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Úvod

Soubor norem IEC 61968 je určen k usnadnění integrace mezi aplikacemi, na rozdíl od integrace
uvnitř aplikací. Integrace uvnitř aplikací je zaměřena na programy v témž aplikačním systému,
komunikujícím obvykle s ostatními pomocí aplikačních programových prostředků, který je obklopen
svým vlastním fungujícím prostředím a je možno jej optimalizovat z hlediska zapínání, reálného času,
synchronních spojení a dialogových dotaz/odpověď nebo konverzačních komunikačních modelů.
Naproti tomu je IEC 61968 určena pro zajištění integrace mezi aplikacemi závodu dané společnosti,
který potřebuje spojit nesourodé aplikace, které jsou již realizovány nebo jsou nové (kmenové či
zakoupené aplikace), a každá je zajišťována rozdílnými fungujícími prostředími. Tyto normy rozhraní
jsou tudíž důležité pro volně sdružené aplikace s větší rozmanitostí jazyků, operačních systémů,
protokolů a řídicích prostředků. Tento soubor norem je určen pro zajištění aplikací, které si potřebují
vyměňovat data každých několik sekund, minut, nebo hodin, spíše než aby čekaly na noční přenosy
v dávkách. Tento soubor norem, určených k realizaci se službami aplikačních programových
prostředků vyměňujícími zprávy mezi aplikacemi, bude doplňovat, nikoliv však nahrazovat místa pro
ukládání dat společnosti, databázové brány a operační paměti.

Tak, jak je použit v IEC 61968, obsahuje DMS různé složky decentralizované aplikace dané společnosti
určené pro řízení elektrických distribučních sítí. Tyto možnosti zahrnují sledování a řízení zařízení pro
dodávku elektrické energie, řídicí postupy pro zajištění spolehlivosti soustavy, regulaci napětí, řízení
na straně spotřeby, řízení vypínání, řízení prací (na zařízení), řízení automatického mapování
a automatických prostředků. Pro každou třídu aplikací určených v Referenčním Modelu Rozhraní
(IRM – Interface Reference Model) jsou definována standardní rozhraní, uvedená v IEC 61968-1.

1 Rozsah platnosti

Tato Část IEC 61968 definuje formát a pravidla pro vyměňování informací o modelování založeném na
CIM (Common Information Model – Obecný Informační Model) a týkající se dat distribuční sítě.

Záměrem této Části IEC 61968 je umožnit hromadnou výměnu dat případu. Přijatý model dat sítě má
být postačující k tomu, aby umožnil provádění analýz zapojení sítě, včetně sledování sítě, analýz
vypínání, výpočtů průběhu zatížení, apod. Tato Část se má použít pro synchronizování databází
systému geografických informací s databázemi vzdáleného řídicího systému.

Tato Část je úzce svázána se specifikací výměny CIM modelu síťových aplikací v IEC 61970-452
Rozhraní aplikačního programu pro systémy řízení elektrické energie (EMS-API). Tento dokument byl
tudíž sepsán proto, aby omezil její revidování. Popisuje pouze odlišnosti od IEC 61970-452. Protože
však IEC 61970-452 je připravovaná mezinárodní norma, obsahuje tato Část ještě pro větší
srozumitelnost duplicitní informace s IEC 61970-452.

Používá CIM RDF1) Schéma existující v IEC 61970-501 jako strukturu metadat pro sestavení XML2)

dokumentů obsahujících informace pro modelování elektrizační soustavy. Syntaxe těchto dokumentů
se nazývá CIM XML formát. Výměna modelu pomocí přenosu souborů slouží pro řadu užitečných
účelů, především když některé aplikace potřebují mít definován úplný model sítě. Ačkoliv lze tento
formát použít pro obecnou výměnu informací založenou na CIM, jsou v této Části IEC 61968 určeny



konkrétní profily (nebo dílčí soubory) CIM pro určení příslušných požadavků na výměnu.

Vzhledem k CIM RDF Schéma uvedeném v IEC 61970-501 lze DMS model elektrizační soustavy
převést pro předání jako XML dokument, viz obrázek 1. Tento dokument je označen jako CIM XML
dokument. Všechny příznaky (popisy prostředků) použité v CIM XML dokumentu jsou dodány CIM RDF
schématem. Výsledný CIM XML dokument výměny modelu lze syntakticky analyzovat a informace
předat do cizího systému. Tato Část IEC 61968 je zaměřena na verzi 11 CIM Modelu, profil CPSM 3.0.

Obrázek 1 – DMS konfigurace síťových dat založená na XML

Obdobně jako u použití libovolného programovacího jazyka mají realizátoři řadu možností při
vytváření CIM XML dokumentu. Samotnou RDF syntaxi lze použít několika způsoby pro dosažení
stejného základního výsledku. Každý takový způsob ovlivní, že CIM RDF Schéma může při vytváření
CIM XML dokumentu nabývat různých forem. Následující kapitoly probírají stylizované směrnice pro
vytváření CIM XML dokumentu. Takováto pravidla ve směrnici jsou důležitá pro komunikaci a musí být
dodržena při zpracovávání těchto dokumentů protože zjednodušují a usnadňují softwarový zápis pro
jednoznačnou interpretaci informací v modelu.

Mezi CIM RDF a CIM XSD byla provedena některá porovnání. Přílohy A, B, C a D čerpají z článků
a dokumentů pojednávajících o CIM RDF a CIM XSD. Systém řízení distribuce elektrické energie může
použít pouze architekturu CIM XSD typů zpráv, i když CIM RDF má tři výhody:

UML model je grafický model a RDF slouží pro popis grafického modelu. XSD popisuje hierarchický model,●

který vyhovuje tomuto způsobu typu zpráv.
RDF je pro lidi pracující v elektrotechnice čitelnější a srozumitelnější.●

Je základní podmínkou pro sestavení ontologií.●

Pokud je to nezbytné, mohou určité nástroje zajistit kompatibilitu mezi CIM-RDF a například typy
zpráv z IEC 61968-4 a IEC 61968-3 týkajících se znázornění modelu distribuční sítě.

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN.


