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Předmluva
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• nejzazší datum zavedení dokumentu na národní úrovni
vydáním identické národní normy nebo vydáním
oznámení o schválení k přímému používání
jako normy národní (dop) 2013-12-06
• nejzazší datum zrušení národních norem,
které jsou s dokumentem v rozporu (dow) 2016-03-06

Tento dokument nahrazuje EN 61850-5:2003.

EN 61850-5:2013 obsahuje následující významné technické změny vzhledem k EN 61850-5:2003:

rozšíření ze systémů pro automatizaci v rozvodnách na systémy pro automatizaci v energetických●

společnostech;
zahrnuta rozhraní pro komunikaci mezi rozvodnami (rozhraní 2 a 11);●

požadavky od komunikace mimo hranice rozvodny.●

Upozorňuje se na možnost, že některé prvky tohoto dokumentu mohou být předmětem patentových
práv. CENELEC [a/nebo CEN] nelze činit odpovědným za identifikaci jakéhokoliv nebo všech
patentových práv.

Oznámení o schválení

Text mezinárodní normy IEC 61850-5:2013 byl schválen CENELEC jako evropská norma bez
jakýchkoliv modifikací.
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Úvod

Tato část IEC 61850 je část sady norem souboru IEC 61850. Soubor IEC 61850 je poskytován za
účelem zajištění interoperability mezi všemi zařízeními systémů automatizace v energetických
společnostech. Proto definuje komu-
nikační sítě a systémy pro automatizaci v energetických společnostech a zvláště komunikační
strukturu podřízených systémů, například automatizačních systémů podřízených stanic. Souhrn všech
podřízených stanic může zároveň vyústit v popis komunikační struktury celé správy napájecí
soustavy. 

Komunikace mezi těmito zařízeními v podřízených systémech a mezi podřízenými systémy v rámci
celého systému pro automatizaci v energetické společnosti splňuje mnoho požadavků plynoucích
z funkcí prováděných automa-
tizačními systémy společnosti počínaje vnitřními požadavky ve stanicích. Tyto požadavky jsou
uvedeny jak pro data, která mají být uspořádána do datového modelu, tak pro výměnu dat, která je
výsledkem služeb. Výkon datové výměny neznamená pouze přenosové časy, ale také kvalitu datové
výměny pokud jde o vyvarování se ztrátě informací během komunikace.

Vzhledem k závislosti na filozofii prodejců a uživatelů a na aktuálních technologických trendech není
obecně pevně dáno rozložení funkcí k zařízením a ovládacím hladinám. Proto musí norma podporovat
jakékoli rozložení funkcí. To vede k rozdílným požadavkům pro rozdílná komunikační rozhraní v rámci
stanice nebo výrobny, na i za její hranicí.

Soubor norem musí mít dlouhodobou platnost, ale zároveň umožňovat reakci na rychlé změny
v komunikační technologii ať už se týkají technického přístupu nebo struktury dokumentů.
Obrázek 1 ukazuje vztah části 5 k následným částem souboru IEC 61850.

Soubor norem IEC 61850 byl uspořádán tak, aby alespoň v případě malých změn jedné části nebylo
nutno přepisovat jinou část. Například odvozené modely dat v následujících částech (IEC 61850-7-x)
a mapování na vyhrazené sestavy (IEC 61850-8-x a IEC 61850-9-x) založené na komunikačních



požadavcích z části 5 nemění požadavky definované v části 5. Kromě toho jsou obecné části,
specifikace požadavků a modelovací části nezávislé na realizaci. Realizace potřebná pro použití normy
je definována v několika příslušných částech s odkazem na prostředky hlavního komunikačního toku
a tím podporuje dlouhodobou platnost normy a její potenciál pro pozdější technické změny.

Tato část 5 normy IEC 61850 definuje požadavky na komunikaci pro funkce a modely pro
automatizační systémy v energetických společnostech.

