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Předmluva

Text dokumentu 4/188/FDIS, budoucího 1. vydání IEC 62270, vypracovaný v technické komisi IEC TC
4, Vodní turbíny, byl předložen IEC-CENELEC k paralelnímu hlasování a byl schválen CENELEC jako EN
62270 dne 2004-07-01.

Byla stanovena tato data:

-      nejzazší datum zavedení EN na národní úrovni
vydáním identické národní normy nebo vydáním
oznámení o schválení EN k přímému používání
jako normy národní                                                                                             (dop)     2005-04-01

-      nejzazší datum zrušení národních norem,
které jsou s EN v rozporu                                                                                    (dow)    2007-07-01

Přílohu ZA doplnil CENELEC.

Oznámení o schválení

Text mezinárodní normy IEC 62270:2004 byl schválen CENELEC jako evropská norma bez jakýchkoliv
modifikací.
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Úvod

Automatizace vodních elektráren je známou technologií už po mnoho let. I přes relativní jednoduchost
řídicí logiky vodních elektráren se aplikace počítačového řízení opožďují ve srovnání s jinými typy
elektráren, například tepelnými. Nyní toto řízení pomocí počítače může být realizováno při
srovnatelných nákladech jako reléová logika a může obsahovat další vlastnosti, to je používáno ve
vodních elektrárnách po celém světě jak pro nové instalace, tak pro rehabilitace starších elektráren.

1 Předmět normy
1.1 Rozsah platnosti
Tato norma stanovuje pokyny pro použití, projekty a realizaci systémů řízení pomocí počítače pro
automatizaci vodních elektráren. Určuje funkční schopnosti, provozní požadavky, požadavky na rozhraní,
úvahy o hardwaru a zaškolení obsluhy. Obsahuje doporučení pro testování a převzetí systému. Nakonec
jsou uvedeny současné praktické aplikace automatického řízení pomocí počítače.

Automatizace řízení a funkce záznamu dat ulehčí operátorovi elektrárny od těchto úkolů a dovoluje
mu více se soustředit na další povinnosti. V mnoha případech provozní náklady elektrárny mohou být
automatizací výrazně redukovány (v první řadě jde o snížení počtu obsluhy) při udržení stále vysoké
úrovně spolehlivosti řízení soustrojí.

Systémy automatického řízení hydroelektrických soustrojí založené na elektromechanické reléové
logice se obecně používají několik let a opravdu byly považovány za standardní průmyslovou technologii. V
průběhu posledního desetiletí mikroprocesorové řídicí jednotky se stávají dostupnější a jsou vhodné
pro provoz v prostředí elektráren. Tyto systémy řízené počítačem jsou používané pro záznam dat,
monitorování výstrah a řízení soustrojí a elektrárny. Výhody řízení pomocí počítače obsahují využití
grafických uživatelských rozhraní, začlenění sledu událostí a trendů do řídicího systému, začlenění
umělé inteligence a schopností expertního systému a snížení nákladů během životnosti elektrárny.

1.2 Účel
Tato norma je určena pro inženýry z praxe, kteří jsou obeznámeni se systémy řízení pomocí počítače,
a kteří navrhují nebo realizují řídicí systémy hydroelektrických soustrojí nebo elektráren buď jako nový
projekt, nebo jako dodatečné vybavení stávajících elektráren. Tato norma předpokládá, že logika
řídicího systému byla již definována, a proto není její vývoj uveden. Informace o logice posloupnosti



řízení jsou přímo v pokynech IEEE pro řízení vodních elektráren, které jsou uvedeny v normativních
odkazech kapitoly 2 této normy.

-- Vynechaný text --


