
ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТИЧНІ СИСТЕМИ ТА УСТАНОВКИ

УДК 621.311.001.18

Б.С.Стогній, акад. НАН України. М.Ф.Сопель, канд.техн.наук. ВЛ.Тутик. канд.техн.наук, А.В.ГЇанов (Ін-т елект
родинаміки НАН України, Київ), К.В.Ущаиовський (НЕК "Укренерго")

Аналіз типових схем з’єднання мікропроцесорних пристроїв 
в станційній мережі за стандартом ІЕС61850

Наведено стисле порівняння схем побудови локальних станційних мереж для організації інформаційного обміну між 
мікропроцесорними пристроями у відповідності з стандартом ІЕС61850. Впровадження нових технологій за цим стандартом сприяє 
створенню сучасних систем автоматизованого керування енергетичними об ’ектами.

Приведено краткое сравнение схем построения локальных станционных сетей для организации информационного обмена между 
литропроцессорными устройствами в соответствии со стандартом 1ЕС61850. Использование новых технологий будет способст
вовать созданию современных систем автоматизированного управления энергетическими объектами.

Оснащення основного електротехнічного об
ладнання електричних станцій і підстанцій мік
ропроцесорними пристроями релейного захисту 
та автоматики, які мають у своєму складі стан
дартні інтерфейси засоби для перетворення та 
передачі інформації, дозволило створити станційні 
локальні мережі. За своїми функціональними мож
ливостями локальні мережі в значній мірі спри
яють впровадженню нових технологій управління 
електроенергетичним об’єктом — автоматизо
ваних систем керування (АСК).

За останній рік ринок мікропроцесорних при
строїв, що використовуються в енергетиці — мік
ропроцесорні пристрої релейного захисту та авто
матики (МПРЗА), мікропроцесорні пристрої керу
вання вимикачами та інші — доповнили пристрої з 
використанням стандарту ІЕС61850 [1] від всесвіт
ньо відомих виробників — ABB, Siemens, Areva, 
General Electric. Цей універсальний стандарт обміну 
інформацією для мікропроцесорних пристроїв, що 
використовуються в енергетиці, прийшов на зміну 
локальним, специфічним для окремого виробника 
стандартам. З’явилась унікальна можливість поєд
нати в єдиній станційній інформаційній шині (ме
режі) мікропроцесорні пристрої різних виробників. 
Стандарт передбачає використання Ethernet як 
транспортну мережу. Новий стандарт передачі 
даних вимагає від проектантів глибшого аналізу 
схем з’єднання мікропроцесорних пристроїв в ме
режі за стандартом ІЕС61850 та вибору оптималь
ного рішення з урахуванням вимог ІЕС61850 і за

безпечення належного рівня надійності роботи всієї 
системи в цілому. В даній статті зупинимось на 
аналізі можливих схем з’єднання МПРЗА в інфор
маційних мережах стандарту ІЕС61850.

Послідовне з’єднання (рис. 1). Така схема (по
слідовне або лінійне, каскадне з’єднання) є най
більш простою та економною відносно кабельної 
продукції (мережний кабель — волоконно-оптич
ний стандарту SFTP або UTP), що має суттєві не
доліки по забезпеченню надійності роботи та часу 
проходження сигналу.

Максимальна кількість комутуючих пристроїв 
(Switch) у такій схемі визначається у відповідності 
до вимог часу передачі сигналу від найвіддале- 
нішого — в даному випадку — останнього комута
тора. Втрата часу, в першу чергу, пов’язана з за
тримками, що виникають при ретрансляції фрей
му через всі комутатори інформаційної шини, та 
залежить від конкретних параметрів комутатора. 
Можна вивести формулу для розрахунку часу пере
дачі фрейму для одного пристрою

де — час затримки, мксек; 5ф — обсяг пакету 
даних, байт; V — швидкість передачі на порту ко
мутатора, біт/сек; Гв — власний час реакції комута
тора, мксек.

Власний час реакції комут атора є внутрішньою 
характеристикою пристрою та залежить від типу, 
призначення, виробника. Він коливається в межах
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ПЕОМ персоналу

5 мксек для високошвидкісних та до 15 мксек в 
найбільш розповсюджених промислових комута
торах.

Наприклад, для фрейму даних 128 байт = 
= 128x8=1024 біт при Т =5 мксек та V =1001 в п
Мбіт/сек час затримки передачі від четвертого ко
мутатора складе

7  128x8 'і
+5

100 хІО6
_ \ / .

х 3 = 45,27 мксек.

