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บทท 1 บทน
เน/Eองดวยการพฒนาเทคโนโลย6ดานการส/Eอสาร และดานสมองกลฝPงตว (Embedded System) ม6ความ
กาวหนาขG0น ทJาใหอปกรณตCางๆในระบบสCงไฟฟ9ากJาลงม6ความสามารถในดานสารสนเทศมากขG0น การส/Eอสาร
แลกเปล6Eยนขอม#ลกนระหวCางอปกรณตCางๆ ในเคร/อขCายระบบสCงจGงเปKนไปได และกCอใหเกดประโยชน ท0งใน
ดานสารสนเทศของระบบ เชCน การวดสถานะตCางๆ ของระบบ และในดานเสถ6ยรภาพของระบบ
อปกรณไฟฟ9ากJาลงในปPจจบนจGงถ#กออกแบบใหม6ความสามารถในการส/Eอสารขอม#ลออกไปยงอปกรณ
สCวนอ/นE ๆ ในระบบ อปกรณไฟฟ9ากJาลงบางสCวนสามารถรบคJาสEงควบคมผCานเคร/อขCายส/Eอสารได ในอด6ตความ
สามารถเหลCาน60ถ#กจJากดอย#Cในการส/EอสารระหวCางอปกรณท6Eมาจากผ#ผลตเด6ยวกนเทCาน0น ตCอมาไดม6ความ
พยายามท6EจะทJาใหเกดมาตรฐานในการส/อE สารระหวCางอปกรณเหลCาน60ขG0น มาตรฐานท6Eออกมามากมายใน
ปPจจบนลวนม6วตถประสงคท6จE ะใหเกดการใชงานรCวมกนไดของอปกรณไฟฟ9ากJาลง อยCางม6ประสทธภาพ
ในดานมาตรฐานของการส/EอสารระหวCางอปกรณไฟฟ9ากJาลง IEC61850 เปKนมาตรฐานท6Eไดรบความ
นยมเปKนอยCางมากในปPจจบน โดยไดถ#กนJาไปใชเปKนมาตรฐานหลกในองคกรดานไฟฟ9ากJาลงตCางๆ มาตรฐานน60
สCงเสรมใหเกดระบบไฟฟ9ากJาลงท6Eม6การส/Eอสารท6Eเขากนได มาตรฐานน60จะถ#กแนะนJาในบทน60
IEC61850 เปKนมาตรฐานท6Eถ#กออกแบบขG0นเพ/EอใหเกดความเปKนไปไดในการวางระบบสถาน6ยCอยไฟฟ9า
อตโนมต (SAS: substation automation systems) ตCอมาแนวคดไดขยายกวางขG0นเปKนระบบสาธารณ#ปโภค
ไฟฟ9าอตโนมต (สงเกตไดจากมาตรฐาน IEC61850 ในชCวงปq 2552 เปKนตนมาจะม6การเปล6Eยนช/Eอหวขอ) ใน
หนงส/อเลCมน60จะใชคJาวCาระบบสถาน6ยCอยไฟฟ9าอตโนมตตามเดม แตCใหม6ความหมายครอบคลมถGงระบบ
สาธารณ#ปโภคไฟฟ9าอตโนมต
ในมาตรฐาน IEC61850 น0น ไดอนญาตใหม6การส/Eอสารไดหลายร#ปแบบ ตามความจJาเปKนในการใชงาน
เชCน การใชงานท6EขG0นอย#Cกบเหตการณ (event-based) ในกรณ6ท6EเปKนการเต/อนภย กDจะใชมาตรฐาน GOOSE
(Generic Object Oriented Substation Event) ซGEงเปKนมาตรฐานท6Eมค6 วามรวดเรDวในการแลกเปล6Eยนขอม#ล
สCวนการใชงานท6EเปKนการโอนถCายขอม#ลในลกษณะระบบรบ-ใหบรการ (client-server system) กDจะใช
มาตรฐาน MMS (Manufacturing Message Specification) เปKนตน
1.1 ภ พรวมของม ตรฐ น IEC61850
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IEC61850 เปKนมาตรฐานท6Eถ#กออกแบบขG0นเพ/EอใหเกดความเปKนไปไดในการวางระบบสถาน6ยCอยไฟฟ9า
อตโนมต (SAS: substation automation systems) ระบบอตโนมตจะเกดขG0นไดเม/EออปกรณตCางๆ ในสถาน6
ยCอยไฟฟ9า สามารถส/Eอสาร และแลกเปล6Eยนขอม#ลกนได อปกรณตCางๆ เหลCาน60ในปPจจบนเปKนเทคโนโลย6สมอง
กลฝPงตว (embedded system) ท6Eม6ความสามารถในการประมวลผล และการส/Eอสารส#ง ทJาใหอปกรณเหลCาน60
ลวนม6ศกยภาพในการท6EจะทJาใหเกดระบบสถาน6ยCอยไฟฟ9าอตโนมตได ในมาตรฐานน60เร6ยกอปกรณเหลCาน60วCา
อปกรณอเลDกทรอนกสฉลาด (IED: intelligent electronic devices)
IEC61850 เปKนมาตรฐานกJาหนดโครงสรางของขอม#ล ระบบการส/Eอสาร และวธ6การแลกเปล6Eยนขอม#ล
เพ/EอใหเกดการใชงานรCวมกนไดระหวCางอปกรณอเลDกทรอนกสฉลาดจากผ#ผลตท6Eหลากหลาย การกJาหนดกรอบ
