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Evropská předmluva
Text dokumentu 88/587/CDV, budoucího druhého vydání IEC 61400-25-1, který vypracovala
technická komise IEC/TC 88 Větrné elektrárny, byl předložen k paralelnímu hlasování IEC-CENELEC
a byl schválen CENELEC jako EN 61400-25-1:2017.

Jsou stanovena tato data:

–    nejzazší datum zavedení dokumentu na národní úrovni
vydáním identické národní normy nebo vydáním
oznámení o schválení k přímému používání
jako normy národní (dop) 2018-06-01
–    nejzazší datum zrušení národních norem,
které jsou s dokumentem v rozporu (dow) 2020-12-01
Tento dokument nahrazuje EN 61400-25-1:2007.

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

Oznámení o schválení

Text mezinárodní normy IEC 61400-25-1:2017 byl schválen CENELEC jako evropská norma bez
jakýchkoliv
modifikací.
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Úvod
IEC 61400-25 (soubor) je určena prodejcům (výrobcům, dodavatelům), operátorům, vlastníkům,
plánovačům a konstruktérům větrných elektráren a zároveň systémovým integrátorům
a dodavatelům elektřiny pohybujícím se na energetickém trhu. IEC 61400-25 (soubor) je určena
k tomu, aby byla celosvětově přijata a používána jako mezinárodní norma pro komunikaci v oblasti
větrných elektráren.

IEC 61400-25 (soubor) byla vyvinuta proto, aby byl zajištěn jednotný základ komunikace pro
sledování a řízení větrných elektráren. Definuje informace specifické pro větrné elektrárny,
mechanismy pro výměnu informací
a mapování komunikačních protokolů. V tomto smyslu definuje IEC 61400-25 (soubor) podrobnosti
požadované při výměně dostupných informací se součástmi větrné elektrárny v prostředí nezávislém
na výrobci. Toho je
docíleno definicemi v této části IEC 61400-25 nebo odkazy na další normy.

Informace specifické pro větrné elektrárny popisují zásadní a společné procesy a konfiguraci.
Informace jsou
hierarchicky členěné a týkají se například společných informací z rotoru, generátoru, střídače,
připojení k síti
a podobně. Informacemi mohou být jednoduchá data (včetně časové značky a kvality) a konfigurační
hodnoty nebo komplexnější atributy a popisné informace například technické veličiny, měřítko,
popis, odkaz, statistické nebo historické informace. Všechny informace týkající se větrné elektrárny,
které jsou definovány v IEC 61400-25 (soubor) jsou označeny názvem. U každého údaje je uveden
stručný popis. Normalizované informace týkající se větrné elektrárny lze rozšířit pomocí pravidla
o rozsahu názvů. Všechna data, atributy a popisné informace lze vyměňovat pomocí odpovídajících
služeb.

Implementace IEC 61400-25 (soubor) umožňuje systémům SCADA (dispečerské řízení a sběr dat)
komunikovat s větrnými turbínami od různých prodejců. Normalizovaný popis sama sebe (obsažený
buď v souboru XML
nebo získaný online ze zařízení) lze využít ke konfiguraci aplikací SCADA. Normalizace aplikací
SCADA není obsažena v IEC 61400-25 (soubor), ale normalizace obecných informací týkajících se
větrné elektrárny poskytuje prostředky pro opakované použití aplikací a obrazovek operátorů pro
větrné elektrárny od různých prodejců.
Z pohledu společnosti minimalizuje jednotná definice obecných dat převod a přepočet hodnot dat pro
vyhodnocení a porovnání všech jejích větrných elektráren.

IEC 61400-25 (soubor) je možno využít pro každý provozní koncept větrných elektráren, tj. jak pro
jednotlivé větrné elektrárny, tak parky a integrovanější skupiny větrných elektráren. Oblast použití
IEC 61400-25 (soubor) pokrývá součásti požadované pro provoz větrných elektráren, tj. nejen
generátory větrných turbín, ale i meteorologický systém, elektrický systém a systém řízení větrné
elektrárny. Informace specifické pro větrné elektrárny v IEC 61400-25 (soubor) nezahrnují informace
spojené s vývody a rozvodnami. Komunikace s rozvodnou je řešena v rámci IEC 61850 (soubor).

Účelem IEC 61400-25 (soubor) je umožnit komunikaci součástí od různých prodejců s ostatními
součástmi v jakémkoli místě. Objektově orientované datové struktury mohou zpracování dat velkého
objemu informací poskytovaných větrnými elektrárnami zrychlit a zefektivnit. IEC 61400-25 (soubor)
podporují rozšiřitelnost, konektivitu a interoperabilitu.

