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 Abstrakt 7 

 

ABSTRAKT 

Firma ABB s r.o. je jednou z nejvýznamnějších společností, která se podílí na určování 

trendů v oblasti energetiky. Aktuálním směrem je digitalizace rozvoden, která vede 

k zjednodušení interního zapojení a snadnému zapojení rozvodny do řídicího systému. Práce 

popisuje moţnosti zapojení komunikace, způsoby řízení logických operací centralizovaně nebo 

decentralizovaně a srovnává moţnosti daných systémů. 

 

KLÍČOVÁ SLOVA:  >> COM600, REF615, REF543, REF630, komunikace IEC61850, 

GOOSE, decentralizovaný systém řízení, centralizovaný systém 

řízení<< 
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ABSTRACT 

ABB s r.o. is one of the most important companies that are concerned with setting of trends 

in electro-energetic field. One of these trends is digitalization of medium voltage substations that 

leads to simplified of internal connection and easier connection of substation to the control 

system. This thesis deals possibilities of connection of communication, methods of controlling 

logical operations by centralized or distributed system and compares potential of these systems. 

 

KEY WORDS:  >> COM600, REF615, REF543, REF630, communication IEC61850, 

GOOSE, distributed control system, centralized control system<< 
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1 ÚVOD 
Svět se neustále modernizuje. Především vlivem dnešního způsobu ţivota, vyuţívání nových 

technologií, růstu populace, exportu pokroku do rozvojových zemí dochází napříč 

kontinentem k neustálému růstu spotřeby energie, poptávky po energických zařízeních, které je 

nutno po určité době obnovovat. Energetický průmysl patří k těm nejlukrativnějším. Firmy 

působící v tomto odvětví se neustále rozvíjí. Jednou ze společností, které se zaměřují na tento 

směr podnikání, je ABB s. r. o., nabízející technologie pro energetiku a automatizaci pro zvýšení 

výkonnosti a zároveň sníţení vlivu na ţivotní prostředí. Společnost aktuálně zaměstnává 

124 000 odborníků ve více neţ sto zemích., z toho téměř tři tisíce lidí na českém území.  

 

2 CÍLE PRÁCE 
Cílem práce je ukázat moţnosti a výhody standardu IEC61850 v řízení a monitorování 

rozvoden při zapojení ve smyslu centralizovaného a decentralizovaného řídícího systému, 

následně ukázat postupy při programování obou systémů. Tento standard podporuje obě 

architektury a kaţdá z těchto architektur má svoje klady a zápory. S těmito klady a zápory se při 

různých řešení potýká nejen zákazník při provozování takové rozvodny, ale také výrobce při 

projektování, výrobě, programování a testování těchto rozvaděčů. V současné době je na trhu 

dostupná nová řada ochranných relé skupiny Relion
®
, která podporuje komunikační standard 

IEC61850. Jedná se především o ochrany typu REF630 a REF615, které jsou nástupci nejvíce 

prodávaných ochran REF542plus, REF610 nebo REX521. Závěr práce porovnává tyto dva 

systémy a pojednává o přínosech a omezeních při výrobě těchto rozvoden. 
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3 POUŢITÁ ZAŘÍZENÍ PRO DIGITALIZACI 

3.1 Ochrana REF615 

Ochrana REF615 je  jedním z výrobků produktové skupiny Relion
®
 firmy ABB a zároveň je 

i součástí produktové řady 615 určené pro chránění a ovládání. Charakteristickými  vlastnostmi 

výrobků řady 615 je jejich kompaktní provedení a výsuvné řešení. Jejich hardware je navrţen tak, 

aby plně vyuţil potenciál standardu IEC 61850 pro komunikaci a vzájemnou součinnost zařízení 

určeného pro automatizaci rozvoden. V ochraně lze naprogramovat i sloţitější logiku řízení 

rozvodny s vyuţitím horizontální komunikace GOOSE. Ochrana je určena především  pro  

chránění  venkovních vedení a kabelových vývodů v distribučních sítích, ale její nasazení je 

moţné ve všech typech sítí (izolované, uzemněné přímo, odporově nebo přes tlumivku). Ochranu 

je moţné pouţít i v aplikacích, kde je vyţadován nezávislý a redundantní systém ochran.  

Z počátku ochrana disponovala pouze proudovými ochrannými funkcemi s měřením 

residuálního napětí pro směrové zemní funkce. Později byla rozšířena o napěťové vstupy a tím 

také o další ochranné funkce. Nyní disponuje většinou funkcí, které jsou vyţadovány pro běţné 

aplikace – funkce nesměrové i směrové proudové, synchronizace, základní napěťové a frekvenční 

dále obsahuje funkci opětného zapínání, zábleskovou ochranu a ochranu proti tepelnému 

přetíţení. REF615 zobrazená na obr. 3-1 je pouze jeden typ z produktové řady 615. Další typy 

jsou REU, RET, REM a RED. Tyto typy se liší ochrannými funkcemi pro dané koncové zařízení. 

Jedná se například o motorové, transformátorové a diferenciální ochranné funkce. 

 

 

Obr. 3-1 Ochrana REF615 

 

 Architektura ochrany vychází ze standardu IEC61850 na rozdíl od předchozích ochranných 

terminálů, které vyuţívaly pro vnitřní komunikaci jednotlivých součástí protokol SPA a pro 

komunikaci na protokolu IEC61850-8-1 potřebovaly převodník. Ochrana se vyrábí v 8 

standardních konfiguracích, které se liší moţností pouţití ochranných funkcí danou zejména 

hardwarovou konfigurací analogových vstupů a moţností rozšíření o binární vstupy a výstupy. 

Displej umoţňuje zobrazení jednopólového schématu na displeji včetně ovládání vypínače a dále 

lokálně nastavovat parametry ochrany a ochranných funkcí nebo zobrazit měření veličin. 

Ochrana je určena pro montáţ na dveře rozvaděče, je umístěna v zásuvném bloku, do jehoţ 

konektorů jsou zapojeny všechny vodiče pro měření proudů, napětí, pro binární vstupy a výstupy, 

napájení i komunikaci. Protoţe se jedná o ochranu vyjímatelnou, zásuvný blok je vybaven 
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kontakty pro automatické zazkratování sekundárních obvodů transformátorů proudu, které jsou 

automaticky sepnuty při vyjímání ochrany z bloku. 

Ochrana komunikuje prostřednictvím protokolu IEC61850-8-1 a podporuje přenos GOOSE 

zpráv. Další z podporovaných komunikačních protokolů je IEC 60870-5-103, Modbus
®

 i 

DNP3.0. Z nejvýznamnějších posledních inovací byla implementace podpory obousměrné 

komunikace v kruhové síťové topologii s automatickou rekonfigurací při rozpojení. Ochrana 

nabízí i Web-HMI, coţ je webové rozhraní, které slouţí k jednoduché správě této ochrany 

prostřednictvím internetového prohlíţeče. Takto je moţné ochranu nastavovat, monitorovat bez 

nutnosti zapojení do monitorovacího systému, kde by bylo jeho pořízení vzhledem k pouţité 

aplikaci zbytečné. Displej ochrany umoţňuje vizualizaci a dále slouţí k zobrazení MENU, 

nastavení parametrů funkčních bloků a ochranných funkcí.  

I kdyţ je tato ochrana určena pro jednodušší aplikace, umoţňuje široké uplatnění a 

jednoduchou konfiguraci pomocí konfiguračního software PCM600 firmy ABB. Zde je moţné si 

vybrat ze dvou nástrojů - Signal Matrix nebo Application Configuration. Software PCM600 je 

určený pro konfiguraci ochran skupiny Relion
®
 a novějších. Obsahuje řadu nástrojů, důleţitých 

pro správu a konfiguraci ochran. Poloţka Parameter Setting umoţňuje nastavovat parametry 

ochranných funkcí. Tato poloţka je zároveň dostupná i pro starší typy ochran jako je 

REF542plus, REF541/3/5 nebo skupiny SPACOM, jestliţe mají nakonfigurovaný komunikační 

protokol IEC61850. Nástroj Disturbance Handling také pracuje se staršími ochranami, umoţňuje 

nahrát z ochrany poruchový zápis a zpracovat jej do zprávy o poruše. Nástroj Application 

Configuration vyuţívá programovací rozhraní FBD a umoţňuje jednoduchou a přehlednou 

konfiguraci. Aplikace Signal Matrix je určena pro zákazníky, zobrazuje matici vstupů, výstupů a 

funkcí, které leze mezi sebou propojovat. Pro konfiguraci jednopólového schématu je určen 

nástroj Graphical Display Editor. 

 

 

Obr. 3-2 Nástroje PCM600 

 

3.2 Ochrana REF630 

Na obrázku 3-3 je zobrazena další pouţitá ochrana z nové produktové skupiny Relion
®

 - 

ochrana REF630. Zároveň je i součástí  produktové řady  630  určené  pro  chránění  a ovládání 

zařízení a rozvaděčů distribuční sítě. Charakteristickou vlastností řady 630 je flexibilní 

konfigurovatelnost a podpora mnoha ochranných funkcí. Ochrana má 9 analogových vstupů a 

můţe obsahovat aţ 50 vstupů a 45 výstupů. HMI podporuje zobrazení 4 různých jednopólových 
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schémat na samostatných stránkách, tím pádem umoţňuje zobrazit i sousední panely, které 

neobsahují ochranu a také zde ovládat vypínače. Na rozdíl od REF615, kde je dostupné ovládání 

jednoho vypínače, REF630 podporuje kromě ovládání vypínačů také ovládání motorových 

pohonů odpojovače a zkratovače.  

Ochrana zahrnuje větší mnoţství ochranných funkcí s velmi propracovaným nastavením. 

Obsahuje například distanční ochranu a doplňkové funkce pro správnou identifikaci poruchy, 

funkci odpínání zátěţe, ochranu proti tepelnému přetíţení s tepelným modelem venkovního 

vedení nebo kabelu, funkci určení místa poruchy. Poslední jmenovaná funkce měří impedanci, 

identifikuje typ poruchy a zároveň vypočte přibliţnou vzdálenost do místa poruchy. Zemní 

poruchy je moţné lokalizovat v přímo uzemněných sítích a v sítích odporově uzemněných. 

V sítích s izolovaným uzlem je moţné detekovat poruchu za předpokladu, ţe hodnota 

poruchového proudu je přinejmenším stejná, nebo je dokonce vyšší neţ hodnota proudu zátěţe. 

Jednotlivé typy REF, RET, REM se liší ochrannými funkcemi pro dané koncové zařízení.  

Ochrany řady 630 podporují nový standard automatizace rozvoden IEC 61850 včetně  

horizontální komunikace GOOSE a dále komunikační protokol DNP3. Nabízí tak komplexní 

připojení k systémům automatizace rozvoden a ke SCADA systémům. Kromě těchto 

komunikačních protokolů nabízí ochrana Web-HMI, které slouţí k jednoduché správě této 

ochrany prostřednictvím internetového prohlíţeče. Podporovány jsou metody časové  

synchronizace SNTP, DNP3 a IRIG-B s rozlišením časové značky v rozsahu 1 ms. 

Všechny vodiče pro zapojení proudů, napětí, binární vstupy a výstupy, napájení i komunikaci 

jsou zapojeny do konektorů, které lze jednoduše odpojit, přičemţ konektory pro proudy jsou 

vybaveny samo-zkratujícími svorkami zapojeného obvodu a chrání tak proudové transformátory 

před poškozením. Přední i zadní komunikační port LAN slouţí k nahrávání konfigurace 

nástrojem PCM600, přičemţ zadní komunikační port je určen zejména pro komunikaci s řídicím 

systémem a časovou synchronizaci. 

 

 

Obr. 3-3 Ochranný terminál REF630 

 

3.3 COM600 

Jednou z moderních variant řídicích systémů je pouţití osobního počítače. COM600 je také 

osobní počítač, ale v průmyslovém provedení. Pro tyto systémy je pouţíván název IPC (Industry 

PC). Jiţ v 90. letech několik firem nabízelo tyto počítače, ale systémy PLC byly stále více 

pouţívané z důvodu větší spolehlivosti.  

Řídicí systém na bázi IPC je v současnosti levnější, neţ podobný systém s architekturou 

PLC. Pro řízení je ale nezbytně nutné, aby řídicí systém splňoval ještě celou řadu 
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elektrotechnických norem a doporučení. Ve prospěch PLC hovoří vyšší spolehlivost a 

bezpečnost, které jsou zaručeny jednoduchým operačním systémem reálného času. IPC pouţívají 

v současné době systém Windows XP, který se nemůţe rovnat se systémem reálného času, ale 

díky programátorskému komfortu značně urychluje uvádění větších stanic do provozu, coţ má za 

následek velké finanční úspory. 

