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Úvod

Soubor norem IEC 61400-25 je určený prodejcům (výrobcům, dodavatelům), provozovatelům,
vlastníkům, plánovačům a konstruktérům větrných elektráren stejně jako systémovým integrátorům
a energetickým společnostem, působícím na trhu s větrnou energií. Předpokládá se, že soubor norem
IEC 61400-25 bude přijat a používán po celém světě jako mezinárodní norma pro komunikaci v oboru



větrných elektráren.

Soubor norem IEC 61400-25 byl zpracován, aby se poskytla jednotná základna komunikací pro
sledování a řízení větrných elektráren. Definuje informace, specifické pro větrné elektrárny,
mechanismy pro jejich výměnu a mapování na komunikační protokoly. Z tohoto hlediska soubor
norem IEC 61400-25 definuje podrobnosti potřebné pro výměnu informací, dostupných v součástech
větrných elektráren, v prostředí nezávislém na výrobci. To je dosaženo definicemi, obsaženými v této
části souboru norem IEC 61400-25 nebo odkazy na jiné normy.

Informace, specifické pro větrné elektrárny popisují klíčové a obecné informace o procesech
a konfiguracích. Informace jsou hierarchicky strukturovány a zahrnují například obecné informace
o rotoru, generátoru, měniči, napojení na síť apod. Informace mohou být prostá data (včetně
časového údaje a kvality) a konfigurace nebo obsáhlejší atributy a popisné informace, například
fyzikální jednotka, měřítko, popis, odkaz, statistické nebo historické informace. Všechny informace
o větrné elektrárně definované v souboru norem IEC 61400-25 jsou označeny jménem. Každá položka
dat má svůj přesný význam. Standardní informace o větrných elektrárnách může být rozšířena podle
pravidla o rozšiřování prostoru názvů. Všechna data, atributy a popisné informace lze vyměňovat
pomocí příslušných služeb.

Implementace souboru norem IEC 61400-25 umožňuje SCADA systémům (dispečerské řízení a sběr
dat) komunikovat s větrnými turbínami různých dodavatelů. Standardní vlastní popis (obsažený v XML
souboru nebo stažený online ze zařízení) může být použit pro konfiguraci SCADA aplikací.
Standardizace SCADA aplikací je vyjmuta ze souboru norem IEC 61400-25 ale standardizovaná
obecná informace o větrných turbínách dává prostředek pro opakované využití aplikací
a operátorských obrazovek pro větrné turbíny různých dodavatelů. Z perspektivy uživatelů
unifikovaná definice obecných dat minimalizuje konverzi a přepočítávání datových hodnot pro
vyhodnocení a porovnání všech jejich větrných elektráren.

Soubor norem IEC 61400-25 může být aplikován pro jakoukoliv koncepci provozu větrných elektráren,
tj. jednotlivé větrné turbíny, větrné parky a více integrované skupiny větrných turbín. Aplikační oblast
souboru norem IEC 61400-25 pokrývá součásti potřebné pro provoz větrných elektráren, tj. nejen
turbínu a generátor, ale také meteorologický systém, elektrický systém a řídicí systém větrné
elektrárny. Informace větrné elektrárny v souboru norem IEC 61400-25 neobsahuje informace
o vývodech a stanicích. Komunikace se stanicemi je předmětem souboru norem IEC 61850.

Záměrem souboru norem IEC 61400-25 je umožnit součástem různých dodavatelů komunikovat
s ostatními součástmi ve všech lokalitách. Objektově orientované struktury dat šetří čas a zvyšují
efektivnost při zpracování a správě velkých množství informací ve větrné elektrárně. Soubor norem
IEC 61400-25 podporuje rozšiřitelnost, propojitelnost a součinnost.

Soubor norem IEC 61400-25 je základem pro zjednodušené určení rolí, které větrná turbína a SCADA
systém musí hrát. Rozhodující část informací z větrné elektrárny, metody výměny informací
a komunikační sestavy jsou normalizovány. Tvoří základnu, kterou lze snadno využívat při specifikaci
dodávek a kontraktů.

Soubor norem IEC 61400-25 je rozdělen do několika částí. IEC 61400-25-1 poskytuje úvodní orientaci,
hlavní požadavky a návod na modelování.

POZNÁMKA 1 Výkonnost implementace souboru norem IEC 61400-25 závisí na aplikaci. Soubor norem
IEC 61400-25 nezaručuje určitou výkonnost. Ta není předmětem souboru norem IEC 61400-25.
V principu ale norma nebrání použití vysokých komunikačních rychlostí (odpověď v řádu milisekund).
POZNÁMKA 2 IEC 61400-25-4 v době vydání IEC 61400-25-1 (této části) má teprve být vydána.