IEC 61400-25 (soubor) je základem pro zjednodušení úloh, které musí větrné turbíny a systémy



SCADA hrát. Podstatné součásti informací týkajících se větrných elektráren, kterými jsou způsoby
výměny informací a komunikační sady jsou normalizovány. Vytváří základ, na který se mohou snadno
odkazovat specifikace a smlouvy týkající se poskytování služeb.

IEC 61400-25 je členěna do několika částí:

·       IEC 61400-25-1 poskytuje úvod do problematiky, základní požadavky a pokyny pro
modelování.

·       IEC 61400-25-2 a IEC 61400-25-6 obsahují popis informačního modelu, jednotný pohled na
data týkající se větrné elektrárny orientovaný na součásti, včetně rozšíření pro sledování
podmínek.

·       IEC 61400-25-3 popisuje model výměny informací. Odráží funkce serveru.

·       IEC 61400-25-4 uvádí pět alternativních způsobů mapování informačního modelu a modelu
výměny informací na normalizovaný komunikační profil. Volba závisí na použití a požadovaných
funkcích a výkonu.

·       IEC 61400-25-5 popisuje zkušební postupy pro zkoušky shody implementace.

POZNÁMKA Technické parametry implementace IEC 61400-25 (soubor) jsou specifické podle
použití. IEC 61400-25 (soubor) nezaručuje konkrétní úroveň technických parametrů. Toto je mimo
rozsah platnosti IEC 61400-25 (soubor). Nicméně v rámci komunikační technologie neexistuje žádná
spodní hranice, která by zabraňovala vysokorychlostní aplikaci (milisekundová úroveň odezvy).



1 Rozsah platnosti
IEC 61400-25 (soubor) se zaměřuje na komunikaci mezi součástmi větrné elektrárny, jako jsou větrné
turbíny a činiteli jako jsou systémy SCADA. Komunikace uvnitř součástí větrné elektrárny je mimo
rozsah platnosti IEC 61400-25 (soubor).

IEC 61400-25 (soubor) je navržena pro komunikační prostředí podporující model klient-server. Jsou
definovány tři oblasti, které jsou modelovány odděleně, aby se zajistila rozšiřitelnost implementace:

1)   informační modely větrných elektráren,

2)   model výměny informací,

3)   mapování těchto dvou modelů na normalizovaný komunikační profil.

Informační model větrné elektrárny a model výměny informací vytváří společně rozhraní mezi klientem
a serverem. V této souvislosti slouží informační model větrné elektrárny jako interpretační rámec pro
dostupná data větrné elektrárny. Informační model větrné elektrárny je používán serverem pro
poskytování jednotných dat týkajících se větrné elektrárny, která jsou orientovaná na součásti.
Model výměny informací odráží všechny aktivní funkce serveru. IEC 61400-25 (soubor) zajišťuje
konektivitu mezi různorodou kombinací klientů a serverů od různých výrobců a dodavatelů.

Jak je uvedeno na obrázku 1, definuje IEC 61400-25 (soubor) server s následujícími hledisky:

–    informace poskytované součástmi větrné elektrárny, například „otáčky rotoru větrné turbíny“ nebo
„celkový výkon generovaný za určitý časový interval“ jsou modelovány a zpřístupněny. Informace
modelované v IEC 61400-25 (soubor) jsou definovány IEC 61400-25-2 a IEC 61400-25-6,

–    služby umožňující výměnu hodnot modelovaných informací definovaných v IEC 61400-25-3,

–    mapování na komunikační profil, poskytující protokolový zásobník, který může přenášet hodnoty
z modelovaných informací (IEC 61400-25-4).

IEC 61400-25 (soubor) definuje pouze jakým způsobem modelovat informace, výměnu informací
a mapování na konkrétní komunikační protokoly. IEC 61400-25 (soubor) nezahrnuje definice toho,
jak a kde se má implementovat komunikační rozhraní, aplikační rozhraní programu a doporučení
týkající se implementace. Nicméně cílem IEC 61400-25 (soubor) je, aby informace spojené
s jednotlivou součástí větrné elektrárny (například větrnou turbínou) byla přístupná pomocí
odpovídajících logických zařízení.

Tato část IEC 61400-25 poskytuje celkový popis principů a modelů používaných v IEC 61400-25
(soubor).

POZNÁMKA IEC 61400-25 (soubor) se zaměřuje na společné informace, které nejsou závislé na
prodejci. Tyto informační položky, které se často mezi implementacemi specifickými pro prodejce
značně liší, mohou být například specifikovány dvoustrannými dohodami, v uživatelských skupinách
nebo v dodatcích k IEC 61400-25 (soubor).

Obrázek 1 – Koncepční komunikační model souboru IEC 61400-25



 

 

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN.