Systém COM600 disponuje funkcí komunikační brány pro mapování signálů ovládacích a 

ochranných terminálů rozvodných zařízení s nadřazeným systémem. Zařízení připojené ke 

COM600 mohou komunikovat různými protokoly, podporovanými systémem. Tyto protokoly 

mohou být libovolně kombinovány a jejich počet je omezen zakoupenou licencí. Jeho výhodou je 

potenciál standardu IEC 61850, vyuţití jazyku pro jednotný popis rozvodny SCL a dalších částí 

tohoto standardu.  

Zařízení obsahuje volitelné vizualizační rozhraní (HMI), umoţňující uţivatelům zobrazovat 

data, informace o stavu připojení jednotlivých zařízení, jednopólové schéma rozvodny, číst 

měřené hodnoty nebo záznamy z poruchového zapisovače ochran a v neposlední řadě i 

nastavovat parametry ochranných funkcí. Umoţňuje jednotlivé aktivní prvky i interaktivně 

ovládat. Pro přístup k vizualizaci je pouţíván internetový prohlíţeč. 

 

Hlavními vlastnostmi COM600 jsou: 

- zprostředkovává vizualizaci rozvodny, pro jejíţ zobrazení stačí internetový prohlíţeč 

- nabízí web server a při připojení na internet nebo intranet lze ovládat a monitorovat 

rozvodnu pomocí zabezpečeného připojení odkudkoliv 

- změna probarvení prvků na základě jejich stavu - napětí / bez napětí / uzemněno 

- zaznamenávání alarmů a událostí, umoţňuje i zvukovou signalizaci 

- měření veličin a zpracování do trendu 

- nastavování parametrů ochran 

- uloţení záznamu z poruchového zapisovače ochrany 

- SNTP server pro časovou synchronizaci 

- brána mezi rozvodnou a řídicím centrem umoţňující konverzi protokolů 

- podpora protokolů IEC61850-8-1, IEC101, IEC 103, IEC 104, Modbus, LON, SPA,  

DNP3.0 

- logický procesor 

- historie dat 

- síťová tolerance chyb – redundance duplikací komunikační sítě 

 

Po hardwarové stránce systém COM600 neobsahuje ţádné pohyblivé součástky jako 

ventilátory či klasické pevné disky. Z toho důvodu je navrţen tak, aby vzniklé teplo všech jeho 

součástí bylo odváděno ţebrovaným hliníkovým povrchem. Základem je procesor Intel Pentium 

M 1.6GHz, 1GB SDRAM a 8GB pevný disk (Compact Flash Solid State Disc). Vstupně – 

výstupní rozhraní je patrné z obrázku 3-4, obsahuje komunikační porty (RS232, RS485), USB 
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porty, volitelné síťové karty s metalickými nebo optickými konektory, VGA a audio výstup. O 

provoz se stará operační systém Windows XP Embedded.  

 

 

Obr. 3-4 Průmyslový počítač COM600 

Konfigurace COM600 obsahuje soubory popisující komunikaci a konfiguraci připojených 

ochran dle standardu IEC61850, na jejichţ základě probíhá mapování signálů do grafické části 

konfigurace i komunikační části.  

Pro kaţdou ochranu je moţné vytvořit jednopólové schéma, které zobrazuje aktuální stav 

všech prvků pomocí informací z mapovaných signálů. Sloţením jednopólových schémat 

dostaneme schéma celé rozvodny. Některé bloky je moţné i ovládat a tím tuto vizualizaci vyuţít 

k jednoduchému ovládání rozvodny přímo prostřednictvím rozhraní COM600, nebo v případě 

připojení k internetu např. z kanceláře. Často všechna připojená zařízení nekomunikují stejným 

protokolem, COM600 umoţňuje konverzi protokolu a výstupní protokol komunikující 

s nadřazeným systémem můţe být úplně jiný neţ všechny vstupující protokoly. 

 OPC Server protokoly: LON-LAG, SPA, IEC 60870-5-101, IEC 60870-5-103, IEC 

60870-5-104, IEC 61850-8-1, Modbus serial , Modbus TCP, DNP3 serial, DNP3 TCP  

OPC Klient protokoly: IEC 60870-5-101, IEC 60870-5-104, DNP 3.0 Serial, DNP 3.0 

LAN/WAN, SPA Router, external OPC. 

Logický procesor: je funkce, která dovoluje vytváření specifických klientských aplikací pro 

COM600. Aplikace jsou programovány logickým editorem CoDeSys pracujícím podle protokolu 

IEC 61131-3. Tento program podporuje 5 základních programovacích jazyků, ke kterým patří 

např. Function Block Diagram nebo Structured Text. Aplikace logického procesoru umí číst 

namapované signály z OPC serveru. Naprogramovaná logika zpracuje signály a výstup předá 

opět do OPC serveru, odkud signál dojde ke koncovému zařízení. Přitom není vyţadován jeden 

určitý typ protokolu. 

Historie dat: systém ukládá data relační databáze, se kterou můţe uţivatel dále pracovat. 

Data mohou být zobrazena v grafické formě jako trendy nebo porovnávat údaje z jednotlivých 

zařízení. V jednom grafu lze takto porovnávat historii odebírané energie z různých strojů. 
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4 IEC 61850 - STANDARD PRO KOMUNIKACI 

4.1 IEC 61850 

Standard IEC 61850 byl schválen počátkem roku 2004, byl připravován za spolupráce 

mnoha velkých firem, mezinárodní elektrotechnickou komisí (IEC), coţ je nezisková, nevládní 

organizace, jejíţ úkolem je připravovat a publikovat standardy v elektrotechnice a energetice. 

Historie společnosti sahá na začátek 20. století. V roce 1948 své londýnské sídlo přestěhovala do 

Ţenevy ve Švýcarsku a dnes zahrnuje členy z více neţ 130 států. Společnost úzce spolupracuje 

s mezinárodní organizací pro standardizaci (ISO) a s mezinárodní telekomunikační unií (ITU). 

Její publikace mají formu doporučení, které má finální produkt splňovat a je na výrobci jakým 

způsobem produkt zpracuje, aby tato doporučení splňoval. 

Standard IEC 61850 je soubor norem, které definují pravidla pro komunikaci mezi 

zařízeními v energetice a stanovují poţadavky, které jsou kladeny na rozvodny a jejich zařízení. 

Tyto normy obsahují definice komunikačních protokolů, ale také standardy pro řízení a 

engineering rozvoden. Normy byly u nás publikovány pod soubornými názvy „Komunikační sítě 

a systémy v podřízených stanicích“ a „Komunikační sítě a systémy pro automatizaci v 

energetických společnostech“. Soubor norem zahrnuje: 

 

IEC 61850-1: Úvod a přehled 

IEC 61850-2: Výklad zvláštních výrazů.  

IEC 61850-3: Všeobecné požadavky. Stanovuje základní poţadavky na komunikaci mezi 

IED v rozvodně a poţadavky na systémy, které jsou na rozvodnu vázány.  

IEC 61850-4: Systémové a projektové řízení. Soustřeďuje se na poţadavky na správu 

systémů, řízení projektů a na speciální podpůrné nástroje.  

IEC 61850-5: Požadavky na komunikaci pro funkce a modely zařízení. Standardizuje 

komunikaci mezi IED, jako jsou ochrany, odpojovače nebo transformátory, a systémem 

rozvodny. 

IEC 61850-6: Konfigurační popisový jazyk pro komunikaci v elektrických stanicích 

týkající se IED. Specifikuje formáty souborů pro popis konfigurace jednotlivých IED a 

komunikačního systému.  

IEC 61850-7:  Základní komunikační struktura pro podřízené stanice a napájecí zařízení 

IEC 61850-7-1: Zásady a modely. Poskytuje přehled o architektuře komunikačních systémů 

a interakcích mezi zařízeními rozvoden.  

IEC 61850-7-2: Abstraktní rozhraní pro komunikační služby (ACSI). Popisuje dvě rozhraní: 

první pro komunikaci mezi klientem a vzdáleným serverem a druhé pro rychlé a 

spolehlivé šíření informací o časově kritických událostech v rámci celého systému 

rozvodny a pro přenos souborů vzorkovaných hodnot.  

IEC 61850-7-3: Obecné třídy dat. Tato část specifikuje třídy dat pro informace o stavu 

zařízení, vzorkovaných veličinách, informace spojené s řízením stavu zařízení, 

informace o analogových ţádaných veličinách v regulačních smyčkách a o konfiguraci 

zařízení.  

IEC 61850-7-4: Třídy kompatibilních logických uzlů a třídy dat. Stanovuje názvy 

kompatibilních logických uzlů a názvy dat pro komunikaci mezi programovatelnými 

elektronickými zařízeními, včetně vztahu mezi logickými uzly a daty. 

IEC 61850-8-1: Mapování specifických komunikačních služeb (SCSM) – Mapování na 

MMS (ISO 9506-1 a ISO 9506-2) a na ISO/IEC 8802-3.  
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IEC 61850-9-1: Mapování specifických komunikačních služeb (SCSM) – Přenos 

vzorkovaných hodnot po sériovém jednosměrném (neorientovaném) vícebodovém spoji 

bod-bod – na úrovni pole rozvodny  

IEC 61850-9-2: Mapování specifických komunikačních služeb (SCSM) – Vzorkované 

hodnoty z ISO/IEC 8802-3. Je stanoveno mapování SCSM pro přenos vzorkovaných 

hodnot v souladu s abstraktní specifikací podle IEC 61850-7-2.  

IEC 61850-10: Zkoušky shody. Stanovuje metody a popisuje abstraktní případy zkoušek 

pro zkoušení shody zařízení pouţívaných v automatizovaných systémech rozvoden. 

 

Na standardu IEC 61850 se začalo pracovat jiţ v polovině 90. let a byl schválen počátkem 

roku 2004. Velkým pokrokem bylo, ţe byl přijat IEC i ANSI komunitou společně. Hlavním 

úkolem bylo sjednotit komunikační standardy rozdílných napěťových skupin (VVN, VN, NN) 

coţ by mělo přinést zjednodušení nejen při projektování, výrobě a následném uvádění do 

provozu, ale také při provozu, kdy při relativně jednoduchém zapojení máme přístup k velkému 

mnoţství dat. Trend z minulosti, kdy různé firmy vyráběli zařízení s vlastními komunikačními 

protokoly a zákazník musel pouţít převodník, pro zapojení tohoto zařízení do řídícího systému. 

Tento postup zvyšoval náklady. V první části tohoto standardu je uvedeno: „Cíl standardizace 

v oblasti automatizace v energetice je vyvinout komunikační standard, který splní funkční a 

výkonnostní poţadavky, zatímco bude podporovat do budoucna moţnost technologického 

rozvoje. Aby byl opravdu prospěšný, musí být nalezena shoda mezi výrobci a uţivateli zařízení, 

moţností zařízení volně vyměňovat informace.“ Podle mého názoru se tato myšlenka podařila 

naplnit. Je zde totiţ pevně definovaný jazyk (IEC61850) a rozhraní pro komunikaci 

(ETHERNET), kde fyzickým médiem můţe být optické vlákno nebo metalický kabel, které je 

pouţíváno více neţ 20 let, neustále se vyvíjí, zvyšuje svou rychlost a přitom zachovává zpětnou 

kompatibilitu. Standard byl přijat spotřebiteli od svého uvedení velice rychle a uţ během dvou let 

velká část spotřebitelů ţádala tento protokol.  

Soubor norem IEC 61850 definuje, jak jsou data přenášena mezi klienty a sluţbami zařízení 

různých výrobců a jak jsou data identifikována. Data jsou přenášeny sítí LAN, vyuţívají 

komunikační vrstvu TCP/IP a ethernet dle ISO/IEC 8802-3. Způsob vyměňování časově 

kritických i nekritických dat se uskutečňuje mapováním z ACSI (Abstract Communication 

Service Interface) do několika modelů, ke kterým patří MMS (Manufacturing Message 

Specification), GOOSE (Generic Object Oriented Substation Event) nebo SMV (Sampled 

Measured Values). Architektura komunikačního protokolu je typu klient-server, ale vyuţitím 

horizontální komunikace umoţňuje předávat data ostatním zařízením bez zásahu řídícího centra. 

Tímto se vyznačuje podporou centralizovaného i decentralizovaného systému řízení.  