Modelování komunikace vyžaduje definici objektů (například datových objektů, souborů dat, řízení
hlášení, řízení protokolování) a služeb přistupujících k objektům (například získat, nastavit, hlásit,
vytvořit, smazat). Toto je definováno v části 7 s jasným rozhraním pro realizaci. Pro využití výhod
komunikační technologie nejsou v této normě definovány žádné nové sestavy protokolů, ale v části
8 a části 9 je uvedeno normalizované mapování na stávající sestavy. Normu doplňuje konfigurační
jazyk systému (část 6) pro silný formální popis systému, použitelný pro softwarové nástroje
a normalizované zkoušky shody (část 10). Obrázek 1 zobrazuje obecnou strukturu dokumentů IEC
61850 a pozici kapitol definovaných v tomto dokumentu.

POZNÁMKA Pro zachování vrstvené struktury normy, která nesměšuje aplikační a realizační
požadavky nejsou v části 5 (požadavky) obvykle používány termíny jako klient, server, datové objekty
atd. V částech 7 (modelování), 8 a 9 (mapování na specifické komunikační služby) nejsou obvykle
používány termíny patřící do aplikačních požadavků jako je PICOM. 

IEC 61850-10
Zkoušky shody
IEC 61850-6
Konfigurační popisový jazyk
pro komunikaci
IEC 61850-8-x
IEC 61850-9-x
Mapování specifických
komunikačních služeb
IEC 61850-7-4
Adresování kompatibilních
logických uzlů a datových
objektů
IEC 61850-7-3
Obecné třídy dat a atributy
IEC 61850-7-2
Abstraktní rozhraní pro
komunikační služby (ACSI)
IEC 61850-7-1
Komunikační referenční model
IEC 61850-5
Požadavky na komunikaci pro
funkce a modely zařízení

Obrázek 1 – Relativní pozice této části normy

1 Rozsah platnosti

Tato část IEC 61850 platí pro automatizační systémy v energetické společnosti s hlavní částí
staničního automa-



tizačního systému (SAS). Normalizuje komunikaci mezi inteligentními elektronickými zařízeními (IED)
a definuje příslušné podporované systémové požadavky.

Specifikace této části odkazují na komunikační požadavky funkcí v energetických automatizačních
systémech. Většina příkladů funkcí a jejich komunikačních požadavků v této části pochází především
z oblasti automatizace stanice a pokud je to vhodné, lze je použít nebo rozšířit pro ostatní oblasti
v rámci automatizace v energetické společnosti. Je třeba poznamenat, že někdy je místo termínu
oblast automatizace stanice používán termín oblast stanice, zejména pokud se uvažují spínací
přístroje (primární systém) i systém automatizace (sekundární systém).

Popis funkcí neslouží k jejich normalizaci, ale k určení požadavků na komunikaci mezi inteligentními
elektronickými zařízeními v rámci výroben a stanic v napájecí soustavě, mezi stanicemi (například
mezi stanicemi pro ochranu vedení) a mezi výrobnami nebo stanicemi a vzdálenými provozními místy
vyšší úrovně (například síťovými řídicími centry) a údržbářskými místy. Zároveň jsou uvažována
rozhraní na vzdálené technické služby (například střediska údržby). Celkovým rozsahem platnosti jsou
požadavky na komunikaci pro systémy automatizace v energetické společnosti. Základním úkolem je
interoperabilita všech interakcí poskytující hladký komunikační systém pro celkovou správu napájecí
soustavy.

Normalizace funkcí a jejich realizace je zcela mimo rozsah platnosti této normy. Nelze tedy
předpokládat jedinou filozofii rozložení funkcí pro zařízení. Pro podporu výsledného požadavku na
volné rozložení funkcí je definován řádný rozklad funkcí na části podstatné pro komunikaci. Jsou
definována data, která budou předmětem výměny a jejich požadované parametry.

Stejná nebo podobná inteligentní elektronická zařízení ze stanic jako jsou ochranná a řídicí zařízení se
zároveň nachází i v ostatních instalacích například v elektrárnách. Použití této normy pro taková
zařízení ve výrobnách usnadňuje integraci systému například mezi řízením elektrárny a příslušným
systémem pro automatizaci stanice. Pro některé z těchto ostatních aplikačních oblastí jako jsou
větrné elektrárny, vodní elektrárny a rozptýlené zdroje, již byly definovány a zveřejněny konkrétní
části normy podle souboru IEC 61850.

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN.


