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Úvod

Tento dokument je součástí souboru specifikací, které podrobně člení vrstvenou komunikační
architekturu stanic. Tato architektura byla zvolena tak, aby umožnila abstraktně definovat takové
třídy a služby, jejichž specifikace jsou nezávislé na specifických sestavách protokolů a objektech.
Mapování těchto abstraktních tříd a služeb na komunikační sestavy není předmětem IEC 61850-7-x
a lze je nalézt v IEC 61850-8-x (sběrnice stanice) a IEC 61859-9-x (provozní sběrnice).

IEC 61850-7-1 poskytuje přehled o této komunikační architektuře. Tato Část IEC 61850 definuje třídy
strukturovaných atributů a obecné třídy dat vážící se k aplikacím v elektrizační soustavě používající
takové pojmy z modelování v IEC 61850 jako jsou stanice, vodní elektrárny nebo decentralizované
zdroje elektrické energie. Tyto obecné třídy dat se používají v IEC 61850-7-4 pro definování
kompatibilních tříd datovéhoObjektu. DílčíDatovéObjekty, AtributyDat nebo DílčíAtributy u případů
datovéhoObjektu musí být dosažitelné pomocí služeb definovaných v IEC 61850-7-2.

Tato Část IEC 61850 se používá ke specifikaci definic abstraktních obecných tříd dat a tříd
strukturovaných atributů. Tyto abstraktní definice jsou mapovány do konkrétních definic objektů,
které se použijí pro příslušný protokol (například MMS, soubor ISO 9506).

Nutno upozornit, že existují obecné třídy dat použité pro sledování služeb, které jsou uvedeny
v IEC 61850-7-2.

1 Rozsah platnosti

Tato Část IEC 61850 definuje třídy strukturovaných atributů a obecné třídy dat vážící se k aplikacím
ve stanicích. Konkrétně specifikuje:

obecné třídy dat pro stavové informace;●

obecné třídy dat pro informace s měřením;●

obecné třídy dat pro řízení;●

obecné třídy dat pro nastavení stavů;●

obecné třídy dat pro nastavení analogových hodnot a●

typy atributů použité u těchto obecných tříd dat.●

Tato mezinárodní norma platí pro popisování modelů zařízení a funkcí stanic a napájecích zařízení.

Tuto mezinárodní normu lze též použít například pro popis modelů zařízení a funkcí pro:
výměnu informací mezi stanicemi;●

výměnu informací mezi stanicí a řídicím centrem;●

výměnu informací mezi elektrárnou a řídicím centrem;●

 

výměnu informací pro decentralizovanou výrobu; nebo●

výměnu informací pro integrační měření.●

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN.