Další součástí standardu je definice programovacího jazyka SCL (Substation Configuration 

Language). SCL jazyk není programovacím jazykem jako například C++, ale jazykem vyuţívajícím 

formát XML k popisu systému energetických zařízení. Souborové formáty programovacího jazyka 

jsou definované v části  IEC61850-6 a jsou následující: 

- SSD (System Specific Description)  

popisuje strukturu celého vnějšího elektrického systému. Strukturou je jednopólový 

diagram se zařízením vysokého napětí, jeho elektrické zapojení a popis jeho funkcí  
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- ICD (IED Capability Description)  

Popisuje komunikační sluţby dostupné v ochraně a její základní datové modely a funkce. 

Podle tohoto popisu můţe systémový inţenýr nastavit základní parametry komunikace. 

- CID (Configured IED Description)  

Popisuje komunikaci nakonfigurované ochrany a zároveň obsahuje všechny 

nakonfigurované datové modely a funkce. 

- SCD (Substation Configuration Description)  

Popisuje kompletní systém rozvodny, který obsahuje datové a komunikační modely. Jeho 

struktura leze rozdělit do 4 celků – část popisující rozvodnu, ochrany, komunikaci a 

šablony datových typů. V první část, úroveň rozvodny, ukazuje vztah mezi zařízením 

vysokého napětí jednopólového schématu a ochranami nebo jejich logickými uzly. Druhá 

část zahrnuje konfiguraci jednotlivých ochran, datových sad naprogramovaných pro 

komunikaci i propojení logických uzlů s jinými ochranami. Komunikační část obsahuje 

konfiguraci síťové komunikace ochran, jsou zde uchovány TCP/IP adresy a MAC adresy. 

Poslední část šablon datových typů (DataTypeTemplates), obsahuje všechny datové typy, 

které se vyskytují v SCD. Tyto šablony mají zásadní vliv na velikost souboru, neboť 

datové typy jsou definovány jen jednou a následně jsou zapisovány formou odkazu. SCD 

soubor se obecně skládá ze souborů CID, případně ICD. 

 

Ochrana je identifikována v síti ethernet IP adresou, ale pro komunikaci je důleţitý i název 

ochrany, označovaný také jako technický klíč (Technical Key). Na tento klíč se dotazuje řídicí 

systém, nebo ochrany při horizontální komunikaci a jeho název musí být v síti jedinečný. Skladba 

názvu je patrná z následujícího obrázku 4-1. První tři písmena označují název stanice, další dvě 

označují napěťovou hladinu, kterou lze určit z tabulky 4-1 a index napěťové hladiny, kterým se 

rozlišují například různé přípojnice. Následující tři písmena označují zařízení, v případě 

rozvaděče je nejčastěji uváděno pořadové číslo panelu. Poslední dvě čísla identifikují ochranu, 

neboť jich můţe být v jednom panelu několik, coţ bývá někdy zákazníky vyţadováno. 

 

 

 

Obr. 4-1 Popis technického klíče 
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Tab. 4-1 Hodnoty napětí pro napěťové hladiny 

Voltage Level Designation Value   

B > 420 kV 

C 380-420 kV 

D 220-380 kV 

E 110-220 kV 

F 60-110 kV 

G 45-60 kV 

H 30-45 kV 

J 20-30 kV 

K 10-20 kV 

L 6-10 kV 

M 1-6 kV 

N < 1 kV 
 

Na obrázku 4-2 je zobrazena struktura CID souboru pro komunikaci ochrany REF615. 

Z názvu je patrné, ţe napěťová hladina je v rozmezí 10-20kV, ochrana je umístěna v rozvaděči č. 

2 a je zde buď první nebo jedinou ochranou.  

 

Obr. 4-2 Náhled zkrácené verze CID souboru 



IEC 61850 - Standard pro komunikaci 

 

 

24 

Soubor se skládá ze sloţek, jejichţ datový typ je zde označen modře. Zařízení má zpravidla 

několik logických zařízení (LD - logical device) a kaţdé logické zařízení má několik podsloţek 

logických uzlů (LN - logical node). Logický uzel označuje zejména funkce dané ochrany a 

obsahuje datové proměnné, které mohou nabývat různých hodnot podle typu. 

Tato ochrana má 3 logické zařízení, z nichţ první obsahuje téměř všechny funkce ochrany. 

Pouze funkce ovládací a funkce poruchového zapisovače byly odděleny do samostatných skupin. 

Logickým uzlem jsou funkce, které ochrana podporuje. Jsou to funkce ochranné, měřící. 

Například logický uzel CMMXU1 označuje měření proudu nebo DEFHPTOC1 (Directional 

Earth Fault High - stage 1) označuje směrovou zemní ochranu. V logické sloţce CTRL jsou 

umístěny ovládací prvky, např. vypínač (CB), odpojovač (DC), zkratovač (ES). Vypínač je 

označen CB s upřesněním významu funkce - CILO, CSWI a XCBR. CBCILO se sdruţuje 

blokády, povolení zapnutí a vypnutí. CBCSWI označuje přepínač, kde je důleţitá proměnná s 

názvem „Pos“ označená jako datový typ DPC. „Double Point Command“, je dvoubitové číslo a 

přečtením jeho hodnoty lze zjistit pozici vypínače. Celá adresa pak vypadá následovně:  

„AA1K1Q02A1/CTRL/CBCSWI1/Pos/stVal = 1“ 

Dvoubitové číslo můţe nabývat 4 hodnot (0 = mezipoloha, 1 = poloha vypnuto, 2 = poloha 

zapnuto, 3 = poloha zapnuto i vypnuto). Pro zapnutí vypínače je potřeba zapsat na adresu 

AA1K1Q01A1/CTRL/CBCSWI1/Pos/ctVal hodnotu 2. Zdánlivě stejné adresy se liší v poslední 

hodnotě stVal (status value – pro indikaci stavu) a ctVal (control value – hodnota pro ovládání).  

Všechny tyto signály jsou mapovány formou odkazu do sloţky logického zařízení LD0,  

jejího logického uzlu LLN0, kde se nachází sloţky DS (DataSet, neboli datová sada), kterých 

bývá 5 – 8 v závislosti na typu ochrany. Jednotlivé sloţky sady dat sdruţují příbuzné signály, 

například měření, stavy výstupů, čítače nebo GOOSE zprávy. Z této sloţky jsou data k dispozici 

ostatním zařízením k vyčítání, za pomocí nastavení RCB bloků. RCB blok obsahuje klientská 

zařízení, kterým jsou data reportována. 

Soubor norem IEC 61850 zajišťuje vzájemnou součinnost zařízení a systémů v rozvodnách 

tím, ţe standardizuje jejich rozhraní, protokoly a datové modely. To umoţňuje sníţit náklady na 

instalaci, konfiguraci a údrţbu. Zároveň splňuje bezpečnostní poţadavky, které jsou zabezpečeny 

rychlým přenosem časově kritických informací – hlavně vypínacích signálů. Zapojení 

komunikace je nejčastěji preferováno do kruhu s automatickou rekonfigurací sítě. Tím je moţné 

se vyvarovat selhání nejvýše postaveného switche a ztratit tím komunikaci s rozvodnou.  

Ve standardu IEC 61850 – Edice 2 je původní edice rozšířena o podporu větrných, vodních, 

fotovoltaických elektráren a o kogeneraci. Dále jsou definovány protokoly pro redundantní 

komunikaci, určené pro zařízení se dvěma porty komunikujícími do 2 různých sítí v topologii 

hvězda, nebo pro obousměrnou redundantní komunikaci v zapojení do kruhu.  

V druhé edici bylo opraveno mnoho detailů a ačkoliv byla nedávno vydaná, neustále se 

pokračuje v rozšiřování této normy do dalších oblastí energetiky. Standard bude také zahrnovat 

síťovou architekturu průmyslového ethernetu v rozvodnách, způsob řešení redundance, 

konfigurace ethernetového switche a způsoby jakými monitorovat a diagnostikovat primární 

zařízení včetně mapování mezi standardem IEC 61850 a IEC 61970 (rozhraní aplikačních 

programů pro systémy řízení výroby a distribuce elektrické energie). 

Standard nově přidal dva souborové formáty „IID“ a „SED“ jazyka SCL.  

 



IEC 61850 - Standard pro komunikaci 

 

 

25 

- IID (Instantiated IED Description)  

Definuje výměnu dat pro jedinou ochranu (zařízení) předkonfigurovanou speciálně pro 

jedinečný projekt. Jedná se prakticky o modifikovaný CID soubor. 

- SED (System Exchange Description)  

Tento soubor je podskupinou SCD. Popisuje rozhraní jednoho projektu, aby mohlo být 

pouţité pro další projekt jako vstup. Definuje tedy rozhraní mezi dvěma různými projekty 

pro jednodušší konfiguraci samostatných projektů. 

 

V současnosti byly jiţ vydány některé normy rozšiřující standard IEC 61850 a na některých 

se dále pracuje. Souhrnný přehled je v tabulce 4-2. 

Tab. 4-2 Rozšíření standardu IEC61850 

IEC 61850-7-410 Vodní elektrárny 

IEC 61850-7-420 Komunikační sítě a systémy pro automatizaci v energetických spol. 

IEC 61850-7-500 Pouţití logických uzlů k modelování funkcí v automatizaci rozvoden 

IEC 61850-7-510 Pouţití logických uzlů k modelování funkcí ve vodních elektrárnách 

IEC 61850-90-1 Pouţití IEC 61850 pro komunikaci mezi rozvodnami 

IEC 61850-90-2 Pouţití IEC 61850 pro komunikaci mezi řídícími centry a rozvodnami 

IEC 61850-90-3 Pouţití IEC 61850 pro monitorování stavu 

IEC 61850-90-4 IEC 61850 - Návod na engineering sítí 

IEC 61850-90-5 Pouţití IEC 61850 pro přenos synchronního fázoru podle IEEE C37.118   

IEC 61850-80-1 

 

Návod na výměnu informací z datových modelů CDC za pouţití IEC 

60870-5-101 nebo IEC 60870-5-104 

IEC 61400-25 Adaptace IEC 61850 pro větrné turbíny (6 dílů) 

 

Z výše uvedeného textu vyplývají následující výhody: 

• rychlý přenos časově kritických informací, 

• zjednodušení integrace zařízení v systému – názvosloví, 

• úspora na kabeláţi, projektování a výrobě – tím i finanční úspory, 

• jednodušší rozšíření nebo změna funkčnosti rozvodny, 

• vzdálená diagnostika a neustálá vlastní diagnostika spojení, 

• vysoká přenosová schopnost, 

• měření a sběr dat (SCADA), 

• vzdálené monitorování a řízení. 
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4.2 IEC 61850-8-1 (Station Bus) 

Tento díl standardu specifikuje metody pro výměnu časově kritických i nekritických dat po 

místních sítích pomocí mapování na MMS a na ethernetové rámce z ISO/IEC 8802-3 (IEEE 

802.3). Protokoly a sluţby MMS umoţňují podporu systémů s centralizovanou i 

decentralizovanou architekturou. Jsou zde definovány ochrany, ovládací a monitorovací zařízení ve 

vztahu se síťovým komunikačním centrem a zabývá se kompatibilitou při vzájemné spolupráci 

různých zařízení v rozvodně nebo mezi rozvodnami. Toho je dosaţeno popisem tvorby a vyměňování 

určitých zpráv prostřednictvím komunikace, při pouţití modelů specifikovaných v částech IEC 

61850-7-2, IEC 61850-7-3 a IEC 61850-7-4.  

Zahrnuje obousměrný komunikační model, kde se nachází odesílatel signálu a příjemce, který 

převzetí signálu potvrdí, nebo jednosměrný model, který pracuje na bázi odeslání signálu 

odesílatelem a moţnosti přijmout tento signál jedním či několika zařízeními, připojenými do téţe sítě. 

Dále definuje výměnu dat v reálném čase, řídicí činnosti, sdělování zpráv, metody přenosu 

měřených signálů, binárních vstupů a výstupů a dalších funkcí. Výhodou je, ţe jsou pouţívány názvy 

objektů, místo čísel registrů a indexů a tím je usnadněna orientace při konfigurování sloţitějších 

systémů. 