При цьому враховуємо, що затримки вносять 
послідовно три комутатори. Такий результат озна
чає, що доля власної затримки при синхронізації 
часу для комутатора може складати до 10% від 
граничної норми (500 мксек) [1].

Суттєвим недоліком такої схеми є низька на
дійність роботи системи в цілому. Наявність одного 
місця приєднання мережі до системи, послідовне 
поєднання елементів (комутаторів) робить таку 
схему найбільш вразливою. Наприклад, при від
мові комутатора 3 (Switch 3, рис. 1) система не 
отримує інформацію від сегменту 3 та сегментів, 
що розташовані за ним.

Кільцева архітектура (рис. 2). В такій схемі по
тік інформації розгалужується на два напрямки, 
через що одразу зменшуються наслідки виходу з 
ладу одного комутатора та опгимізується трафік в 
мережі.

Вочевидь, така схема вимагає наявності в ко
мутаторах інтелектуальних перемикачів, які б, 
виходячи з характеристики в мережі, обирали на
прямок передачі. Ці алгоритми визначені стандар
том IEEE 802.ID Spanning Tree [3]. Наприклад, об
мін інформацією між сегментами 2 та 3 в нормаль
ному режимі проходить по найкоротшому шляху: 
Switch 2—Switch 3. В разі порушення мережі на цій 
ділянці робота системи буде забезпечуватися по ко
лу : Switch 2—Switch 1—Switch N...Switch 3. Звісно, в 
такому випадку час передачі інформації стрімко 
зростає, але працездатність системи (за виключен
ням критичних до часу виконання команд) не по
рушиться.

Недоліками такої схеми є висока вартість інте
лектуальних комутаторів та досить високий рівень 
залежності надійності всієї системи від виходу з 
ладу одного компонента системи (комутатора або 
ділянки мережі). Слід також зазначити й збіль
шення витрат на побудову власне мережі (кабельна

Рис. 2
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продукція) і на складність конфігурації пристроїв 
та як наслідок — суттєві труднощі при розширенні 
системи. Значно знижує надійність роботи сис
теми відсутність резерву для каналів передачі да
них. Відмова будь-якого комутатора призводить до 
втрати зв’язку з пристроями всього сегменту.

Схема з’єднання "Зірка" (рис. 3). Класичний, 
як для систем телемеханіки, принцип побудови ін
формаційної мережі. Основним принципом такого 
з’єднання є принцип розділення напрямів та групу
вання їх тільки на етапі підключення до системи 
(Switch А).

Така конфігурація забезпечує досить високу 
надійність передачі даних в мережі. Час проходжен
ня інформаційного фрейму буде завжди фіксо
ваний для фреймів однакової довжини. Так, ін
формаційний обмін між будь-якими комутато
рами проходить лише через один транзитний ко
мутатор — Switch А. Саме Switch А одночасно є 
найвідповідальнішим елементом мережі. Через 
нього проходять всі інформаційні потоки, тому ви

моги щодо технічних характеристик такого кому
татора більш жорсткі, ніж до комутаторів 1... N.

Недоліком такої системи, як і в розглянутих 
вище, є відсутність резерву для каналів передачі 
даних. Відмова будь-якого каналу призводить до 
втрати зв’язку з пристроями всього сегменту.

Гібридні схеми з’єднання. Такі схеми будують
ся за принципом поєднання класичних схем, впро
вадженням додаткового резервування (дублюван
ня) як на рівні комутаторів, так і на рівні ліній 
зв’язку.

На рис. 4 показаний один з варіантів побудови 
гібридної схеми інформаційної мережі з поєднан
ням "кільця" та "зірки". За надійністю роботи такої 
схеми стоїть збільшення ліній зв’язку та, як наслі
док, подальші труднощі з організації адміністру
вання системи. В такому випадку абсолютно всі 
комутатори повинні підтримувати IEEE 802.ID 
Spanning Tree (така вимога суттєво підвищує вар
тість системи). Але навіть в такій складній схемі не 
знімається проблема резервування комутаторів.
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Розглянемо схему "зірка" з повним резервуван
ням центрального комутатора Switch А (рис. 5). В 
цьому варіанті головний та резервний комутатори 
можуть працювати в двох режимах:

— режим резервування — при втраті головного 
комутатора система автоматично переключається 
на роботу через резервний комутатор з перенаправ
лениям інформаційних потоків до системи. Час та
кого перемикання залежить від типу комутатора 
але не перевищує 100 мсек;

— режим дублювання — два комутатори пра
цюють одночасно та синхронно. Дані інформацій
них пакетів обробляються від головного комутато
ра, а від резервного — або ігноруються, або архіву
ються. При виході з ладу головного комутатора 
система починає обробляти інформаційний потік 
від резервного без виконання перемикань.

