ztrátě GOOSE zprávy zbarví zeleně a po rozkliknutí této informace lze odečíst 
hodnotu signálu společně s konkrétní informací. Zkrácená informace je vypsána v horní části 
obrazovky v alarm listu a to oranžovou barvou. V případě kdy obsluha pozoruje jinou část 
technologie, okno na dolní liště s názvem T14 červeně kvituje. Růžově podbarvená okna se 
stejnou hláškou u ostatních rozvoden udávají stav ztráty komunikace. Takto bude hlídána 
komunikace mezi ochranou a řídicím systémem. 
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Obr. 5-7 Zobrazení hlášky při ztrátě GOOSE v rozvodně R6-4 
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6 ZÁVĚR 
V této práci dochází k seznámení s elektronickou multifunkční ochranou 7SJ642, která je 

hojně využita v EOP pro chránění a manipulaci výkonových prvků. Z toho důvodu je v kapitole 
3.1 popsána vlastní spotřeba EOP, s využitím elektronických ochran od společnosti SIEMENS 
řady SIPROTEC4. 

V praktické části diplomové práce je vytvořena síť se třemi ochranami 7SJ642, do kterých 
vstupuje stav fiktivního výkonového vypínače. V kapitole 4.1 je detailně popsán postup vytvoření 
dvou projektů v parametrizačním programu DIGSI 4.88. Tyto projekty představují dvě rozvodny. 
Pro povel zapnutí vypínače jsou vytvořeny blokovací podmínky, pro které je nutné znát stavy 
jednotlivých vypínačů. Tyto informace jsou posílány mezi ochranami v tzv. GOOSE zprávě. Pro 
rozpoznávání ztráty GOOSE zpráv je použita logická funkce v CFC prostředí s názvem 
SI_GET_S, která dekóduje validitu zprávy. V tomto prostředí jsou vytvořeny blokovací 
podmínky, které pro vyhodnocení používají GOOSE zprávy, a proto je v této aplikaci využíván 
dekodér k informování o ztrátě GOOSE zprávy. Testování bylo určeno především na ztrátu 
GOOSE zpráv z důvodu chybného přehrávání ochran. Nejzávažnějším výsledkem tohoto 
testování je skutečnost, že při ztrátě GOOSE zprávy zůstává booleovská hodnota stejná jako před 
ztrátou. Tím pádem může nastat situace, při které je posílána informace o stavu zařízení, která 
dopomáhá splňovat blokovací podmínku. Po ztrátě GOOSE zprávy je tento stav stále využíván i 
přes změnu stavu, a proto by byla podmínka splněna i v případě, kdy by neměla být splněna. 
Proto jsou navržena opatření, dle kapitoly 4.4.1, která automaticky při ztrátě GOOSE zprávy 
nevyhodnotí blokovací podmínku. Z toho důvodu nelze spínat elektrické přístroje, které jim 
podléhají. Proto je vytvořeno hlášení o této ztrátě, a to v portálu ochrany a v řídicím systému. 
Toto hlášení v laboratorních podmínkách je popsáno v kapitole 4.4.1. 

Tato opatření jsou implementovány do projektu blokové rozvodny EOP s označením R6-4, 
která není v provozu díky odstávce kotle a turbíny. Rozdíl mezi projektem v experimentální síti je 
v četnosti GOOSE signálů, které je nutno hlídat. Příklad vyhodnocení ztráty GOOSE zpráv 
přicházejících do pole číslo 1 je v přílohách 10-12. Příklad hlídání GOOSE zpráv pro 
vyhodnocení blokovací podmínky pro zapnutí uzemňovače v poli 2 je zobrazeno v příloze číslo 
5. CFC chart ve kterém je vytvořeno hlídání GOOSE zpráv je zobrazeno v příloze číslo 7. Tento 
obrázek odkazuje na jednotlivá okna chartu. Okno s funkcí zpoždění odesílání hlášení o ztrátě 
GOOSE zprávy do systému je v příloze číslo 9. Další rozdíl mezi experimentální sítí je posílání 
informace o ztrátě GOOSE komunikace do systému, přes datový koncentrátor, který přenastaví 
adresu signálu na protokol IEC 60780-5-104, na kterém je provozován řídicí systém SCADA. 
Toto nastavení je vytvořeno v programu TOOLBOX II, které je popsáno v kapitole 5.4. 
Informace na jiném protokolu je použita k informování obsluze na velínu pomocí jednoduché 
hlášky, která je vytvořena v InTouchi v kapitole 5.5. 

Je nutné brát ohledy na to, že toto opatření využívá další GOOSE zprávy, které jsou posílány 
do sítě, a tyto zprávy je nutno také hlídat. Dochází tedy k využívání dalších logických funkcí 
SI_GET_S a tedy k využívání paměti elektronických ochran. Tato paměť má omezené možnosti, 
a proto je nutné najít takové pole s ochranou, ve které je dostatek místa pro vytvoření tohoto 
chránění. V 5. kapitole, kde dochází k implementaci tohoto chránění do blokové rozvodny R6-4, 
je vybrána ochrana pole měření. V tomto 2. poli je dostatečné místo v paměti. Avšak při 
vytváření projektu došlo k omezení druhu CFC, a to PLC_BEARB (Fast PLC). Z toho důvodu je 
využit druh PLC1_BEARB (Slow PLC), který není tak náročný na paměť.  



6 Závěr 

 

 

66

Při přehrávání ochran byla použita funkce „Initialize device…“, která se využívá v případě 
přehrávání změny, která je aplikována v IEC 61850 stanici. V průběhu přehrávání datového 
koncentrátoru a InTouche nenastaly žádné problémy. Takto vytvořená funkce byla odzkoušena 
pomocí odpojení napájení jednotlivých ochran a tím odstranění zdroje GOOSE zpráv. Ve všech 
případech došlo k informování do řídicího systému po 60-ti sekundové pauze.  
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B. Logické schéma v CFC prostředí pro 3 pole rozvodny R6-4 
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C. CFC chart s názvem „blokování“ se všemi okny v poli číslo 2 
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D. Okno s funkcí, která nevyhodnotí blokovací podmínku v případě ztráty GOOSE zprávy v chartu „blokování“.  
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E. Okno s funkcí blokovací podmínky pro manipulaci uzemňovače QE v poli 2 
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F. Okno s funkcí vyhodnocení ztrát GOOSE v poli číslo 2 
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G. CFC chart s názvem „GOOSE lost“ v poli číslo 2 se všemi okny 
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H. Okno s funkcí rozpoznání ztráty GOOSE zpráv z poli 1,3 až 8 
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I. Okno s funkcí vyhodnocení ztráty GOOSE ve všech polích s časovým zpožděním 
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J. CFC chart s názvem „GOOSE lost“ v poli číslo 1 
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K. Okno s funkcí rozpoznání ztráty GOOSE zprávy LOR z pole 17 až 22 a zprávu o stavu uzemňovače v poli 2 
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L. Okno s funkcí vyhodnocení ztráty GOOSE zprávy v poli číslo 1 
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M. Navázání GOOSE zpráv v IEC61850 stanici informující ztrátu GOOSE zpráv v rozvodně R6-4 
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N. Systémové nastavení rozvodny R6-4 v TOOLBOXU II  
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O. Procesní nastavení signálu H201GC v ochraně druhého pole rozvodny R6-4 

v TOOLBOXU II 
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P. Check-list se signály pro ochranu v 2. poli rozvodny R6-4 

 