 

Obr. 4-3 Přehled vertikální a horizontální komunikace 

 

4.2.1 Vertikální komunikace 

Vertikální komunikace je časově nekritická komunikace mezi zařízeními (typicky mezi 

SCADA systémem a ochranami) zobrazena na obr. 4-3. Během komunikace se vyuţívá metody 

přístupu Klient/Server. Ochrany představují server a dávají svá data k dispozici klientům. Většinou 

lze připojit ke kaţdé ochraně aţ pět klientů současně. Nevýhody časové nekritičnosti odstraňuje 

tím, ţe umoţňuje i klientským stanicím, aby řídily přenos dat prostřednictvím horizontální 

komunikace, čímţ přináší výpočetní výkon blíţe k procesu. 
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4.2.2 Horizontální komunikace - GOOSE 

Je součástí standardu IEC 61850. Název pochází z anglického – Generic Object Oriented 

Substation Event (GOOSE). Je pouţíván pro rychlou horizontální komunikaci mezi zařízeními. 

Jediná takováto zpráva můţe být přijata několika zařízeními a je obrazem mapovaných MMS dat. 

Můţe být pouţíván pro sdílení analogových hodnot (neslouţí pro přenos vzorkovaných hodnot), 

indikaci pozic, vzájemné blokády a k nejdůleţitějším patří moţnost přenášet kritické vypínací 

signály. V tabulce 4-3 jsou zobrazeny typy signálů definovány normou IEC61850-5. Zde je 

označení třída P1 pro distribuční soustavu a třída P2/3 pro přenosovou soustavu. Tyto kritické 

vypínací signály jsou podle nezávislé vysokonapěťové laboratoře KEMA o 12 - 17ms rychlejší 

neţ signály realizované vodiči. 

 

Tab. 4-3 Přehled typů signálů 

Typ 1  (Rychlé zprávy) 
  

 

Typ 1A        (vypínací) 

 

- třída P1    : <10ms 

   
- třída P2/3 : <3ms 

 

Typ1B         (ostatní) 

 

- třída P1    : <100ms 

   
- třída P2/3 : <20ms 

Typ 2  (středně rychlé zprávy) 
 Typ 3  (pomalé zprávy) 
 Typ 4  (prvotní data) 
 Typ 5  (přenos souborů) 
 Typ 6  (zprávy časové synchronizace) 
  

Zprávy jsou vysílány periodicky. V případě výskytu události je vyslána zpráva s nejvyšší 

prioritou, která můţe tuto periodou zkrátit. Následně je  zpráva opakována v čase Tmin a dále 

s klesající frekvencí dokud není dosaţen čas Tmax a následně opakována s frekvencí Tmax, jak je 

vidět na obrázku 4-4. Tímto je dosaţeno věrohodnosti dat. 

 

Obr. 4-4 Přehled posloupnosti komunikace GOOSE 

 

IEC 61850 vyuţívá komunikačních vrstev modelu ISO/OSI. Sluţby MMS jsou mapovány 

v 5–7 vrstvě. Na obrázku 4-5 můţeme vidět, jak jsou signály s prioritou mapovány přímo do 

druhé vrstvy. Tím nedochází ke zpoţdění zpráv v zásobníku.  
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Obr. 4-5 Přehled posloupnosti komunikace standardu IEC61850 

 

Přidělování priority zobrazené v tabulce 4-4 je podle standardu IEEE  802.1Q, který 

umoţňuje jednu fyzickou síť rozdělit na několik virtuálních sítí pomocí rozšíření hlavičky 

ethernetového rámce o další poloţky. Tím odděluje časově kritické vypínací signály a signály 

s vysokou prioritou od signálů s nízkou prioritou, jako je například měření a indikace.  

Tab. 4-4 Priorita signálů 

Sluţba Priorita 

GOOSE 4 

GSE 1 

Vzorkované hodnoty 4 

 

V záhlaví kaţdé zprávy se nachází zdrojová adresa, cílová adresa, priorita, identifikátor 

aplikace, data a další poloţky. Pro zvýšení výkonnosti příjmu signálu se doporučuje vyuţití 

adresování dle MAC (Media Access Control) na bázi hardwarového filtrování. Adresa má délku 

6 oktetů a měla by mít strukturu dle tabulky 4-5. První tři oktety jsou vymezeny Institutem pro 

elektrotechnické a elektronické inţenýrství (IEEE), čtvrtý oktet má mít hodnotu 01 pro GOOSE, 

02 pro GSSE a 04 pro měřené vzorkované hodnoty. Poslední dva oktety jsou adresovány dle 

doporučení z tabulky 4-5.  

Tab. 4-5 Rozsah MAC adres 

 Sluţba Doporučený rozsah adres 

  Začátek Konec 

GOOSE 01-0C-CD-01-00-00 01-0C-CD-01-01-FF 

GSSE 01-0C-CD-02-00-00 01-0C-CD-02-01-FF 

Vzorkované hodnoty 01-0C-CD-04-00-00 01-0C-CD-04-01-FF 

 

Tento způsob komunikace je výhodný díky své flexibilitě, moţnostem, přenosu signálů a 

velmi rychlých signálů přímo mezi ochranami bez nutnosti tyto data zpracovávat v řídicím 

systému, nebo nutnost propojovat ochrany vodiči, ale vyţaduje nasazení odborného personálu 

například i pro jednoduché blokády. 
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4.3 IEC 61850-9-2 (Process Bus) 

Tato norma určuje moţností zapojení zařízení rozvoden (senzory, transformátory, vstupy, 

výstupy, vypínače) do stejné komunikační smyčky, kam je zapojena komunikace s nadřazeným 

systémem (Station Bus) s moţností vyčítání stavů a moţností ovládání. Pro tyto potřeby je důleţitá 

přesná časová synchronizace.  

 Přeměna analogových signálu z měření proudových a napěťových transformátorů do IEC 61850  

telegramů, se provádí ve slučovacích jednotkách (Merging Unit). Blokové schema této jednotky je na 

obrázku 4-6. Tyto jednotky sdruţují z kaţdého rozvaděčového pole tří fázové proudy a napětí přesně 

synchronizované. V libovolné ochraně mohou být tyto signály namapovány, coţ umoţňuje výrobcům 

sníţit mnoţství hardwarových variant produktů, tyto produkty standardizovat a tím také sníţit cenu. 

 

Obr. 4-6 Slučovací jednotka pro měřené hodnoty 

Datový tok takovéto jednotky lze vypočítat z následující rovnice 

 
RMULR DnTS            (Hz, bit, - , Mb/s) (1.1) 

Sr  – vzorkovací frekvence (Hz) 

Tl  – maximální délka telegramu 

nMU  – počet slučovacích jednotek 

Dr – datový tok 

 

Pro určení maximální délky telegramu  je potřeba sečíst velikost obsahu všech jeho částí. Skládá 

se ze záhlaví zprávy, těla zprávy a indikace stavu. Ačkoliv data mají velikost 46 Bytů, celá zpráva má 

vice neţ dvounásobnou velikost. Telegram je sloţen: 

26 bytů Ethernetového rámce,  

  4 bytů pro určení priority,  

  8 bytů identifikace typu ethernetu,  

  2 bytů ASN.1 tag/length,  

  2 bytů s délkou bloku,  

46 bytů (data),  

23 bytů indikace stavu, informace o mnoţství připojených senzorů a obnovovací frekvenci 
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V součtu tyto informace mají velikost 111 bytů. Převedením na bity dostaneme 888 bitů, kde 

musíme připočítat 96 bitů mezirámcové mezery a dostaneme výsledných 984 bitů. Vzorkovací 

frekvence je dána násobkem vzorkování a frekvencí sítě. Pro maximální datový tok je pouţita 

frekvence sítě 60Hz. Tyto navzorkované hodnoty předává jednotka do zásobníku s obnovovací 

frekvencí, která se rovná vzorkovací frekvenci. Tím je zaručena věrnost dat a zprávy se nehromadí 

v zásobníku, protoţe předcházející data jsou s obnovovací frekvencí vţdy přepsána. 

Dle normy „IEC 60044-8 Instrument transformers – Part 8:Electronic current transformers“ jsou 

standardní hodnoty vzorkování 20, 48, 80. Z hlediska měření harmonických je pro účely chránění 

dostačující měřit do 5 harmonické. Při měření výkonu a energie musíme brát v úvahu měření do 13 

harmonické, kde hodnoty 20, 48 jiţ nesplňují všechny poţadavky, z hlediska přesnosti měření 

harmonických sloţek. Proto je nezávislou komisí UCA International Users Group doporučeno pouţít 

80 vzorků . Ani tato hodnota nemusí být dostatečná pro všechny aplikace. Při měření kvality energie 

jsou měřeny 40 – 50 harmonické, zatím co chyba nesmí přesáhnout 5%. V tomto případě je stejnou 

komisí doporučen počet vzorků 256. 

Dosazením do vzorce 1.1 dostaneme při hodnotě vzorkování 80, datový tok o velikosti 

4,72Mb/s, kde dostačuje připojení o rychlosti10Mb/s. Při 256 vzorcích za cyklus je uţ datový tok 

15,11 Mb/s, coţ vyţaduje připojení 100Mb/s.  

Budoucím přínosem této technologie při pouţití v rozvodnách vysokého napětí je vyuţití 

senzorové technologie, která má řadu výhod v porovnání s přístrojovými transformátory proudu a 

napětí. V dnešní době je při pouţití senzorové technologie v rozvodnách vysokého napětí překáţkou 

nemoţnost distribuovat měřené napětí v jednom poli do ostatních zařízení, zatímco při pouţití 

napěťového transformátoru lze rozvést napětí několika vodiči. 

 

Z výše uvedeného vyplývají následující výhody protokolu IEC61850-9-2: 

- pouţití senzorové technologie ve větší míře, 

- nahrazení mnoha měděných kabelů několika optickými kabely, 

- činí zařízení nezávislé na fyzickém principu přeměny energie (měření sekundárního proudu a 

napětí v ochraně, méně hardwarových verzí – nezávislost na počtu vstupů), 

- galvanická izolace primární a sekundární části. 

 

4.3.1 Časová synchronizace při vyuţití IEC61850-9-2 

V lokálních sítích jsou různé způsoby jak synchronizovat zařízení. Nejpouţívanější způsob je 

pouţití NTP a SNTP, kterými lze dosáhnout přesnosti v řádech milisekund. Při pouţití NTP je 

přesnost <10ms a při pouţití SNTP lze dosáhnout přesnosti <1ms. Při potřebě přesnější časové 

synchronizace je třeba pouţít zařízení GPS, které poskytuje přesnou synchronizaci (<5µs), ale při 

zvýšených nákladech na pořízení. Vyuţitím protokolu PTP (Precision Time Protocol) je moţné 

synchronizovat vnitřní hodiny zařízení prostřednictvím ethernetu s větší přesností neţ na 

mikrosekundu a to na hodnotu menší neţ 1µs při pouţití hardwarového zařízení. Protokol PTP je 

popsán normou IEC 61588, nebo je také znám pod označením IEEE 1588. 

Přesný čas je důleţitý zejména v energetice a automatizační technologii, zejména 

v distribuovaných systémech. Pokud jsou data vysílaná ze slučovací jednotky určená pouze jednomu 
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zařízení, není velice přesná časová synchronizace vyţadována, neboť uvnitř této jednotky jsou napětí 

i proudy synchronizovány vnitřními hodinami. Rozdílná situace nastane, pokud jsou pro měření 

vyuţívána data z více slučovacích jednotek. Zde uţ je nutná přesná časová synchronizace. V kaţdém 

vzorku, který vysílá slučovací jednotka, je připojena časová značka, tak můţe zařízení správně 

dekódovat přijatá data z více jednotek a seřadit vzorkované hodnoty dle časové značky. Pokud by 

časová synchronizace nebyla dostatečně přesná, ochrana by vyhodnotila rozdíl času jako fázový 

posun, coţ by ovlivnilo všechny ochranné funkce. Fázový posun je zřejmý z obrázku 4-7. 

 

Obr. 4-7 Posun fáze analogového signálu 

 

Na obrázku 4-8, je zobrazena struktura vrstev ethernetu při pouţití časové synchronizace 

protokolem PTP. 

 

Obr. 4-8 Struktura ethernetu při použití synchronizace protokolem PTP 
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5 POROVNÁNÍ VÝHOD A NEVÝHOD POSÍLÁNÍ SIGNÁLU 

Z CENTRALIZOVANÉHO A DECENTRALIZOVANÉHO 

SYSTÉMU V RÁMCI ROZVADĚČE 
 

5.1 Historie centralizovaných a decentralizovaných systémů řízení 

Decentralizaci umoţnily ve větší míře programovatelné automaty (PLC), které se staly 

nejvýznamnějším řídicím prostředkem pro řízení technologických procesů, výrobních linek. 

