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Úvod

Soubor IEC 61400-25 definuje komunikaci pro sledování a řízení větrných elektráren. Způsob
modelování souboru IEC 61400-25 byl zvolen pro poskytování abstraktní definice tříd a služeb tak, aby
tyto specifikace byly nezávislé na sestavě protokolů, implementacích a operačních systémech.
Mapování těchto abstraktních tříd a služeb pro konkrétní komunikační profil lze nalézt v IEC 61400-2-
-4.

Tato část IEC 61400-25 definuje metody a abstraktní zkoušky pro zkoušení shody zařízení
používaných ve větrných elektrárnách. Určena je vývojářům zkušebních systémů.

POZNÁMKA 1 Před čtením této části je doporučená obecná znalost norem IEC 61400-25-1, IEC 61400-
25-2, IEC 61400-25-3 a IEC 61400-25-4.
POZNÁMKA 2 Zkratky použité v IEC 61400-25-5 mohou být uvedeny v kapitole 3, nebo je lze nalézt
v dalších částech normy IEC 61400-25, relevantních pro zkoušky shody.

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 model 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 dostupná data větrné elektrárny. Informační model větrné elektrárny používá
server, aby nabídl klientovi jednotný, součásťově 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.

Tato část IEC 61400-25 určuje standardní způsoby zkoušení shody implementací, stejně jako
používané specifické metody měření při deklarování provozních parametrů. Použití těchto metod zvýší
schopnost uživatelů pořídit systémy, které lze snadno integrovat, správně provozovat a podporují
aplikace jak je požadováno.

POZNÁMKA Role zkušebních zařízení pro zkoušky shody a certifikování výsledků jsou mimo rozsah
platnosti IEC 61400-25-5.

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

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN.