Подальшим кроком до підвищення надійності 
(а також ускладнення схеми) є подвійне кільце з 
резервуванням (дублюванням) комутатора кожно
го сегменту. Такі схеми поширені на об’єктах з

надвисокими вимогами по надійності та живучості 
рис. 6 (АЕС, крупні вузлові станції та підстанції).

Кожен з мікропроцесорних пристроїв підклю
чається одночасно до двох незалежних комутато
рів, що підключені до двох незалежних мереж (на 
фізичному рівні виконаних окремими волоконно- 
оптичними кабелями, на програмному рівні — 
розділених на різні адресні мережі). При звичайно
му обриві (втраті) інформаційного каналу система 
залишається в роботі. Ймовірність комбінації по
шкодження мережі таким чином, щоб унемож
ливити зв’язок з окремим сегментом, досить низь
ка через дублювання оптичних кілець. Синхро
нізація часу виконується через SNTP сервер до кож
ного міропроцесорного пристрою з врахуванням 
сталих складових часу затримки.

Висновки. При розгляді проектних схем ін
формаційної мережі необхідно зважати на наступні 
фактори: надійність функціонування мережі;
швидкість передачі команд та унеможливлення 
критичного перевантаження мережі; вартість об-

Рис. 6

ISSN 0204-3599. Теки, електродинаміка. 2008. № 1 45



ладнання та кабельної продукції.
Виходячи з цих критеріїв, варто оптимізувати 

мережу таким чином, щоб забезпечити надійність 
при мінімізації затрат на побудову та наступне 
обслуговування мережі.
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Исследование работы воздушного трансформатора тока в режиме 
короткого замыкания

Рассмотрена работа воздушного трансформатора тока (пояса Роговского) в режиме короткого замыкания. Показано, что в этом 
режиме модель с сосредоточенными параметрами и модель с распределенными параметрами эквивалентны. Доказано, что собст
венная емкость преобразователя тока не влияет на передаточную функцию преобразователя.

Розглянуто роботу повітряного трансформатора струму (пояс Роговського) в режимі короткого замикання. Показано, що у цьому 
режимі модель з зосередженими параметрами та модель з розгалуженими параметрами еквівалентні. Доведено, що власна ємність 
перетворювача струму не впливає на передатну функцію перетворювача.

Введение. В качестве информационной ко
ординаты в системах контроля электрогидравли- 
ческих установок (ЭГУ) используются электричес
кие характеристики электрогидроимиульсного 
процесса, в основном, параметры разрядного тока 
и напряжения [9]. Процесс измерения, индикации 
и регистрации параметров тока в разрядном конту
ре генератора импульсных токов (ГИТ) представ
ляет собой сложную задачу. Математическое мо
делирование переходных процессов в разрядном 
контуре [7] показало, что переходной процесс по 
току является узкополосным с основной частотой 
/= 10-100 кГц, при этом максимальное значение 
разрядных токов достигает 10-100 кА, что исклю
чает их непосредственный замер [2-4]. Для преоб
разования измеряемых величин в унифицирован
ные сигналы, пригодные для подачи на вход вто
ричных измерительных устройств, используются 
первичные измерительные преобразователи. В на
стоящее время серийные унифицированные пер
вичные измерительные преобразователи для боль
ших импульсных токов отсутствуют, что вынужда

ет разработчиков импульсных установок к само
стоятельным разработкам.

Постановка задачи. К устройствам, предназ
наченным для измерения тока разрядного контура, 
кроме обычных, предъявляются следующие требо
вания: устройство должно обеспечить воспроизве
дение первичного тока во вторичной измеритель
ной цени как но форме, так и по значению с пог
решностью, не превышающей заданную; устройст
во не должно реагировать на различные электро
магнитные и электростатические процессы, проте
кающие в других контурах и объемах ЭГУ, нахо
дящихся нередко на довольно близких от них рас
стояниях, и должно быть достаточно стабильным 
при работе в условиях эксплуатации ЭГУ; устрой
ство не должно иметь гальванической связи с раз
рядным контуром, чтобы не увеличивать его ин
дуктивность.

На сегодняшний день для измерения импульсно
го тока в разрядном контуре ЭГУ используются 
датчики, выполненные на базе воздушного транс
форматора (пояса Роговского), работающего в ре-
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