Vývoj mikroelektroniky umoţnil nárůst výpočetního výkonu natolik, ţe začal vytlačovat z velké 

části centralizované řízení. Tato technika vykazovala značné výhody v oblasti spolehlivosti, 

vysokou stabilitou jednoduchého operačního systému. Jejich nasazení bylo výrazným 

zjednodušením oproti centralizovanému návrhu, rozdělením větších závodů na samostatné celky, 

definované vstupy a výstupy. Tím se také sníţily náklady na kabeláţ, zvýšila se přehlednost 

v zapojení, coţ se projevilo rychlejší uvedení do chodu, snazší údrţbou, jednodušším ladění 

programů. Zavádění modulární výstavby umoţnilo sníţit ceny hardwaru. 

 Programovatelný automat umoţňuje logické rovnice naprogramovat, zatímco předcházející 

bezkontaktní nebo reléová logika, řeší logické rovnice fyzickým propojením logických členů.    

Jakákoli změna logické struktury je snadno provedena změnou programu, coţ je podstatně 

jednodušší, neţ přepojení reléového nebo logického schématu. U sloţitého systému spočívalo 

zjednodušení v sériovém ladění jednotlivých úloh, ale programátorský komfort byl na jiné 

úrovni, neţ při realizaci dnešních systémů SCADA.  

Důvodem pro tento vývoj byla především snaha zlevnit kabeláţ mezi procesem a řídicími 

členy, zkrátit čas a zjednodušit projekt kabeláţe pro její instalaci a kontrolu. Pouţívají se 

inteligentní čidla a akční členy, odloučené karty vstupů a výstupů, které jsou propojeny pomocí 

komunikačního kabelu. To umoţňuje ovládání těchto členů na dálku (změnu parametrů, kontrolu 

i kalibraci). 

 

5.2 Způsoby komunikace 

Zpočátku pouţívanou proudovou smyčku (jejíţ nevýhoda byla pomalá rychlost a nutnost ke 

kaţdému čidlu či akčnímu členu instalovat dvoudrátový spoj) nahrazovaly napěťové signály. 

Počáteční sériový RS232, který vykazoval vyšší přenosovou rychlost, nahrazovaly postupně 

mnohonásobně výkonnější RS422, RS423 a dále rozhraní RS485, umoţňující dvouvodičový 

nebo 4 vodičový plný duplex a vysokou rychlost přenosu. Nyní tyto protokoly vytlačuje ethernet, 

zejména kvůli své velké datové propustnosti a rychlosti přenosu. 

5.2.1 Ethernet 

Ethernet se stává poslední dobou preferované médium, díky své rozšířenosti, jednoduchosti 

zapojení i ceně. Průmyslové sítě nelze s klasickým ethernetem jednoznačně porovnávat, byly 

vyvíjený přímo pro komunikaci v průmyslovém prostředí a s ohledem na práci v reálném čase a 

bezpečnost přenosu, Ethernet byl původně určen pro jiná prostředí, nebyl konstruován pro práci v 
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reálném čase a to z důvodu pouţití přístupové metody CSMA/CD. Princip CSMA/CD je v tom, 

ţe zařízení sleduje provoz na lince, a pokud není linka obsazena, začne vysílat svá data. Pokusí-li 

se o vysílání dvě zařízení současně, dojde ke kolizi a stanice se odmlčí. Podle náhodného 

algoritmu se jedna ze stanic po čase znovu pokusí vyslat svoje data. Tento mechanismus 

zabezpečí, ţe data budou přenesena, ale na druhé straně nelze jednoznačně říct, kdy budou 

přenesena. Další překáţka spočívá ve zpoţdění ve vrstvě TCP/IP, které vzniká z nutnosti zabalit 

data v zásobníku do balíčku (paket) a přenesená data v druhém zařízení opět rozbalit.  

V současné době se pouţívají ethernetové sítě s ethernetovými switchemi, které plně 

eliminují náhodný přístup. Ethernet se stává deterministickým umoţňujíc současnou 

obousměrnou komunikaci. Daň za tento determinismus nese nepatrné zpoţdění kaţdé zprávy ve 

switchi. 

 

Hlavní výhody Ethernetu jsou: 

- dlouhodobě ověřené technologie, zpětně kompatibilní a neustále se rozvíjející, 

- nejrozšířenější datová síť na světě, 

- flexibilita komunikace (podpora různých přenosových technologií, podpora různých 

architektur, více komunikačních protokolů na stejné síti, ...), 

- vysoká přenosová rychlost, která se neustále zvyšuje, 

- úspora nákladů (jedna síť, více protokolů na stejné síti, infrastruktura zůstává při výměně 

řídicího systému, vysoká konkurence,…), 

- diagnostika (spousta SW nástrojů). 

  

5.2.2 Vertikální komunikace typu Master - Slave 

Zařízení typu Master je v tomto případě řídicí počítač nebo PLC. Jako Slave jsou 

označovány ochrany a další zařízení jako například elektroměry nebo různá čidla. Komunikace 

Master/Slave se zakládá na tom, ţe Master je oprávněn vyslat zprávu vţdy, kdyţ to uzná za 

vhodné. Naopak Slave smí vyslat zprávu pouze tehdy, kdyţ je k tomu vyzván Masterem. Přenos 

dat probíhá tak, ţe Master pošle dotaz a Slave po obdrţení tohoto dotazu odešle odpověď. 

Přenášet data mezi zařízení Slave není obvykle moţný. Většinou se uskutečňuje tak, ţe Master si 

vyţádá data od jednoho zařízení a vzápětí tyto data pošle druhému zařízení. Na síti je obvykle 

jeden Master, ke kterému je připojeno několik zařízení Slave. Některé protokoly (např. CAN) 

umoţňují existenci více zařízení typu Master na jedné síti (tzv. Multi-master). 
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5.2.3 Vertikální komunikace typu Client - Server 

Komunikace typu klient – server je podobná jako komunikace počítačů v internetu. Uţivatel 

vyhledává prostřednictvím počítače data, které ho zajímají. Zdrojem těchto dat jsou jiné počítače 

(servery), kde data mohly být vloţeny pomocí periferií severu, či uţivateli.  

V případě rozvoden je serverem ochrana nebo jiné zařízení. Data ochrany jsou například 

popis zařízení, logické uzly, stavy proměnných, měřené hodnoty a další funkce. Pokud má klient 

uloţený lokálně popis daného zařízení, můţe se dotazovat pouze na data které ho zajímají. 

V případě ţe popis nemá, můţe ţádat o zveřejnění listu dat, prohlíţet jaké data jsou k dispozici a 

přistupovat k jednotlivým hodnotám.  

 

5.2.4 Rovnocenná síťová komunikace (Peer-to-Peer) 

Komunikace mezi zařízeními typu Peer-to-Peer se proti předchozí metodě zakládá na tom, ţe 

všechna zařízení jsou si rovna. To znamená, ţe všechna zařízení na síti mohou vysílat vţdy, kdyţ 

to uznají za vhodné. Na síti není pevně vyhrazený Master a stanice si předávají tzv. Token, coţ je 

oprávnění k vysílání. Stanice vlastnící Token můţe vysílat, zatímco ostatní stanice jsou na 

příjmu. Aby se zabránilo zahlcení sítě jedinou neustále vysílající stanicí, je oprávnění k vysílání 

omezeno na určitou dobu a toto oprávnění je předáváno od jedné stanice k druhé.   

5.3 Decentralizované řízení rozvodny 

Decentralizace systému řízení znamená přenesení funkcí horní vrstvy řídicího systému na 

nejniţší moţnou úroveň, neboli z jednoho velkého řídicího systému pro celý podnik na úroveň 

malých center, které řídí jednotlivé technologie. Jelikoţ v drtivé většině případů je zákazníky v 

rozvodně vyţadovaná komunikace pro účely monitorování připojených zařízení (zejména pro 

měření analogových hodnot a indikaci stavu), nabízí se moţnost vyuţít komunikační kabely pro 

více neţ jen vyčítání těchto dat nebo případně k ovládání vypínače. Moderní ochrany mohou 

mezi sebou komunikovat navzájem, bez nutnosti připojení do řídicího systému. To skrývá velké 

moţnosti, obzvláště u větších systémů, kde se vyuţívá vzájemné blokování, funkce 

automatického záskoku a další logické funkce týkající se automatizace nejen rozvaděčů, ale také 

výrobního procesu.  

Ochrany, které jsou předmětem popisu, umoţňují tuto komunikaci, s velmi rychlými 

reakčními časy, kterým se nevyrovnají ani spoje realizované vodiči. Rychlé vypínací časy jsou 

v průměru o 12 - 17ms rychlejší, neţ kontaktní spoje. Tento průměr zohledňoval i zatíţenou 

komunikační linku. Nejen ţe signály jsou rychlejší, ale linka je neustále kontrolovaná a ztratí-li 

ochrana komunikaci s jinou ochranou, můţe upozornit řídicí centrum nebo se přepnout na jinou, 

předem naprogramovanou logiku. 

Vyuţitím této horizontální komunikace, odpadá také nutnost protahování velkého svazku 

vodičů mezi rozvaděčovými poli, přičemţ se šetří náklady na projektování, zapojení, testování a 

materiál. V tom je také hlavní myšlenka decentralizace – rozdělit výpočetní výkon tam, kde je 

potřeba. Podněty od řízeného zařízení jsou zpracovávány přímo v místě, kde vznikají, aniţ by se 

musely vést k řídicímu systému. Na obrázku 5-1 je zobrazen jedno z moţných zapojení 

komunikace do řídicího systému prostřednictvím ethernetu. 
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Obr. 5-1 Příklad zapojení komunikace 

 

Hvězdicová topologie má vývodu v tom, ţe při ztrátě jedné ochrany, nedojde k přerušení 

komunikace. Kruhová topologie má zase výhodu v menším počtu kabelů, nutných na propojení 

ochran. I zde nemusí být komunikace ztracena při poruše ochrany, neboť ochrany REF615 se 

automaticky rekonfigurují pro vysílání do opačného směru, při rozpojení linky.  

Pouţitím decentralizovaného přístupu, jsou do řídicího systému (COM600) odesílána data 

pro účely monitorování (indikace stavů, měření). Řízení výrobního procesu je naprogramováno 

v ochranách, které si vyměňují informace prostřednictvím komunikace bez nutnosti zásahu 

řídicího systému. Při výpadku řídicího systému je moţné, aby výroba dál pokračovala. Jiný 

příklad je následující, kdy při výpadku napájení rozvodny ze sítě, je nastartováno několik 

záloţních generátorů, přičemţ první se připojí na sběrnice a další generátory jsou připojeny přes 

funkci synchronizace. Jelikoţ kaţdá ochrana ví o výkonu kaţdého generátoru, jsou generátory 

zapínány nebo vypínány podle aktuálního poţadavku odběru, bez zásahu řídicího centra. 

 

5.4 Centralizované řízení rozvodny 

Při centralizovaném řízení procesů sbírá řídicí systém data z připojených zařízení a data 

zpracovává. Při pouţití tohoto systému ve velkém podniku, mohou být jednotlivé prvky vzdáleny 

i stovky metrů a připojení na takové vzdálenosti bývá nákladné. Při výpadku řídicího systému 

bývá zastavena celá výroba. To se odráţí na spolehlivosti celého systému, proto se tento systém 

pouţívá například pro menší podniky nebo při řízení budov. 

Pod pojmem centralizované řízení rozvodny, rozumíme řízení logiky rozvodny za pomocí 

komunikace master/slave. Zařízení odesílají data do řídicího systému (COM600), kde jsou data 

zpracována, a podle naprogramované logiky ovládá zařízení. Odezva takového systému bývá 

poněkud delší, neţ komunikace, která se odehrává na úrovni ochran. Při výpadku řídicího 

systému musí dojít k zastavení výrobního procesu. 
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5.5 Porovnání výhod centralizovaného a decentralizovaného řízení 

rozvodny 

 

Výhody decentralizovaného řízení rozvodny s pouţitím GOOSE:  

- rychlé reakční časy, 

- v případě ztráty řídicího systému moţnost pokračovat v provozu rozvodny, 

- úspora na realizaci propojů rychlých vypínacích signálů mezi ochranami, 

- spolehlivost. 

 

Nevýhody decentralizovaného řízení rozvodny s pouţitím GOOSE: 

- sloţitější naprogramování úlohy, nutnost programovat kaţdou ochranu zvlášť. 

 

Výhody centralizovaného řízení rozvodny:  

- jednodušší naprogramování úlohy, pouze v rámci řídícího systému, 

- moţnost pouţít jednodušší ochrany. 