V IEC 61400-25-4 bude podrobně popsáno mapování informací a modelů výměny informací na určitý
komunikační profil. IEC 61400-25-4 může obsahovat více než jedno normativní mapování, ale aspoň
jedno z možných mapování musí být zvoleno, aby se dosáhlo souladu se souborem norem IEC 61400-
25. Očekává se, že IEC 61400-25-4 bude obsahovat tato mapování:
Webové služby (Webservices)
IEC 61850-8-1 MMS
OPC XML DA
IEC 60870-5-104
DNP3
Každé z těchto mapování určuje jednotlivě, které informační modely (IEC 61400-25-2) a modely
výměny informací (IEC 61400-25-3) a jak budou podporovány. Mapování pouze odráží informační
model a služby výměny informací dané normami IEC 61400-25-2 a IEC 61400-25-3. Individuálně
zvolené mapování bude podporovat minimálně povinná data, datové atributy a přidružené služby.
Určité mapování může z důvodů implementace nebo pro zásadní vlastnosti použitého komunikačního
protokolu potřebovat vyjasnit jednotlivé informace nebo služby v IEC 61400-25-2 a IEC 61400-25-3.
IEC 61400-25-4 bude v tomto smyslu mít nejvyšší prioritu z hlediska implementace.

1 Rozsah platnosti

Soubor norem IEC 61400-25 je zaměřen na komunikaci mezi součástmi větrné elektrárny, jako jsou
větrné turbíny a externími systémy, jako je SCADA. Vnitřní komunikace mezi součástmi větrné
elektrárny je mimo rozsah souboru norem IEC 61400-25.

Soubor norem IEC 61400-25 je navržen pro komunikační prostředí podporující model klient-server.
Jsou definovány tři oblasti, které jsou modelovány odděleně, aby se zajistila odstupňovanost
implementací:

informační modely větrné elektrárny;1.
model výměny informací;2.
mapování těchto dvou modelů na standardní komunikační profil.3.

Informační model větrné elektrárny a model výměny informací, nahlížené společně, představují
rozhraní mezi klientem a serverem. V této souvislosti slouží informační model větrné elektrárny jako
interpretační rámec pro přístupná data větrné elektrárny. Informační model větrné elektrárny používá
server, aby nabídl klientovi jednotný, součástkově orientovaný pohled na data větrné elektrárny.
Model výměny informací odráží celou aktivní funkčnost serveru. Soubor norem IEC 61400-25
umožňuje spojení mezi heterogenní kombinací klienta a serverů různých výrobců a dodavatelů.

Jak ukazuje obrázek 1, soubor norem IEC 61400-25 definuje server s těmito aspekty:

informace, dodané součástí větrné elektrárny, například „rychlost rotoru větrné elektrárny“ nebo „celková●

výroba za určitý časový interval“ jsou modelovány a zpřístupněny. Informace, modelované v souboru norem
IEC 61400-25 jsou definovány v IEC 61400-25-2;
služby pro výměnu hodnot modelovaných informací definovaných v IEC 61400-25-3;●

mapování na komunikační profil, poskytující sestavu protokolů pro přenos vyměňovaných hodnot modelované●

informace (IEC 61400-25-4).

Soubor norem IEC 61400-25 definuje pouze, jak modelovat informace, výměnu informací a mapování
na konkrétní komunikační protokoly. Soubor norem IEC 61400-25 nedefinuje jak a kde implementovat
komunikační rozhraní, rozhraní aplikačních programů a doporučení pro implementaci. Cílem souboru
norem IEC 61400-25 je, aby informace o jednotlivé součásti větrné elektrárny (jako je větrná turbína)



byla přístupná prostřednictvím odpovídajícího logického zařízení.

IEC 61400-25-1 poskytuje celkový popis principů a modelů, použitých v souboru norem IEC 61400-25.

POZNÁMKA Soubor IEC 61400-25 se zaměřuje na obecné informace, nezávislé na dodavateli. Ty
informace, které se potenciálně podstatně liší mezi implementacemi jednotlivých dodavatelů mohou
být popsány například ve dvoustranných dohodách, ve skupinách uživatelů nebo v dodatcích
k souboru IEC 61400-25.

Obrázek 1 – Koncepční komunikační model souboru norem IEC 61400-25

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN.