 

Nevýhody centralizovaného řízení rozvodny: 

- delší reakční časy, 

- není moţnost realizovat rychlé vypínací signály mezi ochranami řídicím systémem, 

tyto signály musí být realizovány vodiči, 

- v případě ztráty řídicího systému nemoţnost pokračovat v provozu rozvodny. 
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6 ENGINEERINGOVÉ POSTUPY PRO OBA SYSTÉMY 

DIGITALIZACE V RÁMCI ROZVADĚČE  

6.1 GOOSE engineering 

Ochrany řady Relion
®
 jsou konfigurovány pomocí softwaru PCM600 od firmy ABB. Tento 

software je ve třech verzích – PCM600, PCM600 Engineering, PCM600 Engineering Pro. Verze 

Pro obsahuje navíc aplikaci IET600 pro konfiguraci komunikace IEC61850. Pomocí této aplikace 

je moţné vytvořit datové sady zpráv GOOSE a tyto zprávy adresovat do jednotlivých ochran. 

 Horizontální komunikaci lze tedy vytvořit pouze ve verzi „Pro“. Nejvýhodnější způsob 

konfigurování je vytvořit konfigurace pro jednotlivé ochrany v rozvodně včetně „fiktivních“ 

signálů GOOSE, které se rovnou přiřadí do logických operací konfigurace. Termín fiktivní je 

pouţit proto, ţe daný signál ještě není adresován, tzn. vstupní signál nemá zdroj a výstupní nemá 

cíl. Signály jsou připojeny prostřednictvím funkčních bloků patrných z obrázku 6-1, které je 

moţné vloţit pouze v grafickém konfiguračním prostředí. Funkční blok „SPGGIO“ je určen pro 

vyslání jednoho signálu. Zde jsou na výběr hned dva typy lišící se rychlostí cyklu, ve kterém 

zpracovávají informace. Blok s frekvencí opakování cyklu 100 ms je určen pro běţné blokovací 

signály a pro sdílení informací, zatímco blok s vykonávajícím cyklem 5 ms je určen pro rychlé 

vypínací signály. Pro příjem signálu je potřeba další funkční blok „GOOSEBINRCV“. Tento 

blok obsahuje šestnáct binárních vstupů, které jsou doprovázeny dalšími šestnácti signály kvality, 

které slouţí k neustálému monitorování komunikačního kanálu. Při rozpojení komunikačního 

kabelu nebo poruše zařízení je ztracen i signál kvality. 

 

Obr. 6-1 Funkční bloky GOOSE zpráv 

Jsou-li vytvořeny všechny potřebné proměnné a konfigurace připravená, ukončí se 

konfigurační nástroj. Dalším krokem je vygenerování popisu konfigurace a komunikace 

rozvodny – soubor SCD. Tento soubor je potom pouţit v konfigurátoru komunikace CCT600. 
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Při zaloţení projektu v programu CCT600 je vytvořena databáze projektu, která se naplní 

daty při importu souboru SCD generovaného PCM600. Zde jsou odkryty všechny dostupné 

signály. Ty jsou sdruţovány ve většině případů do čtyř datových sad (DATA SET) po skupinách, 

například pro informace z měření jsou sdruţena pod názvem „MeasFlt“ nebo stavové informace 

pod názvem „StatUrg“. Pro GOOSE zprávy je nutno vytvořit tuto datovou sadu a přidruţit jí 

signály, které mám v úmyslu sdílet s jinými ochranami. Nachází se zde proměnné odkazující se 

na funkční bloky SPGGIO nebo jakékoliv jiné informace připojené do horizontální komunikace 

ze signálů dostupných v ochraně. V dalším kroku je nutno zajistit, aby pro všechny ochrany byla 

nastavena jedna virtuální sít a jednotlivé ochrany měli nastavenou rozdílnou MAC adresu. Potom 

uţ stačí jen kaţdému signálu určit cíl, do které ochrany bude posílán. Kaţdý signál můţe být 

vyčten jednou ochranou nebo několika ochranami zároveň.  

Po přidělení signálů je potřeba provést aktualizaci bloků RCB z nabídky menu. Pak je 

komunikace připravena na export dat do souboru SCD, který je teď rozšířený o GOOSE zprávy. 

Na obrázku 6-2 můţeme vidět část datové sady posílané z ochrany – název se shoduje s názvem 

ochrany. V záloţce Inputs se název ochrany neshoduje, tzn. signál přichází z jiné ochrany. 

 

Obr. 6-2 GOOSE dataset a vstupy v SCD souboru 

 

Při načtení tohoto souboru do konfigurace PCM600, jsou jednotlivé ochrany rozšířeny o 

virtuální binární vstupy. Tyto binární vstupy je potřeba vnitřně propojit s blokem konfigurace 

„GOOSEBINRCV“. Aplikací Signal Matrix přiřadíme maximálně jeden signál na kaţdý vstup, 

proto jej přidělím na vstup, který jsem předkonfiguroval na začátku při vytváření logiky. Pokud 

je zde více signálů stejného typu, například signál z vývodových polí pro blokování zkratové 

ochrany přívodového pole, je nutno kaţdý připojit na samostatný vstup a sdruţit je aţ 

v konfiguraci za vstupním blokem. Nyní je konfigurace připravena pro nahrání do ochran a 

otestování funkčnosti. 
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6.2 COM600 engineering 

Pro konfiguraci průmyslového počítače COM600 je určen software Substation Automation 

Builder 600 (SAB600) od firmy ABB. Poslední verze COM600 je 3.4, zároveň tato verze bude 

pouţita pro engineering. Při zaloţení projektu je nutné definovat verzi COM600, kterou budu 

poţívat, neboť software SAB600 je zpětně kompatibilní, ale konfigurace vytvořená pro novou 

verzi COM600 uţ nemůţe být pouţita pro starší verzi. Dále je potřeba definovat OPC server 

IEC61850, coţ je standardizovaná specifikace rozhraní pro aplikace, které jsou zaměřeny na 

řízení a monitorování rychlých procesů. Zjednodušeně řečeno je to brána mezi ochranami a 

prostředím Windows a jiných operačních systémů PC. Do tohoto OPC serveru načtu soubor 

SCD, tím je definována komunikační struktura rozvodny včetně ochran, coţ je patrné z obr. 6-3. 

 

Obr. 6-3 Struktura projektu v COM600 

 

Nástavba pro konfigurování logického procesoru je software Controller Development 

System se zkratkou CoDeSys. Softwarové prostředí je zaloţené na IEC 61131-3, standardu pro 

programovatelné automaty, jejich periferie, komunikaci a programování. Program podporuje 5 

základních programovacích jazyků definovaných standardem IEC61131-3: 

•     Ladder diagram (LD), 

•     Sequential Function Charts (SFC), 

•     Function Block Diagram (FBD), 

•     Structured Text (ST), 

•     Instruction List (IL). 

 

Pro konfiguraci budu pouţívat jazyk FBD, který je také převáţně pouţíván pro 

konfigurování moderních ochran. Při otevření programu CoDeSys z prostředí konfigurovaného 

projektu COM600 je automaticky vytvořen projekt se stejným názvem a generována základní 

struktura (viz obr. 6-4). Device označuje platformu pro konfiguraci, v tomto případě ze závorky 

plyne – SP (Soft PLC), Win (Windows based, PC based), V3 (verze 3). Vlastní program je 

strukturován v aplikaci pod názvem PLC_PRG (PRG). Standardně je v jazyku SFC, proto 

vytvořím nový program s názvem RESPONSE, neboť prvním úkolem bude měření odezvy 
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tohoto systému. Při vytváření programu zvolím jazyk FBD. V pravém horním okně jsou 

deklarovány proměnné pouţívané v konfiguraci a v dolním okně je samotná konfigurace.  

 

 

Obr. 6-4 CoDeSys – program Response 

 

Aby bylo moţné vykonávat vytvořený program, musí být zahrnut do Task Configuration 

(obr. 6-5), coţ je konfigurace cyklického vykonávání programu. Protoţe je moţné mít více těchto 

programů, lze nastavit prioritu jejich vykonávání. Typem lze nastavit, jestli vykonávání programu 

bude cyklické s nastaveným intervalem, nebo pouze při změně stavu signálu. Přiřazením do POU 

bude daný program vykonáván dle nastaveného intervalu. Pokud jej odtud odstraníme, program 

není smazán, jen není vykonáván, coţ se můţe hodit například pro testování různých logických 

funkcí. 

 

Obr. 6-5 CoDeSys – Task configuration 

 

Po přiřazení do POU jsou všechny proměnné vytvořené v programu k dispozici i ostatním 

vytvořeným programům. Některé proměnné jsou vytvořeny naprogramovanou logikou a mohou 

být pouţity jako vstupy pro další logické celky. Proměnné, které jsou vstupy a výstupy 

z programu, je potřeba vybrat jako na obr. 6-6, aby mohly být později propojeny v komunikaci. 
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Obr. 6-6 CoDeSys – Symbol configuration 

Obrázek 6-7 ukazuje propojení vybraných proměnných s daty dostupnými v komunikaci. 

V záloţce PLC Server Path jsou proměnné vytvořené v programu response. Záloţka OPC Server 

Path je prázdná. Propojit proměnné OPC a PLC serveru je nejjednodušší přetaţením myší dané 

informace ze struktury OPC Serveru IEC 61850 do prázdné kolonky. Pak uţ jen stačí určit směr 

podle toho, jedná-li se o vstup nebo výstup z programu. 

 

 

Obr. 6-7 COM600 – Cross References 
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7 MĚŘENÍ ODEZVY OBOU SYSTÉMŮ KOMUNIKACE 

7.1 Způsob měření COM600 

Na testování odezvy jsem vytvořil jednoduchý program s názvem Response, patrný 

z obrázku 6-4. Zde je pouţita jedna ochrana podporující protokol IEC 61850 s jednou 

nadproudovou funkcí, ostatní funkce jsou zablokovány. Nadproudová funkce má dva výstupy – 

start (funkce zaregistruje nadproud dle nastavené hodnoty proudu) a trip (signál pro vypnutí 

vypínače, kdy od startu uběhne nastavená doba). Ochrana vyšle signál start nadproudu a cílem 

logiky v COM600 by mělo být zablokovat nadproudovou funkci v přívodním poli, aby nedošlo 

k vypnutí vypínače. Vezmu-li v úvahu zapojení, není podstatné jestli blokovací signál pro 

nadproudovou funkci dorazí do přívodního pole nebo zpět do původní ochrany. Signál musí 

urazit stejnou vzdálenost (ochrana – COM600 – ochrana) a pokud dorazí do stejné ochrany, lze 

jej jednoduše změřit prostřednictvím poruchového zapisovače. Situace je znázorněna na obrázku 

7-1. 

 

Obr. 7-1 Schematické zobrazení postupu měření 

 

Při prvním měření jsem do tabulky 7-1 zaznamenal časy, které byly ovlivněny různými 

druhy nastavení, především nastavením cyklického vykonávání programu v zařízení COM600. 

Tab. 7-1 Časy zaznamenané při měření odezvy různé frekvence cyklu [ms] 

  Task configuration Start signál Blokovací signál 

1. měření 200ms 0 431 

2. měření 200ms 0 439,2 

3. měření 100ms 0 273,2 

4. měření 100ms 0 349 

5. měření 50ms 0 242 

6. měření 50ms 0 247 

 

Při tomto měření jsem pouţil pro přesnou identifikaci vyslání a přijmutí signálu poruchový 

zapisovač, který zapisuje s vzorkovací frekvencí 1,2 kHz. Jeden příklad měření je zobrazen na 

obrázku 7-2. V horní části jsou zaznamenány měřené proudy, ve spodní části signály připojené na 

binární vstupy poruchového zapisovače. Signál 3 je signál startu nadproudové ochrany, signál 4 

je signál trip a poslední signál 5 je blokovací signál.  
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Obr. 7-2 Záznam poruchového zapisovače při testování odezvy 

 

Poruchový zapisovač umoţňuje záznam s délkou maximálně 5 s, proto jsem ve druhém 

měření nechal sekvenci opakovat cyklicky za sebou po dobu 5 s. Odezněním blokovacího signálu 

byl uvolněn startovací signál a z COM600 byl opět vyslán blokovací signál. Časy jsou 

zaznamenány v tabulce 7-2, ze které je patrné, ţe časy přijatého blokovacího signálu nejsou 

stejné a rozdíl dosahuje aţ 100 ms. To je dáno cyklickým vykonáváním programu a záleţí 

v jakém okamţiku COM600 daný startovací signál přijme, jestli na začátku cyklu nebo na konci. 

Průměrná hodnota byla vypočtena na 361,57 ms. 

Tab. 7-2 Časy zaznamenané při měření odezvy[ms] – za 5 sekund při task intervalu 100ms 

 

Start signál Blokovací signál 

1. měření 0 196 

2. měření 0 407 

3. měření 0 449 

4. měření 0 338 

5. měření 0 409 

6. měření 0 380 

7. měření 0 352 

Průměr 

 

361,57 
 

Předmětem třetího měření na zařízení COM600 byl automatický záskok na rozvodně se 

dvěma přívodními poli a jednou podélnou spojkou. Systém automatického záskoku je pouţíván 

pro zajištění maximální spolehlivosti dodávky elektrické energie. Tyto funkce je moţné vytvořit 

různými systémy zaloţenými na různých technikách. Nejčastější z nich jsou následující techniky 

s odpovídajícími průměrnými časy přepnutí: 

a) 4-5s   Zpoţděné – zejména tam kde jsou pouţity motory 

b) 400-1200ms   Závisející na zbytkovém napětí 

c) 200-500ms   Synchronizující – (ATS)  

d) 30-120ms  Vysokorychlostní – (HSTS) 
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První dva typy záskoku (a, b) jsou nejjednodušší. Mohou být vytvořeny konvekční logikou, 

neboli spínáním mechanických relé. Zaručují průměrné časy přepnutí a mohou být tedy pouţity 

v aplikacích, kde způsobené poklesy napětí nejsou kritické. 

Další dva druhy (c, d) vyţadují typy zařízení, která jsou zaloţena na mikroprocesoru. Tato 

zařízení garantují velmi rychlé přepínací časy a pouţívají se především v aplikacích s vyšší 

technologickou náročností, kde by pokles napětí mohl způsobit značné škody ztrátou dat, 

poškozením nebo i zastavením výrobního procesu. Firma ABB nabízí všechny formy záskoku, od 

jednodušších aţ po ty nejsloţitější. 

Na testované zakázce rozvodny je proveden automatický záskok na systému dvou přípojnic, 

které spojuje podélná spojka. Schéma rozvodny je zobrazeno na obrázku 7-3. Kompletní logika 

tohoto záskoku je programovaná v COM600, přičemţ potřebné signály k provedení záskoku jsou 

přenášeny po komunikaci. Ve výchozí konfiguraci sítě jsou oba přívody zapnuty a spojka 

rozepnuta, odpojovač vypínače ve spojce je v pracovní poloze. Z konfigurovaných logických 

vstupů se vyhodnocuje zejména pozice vypínačů, přítomnost napětí na kabelech, které je 

simulované sekundárním testerem FREJA 300. Při poklesu napětí pod nastavenou úroveň vyšle 

COM600 vypínací povel pro přívodní pole, ve kterém došlo ke ztrátě napětí. Po ověření pozice 

vypnuto vyšle povel na zapnutí vypínače ve spojce. K záskoku nesmí dojít, pokud ztráta napětí je 

zapříčiněna poruchou (zkratem, porucha vypínače aj.) na přípojnicích. Kdyţ se po úspěšném 

záskoku obnoví napětí na kabelu přívodního pole, je po nastaveném čase za pouţití funkce 

synchronizace zapnut vypínač a po úspěšném zapnutí je vypnut vypínač ve spojce. Takto je síť 

opět ve výchozí konfiguraci bez přerušení napájení.  

 

 

Obr. 7-3 Schéma rozvodny při programování záskoku 

 

Obsah programu tvoří přílohu č.1 a 2. Ze záznamu lze zjistit, ţe podpěťová funkce 

zapůsobila v průměru 76 ms po ztrátě napětí a tato informace byla odeslána do COM600, který 

vyhodnotil podmínky pro záskok a vyslal povel na vypnutí vypínače v přívodu. Vypnutí vypínače 

bylo uskutečněno 43 ms po vypínacím povelu, coţ odpovídá vybavovací době vypínače, která 

činí 40-50 ms. Po ověření stavu vypnuto je zapnut vypínač ve spojce. Od ztráty napětí po sepnutí 

vypínače spojky trvala operace průměrně 750 ms. Zaznamenané časy záskoku jsou shrnuty 

v tabulce 7-3. Záznam z poruchového zapisovače je na obrázku 7-4. Plná velikost je přílohou č.3. 
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Tab. 7-3 Časy zaznamenané při záskoku v milisekundách vztaženy k aktivaci podpětí 

 

Ztráta napětí 

na přívodu 

Aktivace 

podpětí 

Vypínací povel 

pro přívod 

Vypínač 

přívodu vypnut 

Vypínač 

spojky zapnut 

1. měření -72,5 0 351,6 395 758,3 

2. měření -78 0 247,5 290 622,4 

3. měření -85 0 295 338,3 671,6 

4. měření -70 0 280 324,2 645,3 

Průměr -76,38 0 293,53 336,88 674,4 

 

Pro zpětný záskok byla situace trochu odlišná. Po obnovení napětí na přívodu bylo nastavené 

časové zpoţdění v trvání 2 s. Po uplynuté době byl vyslán povel na zapnutí přívodu a po 

úspěšném zapnutí byla vypnuta spojka. Časy jsou zaznamenány v tabulce 7-4.  

Tab. 7-4 Časy zaznamenané při zpětném záskoku v milisekundách 

 

Obnovení 

napětí přívodu 

Povel zapnutí 

přívodu 

Vypínač 

přívodu zapnut 

Vypínač spojky 

vypnut 

1. měření 0 2333 2404 2847 

2. měření 0 2263 2333 2802 

3. měření 0 2323 2394 2870 

4. měření 0 2305 2379 2834 

Průměr 0 2306 2378 2838 

 

Na obrázku 7-4 je záznam z poruchového zapisovače. 

 

Obr. 7-4 Záznam poruchového zapisovače při záskoku 
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7.2 Způsob měření GOOSE 

Pro otestování horizontální komunikace GOOSE by měla být pouţita stejná konfigurace jako 

v předchozím případě. Pro měření času zablokování nadproudové funkce nelze v tomto případě 

pouţít stejnou nebo podobnou konfiguraci, protoţe naměřený čas by byl dvojnásobný. Signál 

startu by musel být přijat druhou ochranou, zpracován a vyslán zpět, coţ neodpovídá skutečnosti, 

a proto jsem zvolil jinou metodu. 

 

 

Obr. 7-5 Zapojení proudu při měření rychlosti blokování 

 

Obrázek 7-5 ukazuje schéma zapojení prvního měření s GOOSE. Vstupy pro měření proudu 

v prvním rozvaděčovém poli byly pro toto měření zapojeny v sérii se vstupy v následujícím poli, 

přičemţ obě sady těchto proudových vstupů měly stejnou jmenovitou hodnotu proudu 1 A. 

Nastavená hodnota nadproudové funkce v obou ochranách byla na jednom násobku této 

jmenovité hodnoty. Zdrojem proudu (FREJA 300) byl přiveden proud o hodnotě 1,1 A. Jelikoţ 

kaţdá ochrana mohla reagovat na proud s jiným zpoţděním, rozhodl jsem se odečíst čas podle 

zaznamenaného signálu startu nadproudové ochrany a fáze proudu v kaţdé ochraně. Výsledný 

rozdíl fáze představuje také uplynutý časový rozdíl. Vydělením této hodnoty 360° a vynásobením 

20 ms, coţ je délka periody při frekvenci 50 Hz, jsem získal čas potřebný pro transrport signálu. 

Zaznamenané hodnoty jsou uvedeny v tabulce č. 7-5. 

Tab. 7-5 Úhly fáze proudu při měření odezvy GOOSE mezi ochranami 

  Ochrana 1 Ochrana 2     

  IL1 φ [º] IL1 φ [º] Δφ [º] čas [ms] 

1.měření 246,2 58,4 172,2 9,567 

2.měření 215,2 348,5 133,3 7,406 

3.měření 255,8 11,73 115,93 6,441 

4.měření 237,6 16,4 138,8 7,711 

průměr       7,781 

 

Záznam poruchového zapisovače ochrany vysílající blokovací signál je na obrázku 7-6. 

Horní část obrázku je poruchový zapisovač ochrany, který vysílá blokovací signál. Na dalším 

obrázku 7-7 je poruchový zápis se zobrazením přijatého blokovacího signálu. Na tomto obrázku 
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je vidět startovací signál 3 o délce trvání 5 ms a blokovací signál 14 přijatý z druhé ochrany. 

Signál 17 o stavu vypínače zůstává nezměněný. 

 

 

Obr. 7-6 Poruchový zápis ochrany 1 při vyslání signálu pro blokování 

 

 

Obr. 7-7 Poruchový zápis ochrany 2 při blokování nadproudové funkce 

 

V druhém měření je pro automatický záskok pouţita podobná konfigurace jako pro 

COM600, tvoří přílohu 4 a 5. Ten zůstává i nadále zapojený, ale jen jako monitorovací systém. 

Schéma rozvodny a komunikace je patrné z obrázku 7-8. Konfigurace automatického záskoku je 

vytvořena v podélné spojce, která sdílí s přívody potřebné signály prostřednictvím GOOSE.  

Ve výchozí konfiguraci sítě jsou oba přívody zapnuty a spojka rozepnuta, přičemţ odpojovač 

vypínače ve spojce je v pracovní poloze. Při poklesu napětí vyšle přívod poţadavek na 

automatický záskok, je-li napětí na druhém přívodu v pořádku, vypínač je zapnut v pracovní 

poloze, vyšle spojka vypínací povel do přívodu, kde došlo k podpětí. Po ověření pozice vypnutí 

vypínače je sepnut vypínač spojky. Zaznamenané hodnoty při záskoku jsou uloţeny v tabulce č. 

7-6. 
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Obr. 7-8 Schéma rozvodny při programování záskoku pomocí GOOSE 

 

Tab. 7-6 Časy zaznamenané při záskoku v milisekundách vztaženy k aktivaci podpětí 

  Ztráta napětí Podpětí Vypínací povel Vypnuto Spojka zapnuta 

1.měření -34 0 5 120 189 

2.měření -46 0 5 120 184 

3.měření -36 0 6 118 187 

4.měření -32 0 5 120 177 

Průměr -37 0 5,25 120,25 184,25 

 

Automatický záskok proběhl tedy v průměru za 221,25 ms. V záznamu o poruše na obr. 7-9 

je v prvním kanálu zobrazeno sdruţené napětí na přípojnici u přívodu, ve kterém došlo k podpětí. 

V druhém kanálu je fázové napětí z přípojnice bez poruchy. Z tohoto záznamu je patrné, ţe 

beznapěťový stav je delší neţ průměrná doba záskoku. Napětí se obnovilo 62 ms po sepnutí 

spojky, coţ bylo opět dáno tím, ţe nebylo měřeno reálné vysoké napětí a pro přenos napětí na 

druhou stranu byl pouţit stykač. Nicméně v modrém krouţku na kanálu 1 lze pozorovat ráz při 

zapínání vypínače. 

Při zpětném záskoku, který byl inicializován obnovením napětí na přívodu, byl poslán povel 

na zapnutí přívodu a vypnutí spojky. Z důvodu pouţití dvou nezávislých zdrojů napětí při tomto 

měření jsem nepouţil funkci synchronizace, ale byl vypnut vypínač ve spojce a poté zapnut 

vypínač v přívodu. Přepnutí stykače v tomto případě trvalo 54 ms. Zaznamenané časy 

provedených operací jsou zobrazeny v tabulce 7-7. 

Tab. 7-7 Časy zaznamenané při zpětném záskoku v milisekundách vztaženy k aktivaci napětí 

 

obnoveni napětí spojka vypnuta zapnuti přívodu 

1.měření 0 71 200 

2.měření 0 80 183 

3.měření 0 81 196 

4.měření 0 78 165 

Průměr 0 77,50 186,00 
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Obr. 7-9 Poruchový zápis při záskoku pomocí GOOSE 

 

 

Obr. 7-10 Poruchový zápis při zpětném záskoku pomocí GOOSE 
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8 ZHODNOCENÍ  

8.1 Zhodnocení časové náročnosti oproti klasickým řešením 

propojením vodiči  

Při realizaci rozvodny prochází rozvaděč několika fázemi. Mechanické a konstrukční prvky 

jsou zpracovány v oddělení konstrukce. Elektrické a elektronické součásti jsou zpracovávány 

v oddělení projekce. Zde je především kresleno elektrické zapojení všech prvků v rozvaděči, 

vzájemné propojení jednotlivých polí rozvodny a zapojení komunikace. Projektant musí 

navrhnout způsob zapojení rozvaděčů, aby splňoval poţadavky zákazníka na funkce ochranné 

nebo automatizační. Po schválení dokumentace zákazníkem je projekt realizován. 

Vysokonapěťová a nízkonapěťová část je vyráběna odděleně. Většina elektrických propojů je 

centralizovaná do  nízkonapěťové skříně, kde se propojí s ostatními prvky při kompletaci 

rozvaděče. V nízkonapěťové skříni se nachází ochrana, svorky pro přivedení měřených veličin 

z transformátorů napětí a proudu, napájecí, ovládací obvody, jističe, svorky vnitřních a vnějších 

propojů. Těchto svorek a vodičů se zde nachází velké mnoţství (přibliţně 300, ale závisí na 

sloţitosti řešení a poţadavcích zákazníka) a je nutno u všech zkontrolovat zapojení. Rozdíl je 

patrný z obrázku 8-1. 

 

Obr. 8.1 Rozdíl v propojení při použití GOOSE a konvenčního způsobu zapojení 

 

Z tohoto přehledu je patrné, ţe při jakékoliv změně, ať uţ je její podnět ze strany zákazníka 

nebo z důvodu nefunkčnosti návrhu, je aplikace změn nebo realizace i jen několika vodičů navíc 

komplikovaná. Změna musí projít zakreslením do výkresu, zapojením na dílně, následným 

otestováním a případně změnou programu v ochraně. S integrací komunikačního standardu 

odpadají některé činnosti při realizaci změn, ale stále je nutno zajistit, aby zákazník byl schopen 

přečíst z výkresu odkud, kam a jaké signály jsou posílány a jakým způsobem jsou zpracovány. 

K tomu slouţí zakreslení podobně jako u vodičových propojů mezi rozvaděči a logická schémata 

pro jednotlivé funkce. Vzniká tak úspora materiálová a časová, daná jednodušším zapojením 

a kratším časem potřebným pro testování. Z těchto důvodů má koncepce vyuţití komunikačního 

standardu IEC61850 pro realizaci automatických funkcí rozvoden a výrobních procesů velkou 

výhodu. 

Studií na ţádost zákazníka, na reálné zakázce STX SHIPBUILDING CO. Ltd., bylo zjištěno, 

ţe při projektovaném počtu 987 vodičů potřebných na zprovoznění poţadovaných funkcí, kde 

132 vodičů vedoucích z panelu do řídicího systému, 635 vodičů signálních do PLC pro funkce 

ovládací a 220 vodičů na propojení sousedních polí, by mohlo být při pouţití standardu 
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IEC61850 a komunikace GOOSE ušetřeno aţ 58% vodičů. Tedy 570 vodičů by mohlo být 

nahrazeno 10 ethernetovými kabely. 

 

8.2 Přínosy, omezení pro výrobu rozvaděčů z pohledu digitalizace 

 

Při centralizovaném způsobu lze automatizační funkce naprogramovat v jednom zařízení a 

program je přehledný bez nutnosti vytvářet samostatná logická schémata. Odezva tohoto systému 

je pomalejší pouţitím architektury klient-server, nastavením cyklického vykonávání programu a 

zpracovávání v operačním systému, který není operačním systémem reálného času. Naměřené 

hodnoty odezvy tohoto systému je moţné porovnat z tabulek 7-1 aţ 7-7. Automatický záskok byl 

přibliţně třikrát pomalejší neţ při pouţití GOOSE. I přes toto omezení jsou moţnosti uplatnění 

tohoto zařízení široké a dostačující pro většinu aplikací. Vyuţití zařízení COM600 nabízí velkou 

výhodu zejména při doplnění automatizace stávajících rozvoden, neboť ne všechny ochrany 

pracující se standardem IEC61850 podporují GOOSE. Další výhodou je moţnost připojení do 

této komunikace i ochrany pracující s jiným komunikačním protokolem a vyuţití jejich dat pro 

automatizaci.  

Decentralizovaný způsob s vyuţitím GOOSE je výhodné pouţít zejména v případech, kdy je 

poţadována selektivita s velmi krátkými časy vypínání, funkce ochrany při selhání vypínače, 

vzájemná supervize ochran a zařízení, ale i vzájemné blokování ochran. Rychlost je v těchto 

případech důleţitější se zvyšující se napěťovou hladinou, neboť krátké časy vypínání zkratů při 

odpojení co nejmenšího počtu vedení má zásadní vliv na stabilitu sítě. Automatizační funkce lze 

naprogramovat v jednom, či v několika zařízeních nezávisle na sobě, ale v tomto případě je nutno 

vytvořit samostatná logická schémata. Odezva tohoto systému je velmi rychlá, pohybuje se 

v jednotkách milisekund, neboť signály jsou zpracovávány systémem reálného času, zatímco 

signály do zařízení COM600 jsou zpracovávány architekturou klient-server. Z tohoto důvodu se 

naměřené časy pohybovali ve stovkách milisekund. 

Velkým přínosem tohoto standardu bude zavedení protokolu IEC61850-9-2, který se zatím 

běţně nevyuţívá. Jednak zatím chybí podpora výrobců ze strany chránících systémů a také ze 

strany výrobců slučovacích jednotek. Tento protokol má také velký vliv na zvýšení vyuţití 

senzorové technologie, která má řadu výhod v porovnání s přístrojovými transformátory proudu a 

napětí. Vyuţitím tohoto protokolu vzniká moţnost distribuovat napětí měřené jedním zařízením 

do ostatních. Další výhodou senzorové technologie, pominu-li linearitu měření, přesnost při měření 

nominálních proudů i dynamických proudů při zkratu, je moţnost vyrábět senzory na sklad. Kaţdý 

proudový transformátor je specifický pro daný projekt, je potřeba spočítat potřebnou zátěţ a pro daný 

zkratový proud a jmenovitý převod jej nechat vyrobit. Při pouţití senzorů pro instalaci do rozvaděče 

vysokého napětí vystačí výrobce při jmenovitých hodnotách dané aplikace v rozmezí 80 – 3200 A se 

dvěma typy senzoru z hlediska proudové primární části. První typ senzoru je pro hladinu jmenovitého 

proudu do 1250A, druhý typ do 3200A. Z hlediska jmenovité napěťové hladiny jsou vyráběny do 

12kV, 17,5kV a 24kV. Výrobce uspoří na materiálu, kdy váha kombinovaného senzoru KEVCD 24 

je 15,6 kg, ve srovnání s váhou proudového (cca 31kg) a napěťového transformátoru (cca 42kg), coţ 

dává v součtu 73kg na jednu fázi. Zároveň je usnadněn i transport a následná montáţ do rozvaděče. 

Není potřeba sloţité zapojení sekundárního vinutí, jen se do konektoru připojí kabel. Z hlediska 

bezpečnosti uvádění do provozu můţe dojít v případě proudových transformátorů k poškození nebo i 
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ke zničení, pokud se zapomene otevřené sekundární proudové vinutí. V případě napěťového 

transformátoru zkratem v sekundárním obvodu vinutí můţe dojít k jeho zničení. 

 

8.3 Časové a finanční porovnání obou systémů engineeringu 

Při realizaci sloţitějších automatizačních funkcí pomocí horizontální komunikace GOOSE 

nemusí být programovaná logika z důvodu moţnosti programovat jednotlivé části samostatně 

v jednotlivých zařízeních zcela přehledná. Je na programátorovi jakou metodu zvolí. O jednotlivé 

části jedné funkce se mohou starat různé ochrany podle svého umístění, měřených veličin, vstupů 

a výstupů. Mezi ochranami jsou pak sdíleny jen signály důleţité pro vykonání dalšího kroku. 

V případě záskoku nemusí ochrana ve spojce disponovat podpěťovou funkcí nebo měřením 

napětí vůbec, jen přijme poţadavek na záskok a pokud jsou určité podmínky splněny pouze zapne 

vypínač. Konfiguraci je důleţité dobře promyslet, protoţe je potřeba vytvořit výstupy GOOSE 

v ochranách, exportovat soubor SCD, pomocí dalšího licencovaného softwaru vytvořit vstupy 

GOOSE do ochran, které mezi sebou sdílejí informace, a po načtení upraveného SCD souboru 

jsou tyto signály pouţity na dohotovení logiky. V případě opomenutí nějakého signálu je nutné 

tento proces opakovat. Pro orientaci v hotovém projektu se vyuţívá často několika prostředků. 

V SCD souboru jsou uloţeny všechny informace o komunikaci a pouţívané softwarové nástroje 

dokáţou zobrazit graficky, odkud a kam jsou signály posílány. 

Při pouţití centralizovaného systému řízení je konfigurace z mého pohledu jednodušší. Při 

vytváření programu si programátor zvolí svoje proměnné a vytvoří logickou funkci. Pokud mu 

chybí nějaká proměnná, stačí ji vytvořit během programování. Na závěr propojí vytvořené 

proměnné s reálnými daty. Finanční porovnání obou systémů je velice diskutabilní, záleţí na 

mnoha faktorech, jak bude rozvodna provozována a kterou architekturu si zákazník potom zvolí, 

záleţí spíše na zváţení výhod a nevýhod jednotlivých systémů.  

 

8.4 Závěr 

V současnosti se ve většině případů pouţívá decentralizovaný způsob řízení vlivem jeho 

spolehlivosti a sníţení závislosti na řídícím systému. Ačkoliv taková rozvodna můţe pracovat i 

v případě výpadku řídicího systému, nelze to z důvodu návaznosti výrobních procesů a 

vzájemného blokování realizovaného i prostřednictvím řídicího systému povaţovat za 

samozřejmost. Většinou se potom taková rozvodna provozuje nouzově a technologické zařízení 

závislé na jiných blokádách je odstaveno. 

Hlavním přínosem technologie digitalizace je zjednodušení výrobního procesu, standardizace 

zapojení, coţ má vliv na zrychlení výrobního procesu, testování a ve výsledku také kratší dodací 

lhůty zákazníkům. Při pouţití komunikačního protokolu IEC 61850-8-1 včetně horizontální 

komunikace GOOSE lze uspořit nejen mnoţství vodičů, vstupů a výstupů, které jsou potřeba pro 

tyto signály, ale také celkově zrychlit prováděné operace. Ochrany tak mohou obsahovat méně 

hardwaru a vyuţitím protokolu IEC61850-9-2 mohou poskytnout výhodu nezávislosti ochrany na 

typech analogových vstupů. 

Podle mého názoru je programování centralizovaného systému jednodušší a rychlejší, 

protoţe konfigurace jednotlivých ochran mohou být standardizované nebo se od standardu lehce 
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lišit. Tyto drobné změny lze zapracovat velice rychle a přitom není nutné se zabývat 

automatizační logikou rozvodny. Následná konfigurace v COM600 je pak rychlá a přehledná. 

Zbývá otázka proč vyuţít právě standard IEC61850, kdyţ výběr komunikačních protokolů, 

které zařízení podpodují, je široký. Standard vyuţívá jazyka SCL, který je objektově orientovaný 

a pevně daný, vyuţívá komunikačního média ethernet, tedy dlouhodobě ověřené technologie, 

která se neustále rozvíjí, zvyšuje svoje přenosové kapacity, rychlosti a navíc je zpětně 

kompatibilní. Jelikoţ ethernet je zároveň nejrozšířenější datovou sítí na světě, je také relativně 

levné médium a připojitelnost takového zařízení. Tím získáváme lepší přístup k potřebným datům 

ať uţ se jedná o distribuci energie nebo o výrobní proces. Z hlediska výroby dochází k úsporám 

ve výrobním procesu jak materiálovým (prosazením senzorové technologie ve větší míře, úspory na 

propojích), tak také časovým (tvorba výkresové dokumentace, zapojování, testování). Další 

časová úspora vzniká při uvádění do provozu. Zde jsou naopak kladeny větší nároky na 

kvalifikovaný personál a softwarové vybavení pro provádění změn, které například nebyly 

původně plánovány a vzhledem k okolnostem musely být zapracovány. Pro kvalifikovaný 

personál je pak taková změna jednoduchá a rychlá, bez dodatečných změn výkresové 

dokumentace, propojování panelů a dalších. Proto si dovolím říct, ţe tato technologie 

komunikace má velký poteciál jiţ dnes a ještě větší do budoucnosti. 
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Příloha č 1. – programovaný záskok v COM600 
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Příloha č 2. – Logic Processor IED - Cross Referneces 
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Příloha č 3. – záznam poruchového zapisovače při záskoku 
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Příloha č 4. – programovaný záskok v ochraně REF630 
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Příloha č 5. – programovaný zpětný záskok v ochraně REF630 

 

 

 
 

 

 