มาตรฐานน60ยงทJาใหการใชงานระหวCางอปกรณอเลDกทรอนกสฉลาดจากตCางผ#ผลตเปKนไปไดสะดวกขG0น
นอกจากน60ยงทJาใหการบรหารจดการเปKนไปไดอยCางม6ประสทธภาพ
IEC61850 เปKนมาตรฐานแบบเปvด เพ/Eอใหเกดการส/EอสารตCางๆ ภายในระบบสถาน6ยCอยไฟฟ9าอตโนมต
และถาเปKนงานบางอยCางท6Eมใ6 ชอย#Cแลวภายใตมาตรฐานอ/EนไดแกC IEC, IEEE, ISO หร/อ OSI กDจะทJาการอางถGง
มาตรฐานเหลCาน0น โดยอาจจะม6สวC นขยายใหม6ความสามารถเหมาะสมกบการทJางานตCางๆ ของ อตสาหกรรม
ไฟฟ9ากJาลง
มาตรฐาน IEC61850 ประกอบดวย มาตรฐานยCอยหลายสCวน เชCน
1. มาตรฐานยCอยท6Eอธบายการใชงาน IEC61850 ในดานของโครงสรางพ/0นฐาน ความสามารถท6EจJาเปKน
และโครงสรางการเช/EอมตCอตCางๆ มาตรฐานยCอยในกลCมน60 ไดแกC
1) มาตรฐาน IEC61850-1 (Introduction and overview) เปKนการแนะนJาและเสนอภาพรวมของ
มาตรฐานน60 รวมถGงการแนะนJาภาพรวมของระบบสถาน6ยCอยไฟฟ9าอตโนมต โดยเรEมต0งแตCประวต
ความเปKนมาของมาตรฐาน ท6EเรEมในปq พ.ศ. 2537 จนครอบคลมถGงภาพรวมของมาตรฐานยCอย
ตCางๆ ท6Eอย#Cภายในมาตรฐาน IEC61850
2) มาตรฐาน IEC61850-2 (Glossary) เปKนคJานยามตCางๆ ท6Eใชในมาตรฐาน IEC61850
3) มาตรฐาน IEC61850-3 (General requirement) เปKนการกJาหนดขอบงคบ ขอกJาหนด และขอ
จJากด ของระบบในดานความเช/Eอถ/อได (reliability) การบJารงรกษา (maintainability) สภาพ
พรอมใชงาน (system availability) และความปลอดภย เชCน ม6การกJาหนดใหระบบการส/Eอสาร
ตองสามารถใชงานไดท6Eอณหภ#มอากาศ ความดนอากาศ และความช/0นเปKนไปตามท6EแนะนJาใน
2
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มาตรฐาน IEC60870-2-2 เปKนตน มาตรฐานสCวนน60ควรจะใชเปKนเกณฑในการกJาหนด
คณลกษณะ (specification) ตCางๆ ของอปกรณท6Eใชในระบบ
4) มาตรฐาน IEC61850-4 (System and project management) เปKนสCวนของมาตรฐานท6EมCงเนน
การแนะนJาร#ปแบบในการวางระบบ และการบรหารโครงการ จะครอบคลมถGง สEงท6Eตองพจารณา
เม/Eอม6การออกแบบระบบ เชCน เอกสารตCางๆ ระยะเวลาในการดJาเนนการ ระบบคณภาพ เปKนตน
5) มาตรฐาน IEC61850-5 (Communication requirements for functions and device
models) เปKนสCวนของมาตรฐานท6EนJาเสนอหนาท6คE วามสามารถตCางๆ ท6EจJาเปKนตองม6เพ/Eอการ
ปฏบตงาน เชCน ตองม6ระบบป9องกนแบบใดบาง เปKนตน
2. มาตรฐานยCอยท6Eอธบายการใชงาน IEC61850 ในดานของขอม#ลและระบบ ไดแกC
1) มาตรฐาน IEC61850-6 (Configuration description language for communication in
Electrical substations IEDs) เปKนการนJาเสนอการต0งคCาตCางๆของสถาน6ไฟฟ9า อาทเชCน คCา
ความสมพนธในการแลกเปล6Eยนขอม#ลระหวCางอปกรณอเลDกทรอนกสฉลาดตCางๆ คCาการทJางาน
ของอปกรณตCางๆท6จE JาเปKนตองปฏบตงานรCวมกน เปKนตน การต0งคCาน60ใชภาษา SCL เปKนภาษา
กลาง ซGEงเปKนร#ปแบบของภาษาพรรณนาขอม#ลแบบ XML การท6Eม6มาตรฐานกลางสJาหรบการต0ง
คCาเช/EอมตCอของอปกรณ ทJาใหการเปล6EยนแปลงอปกรณทJาไดงCายขG0น การสรางระบบสถาน6ยCอย
ไฟฟ9าอตโนมตโดยอางองระบบเดมเปKนไปไดสะดวกขG0น
2) มาตรฐาน IEC61850-7 (Basic communication structure for substation and feeder
equipment) เปKนการอธบายโครงสรางของอปกรณ และขอม#ลตCางๆ ต0งแตCการต0งช/อE ลงไปถGง
ขอม#ลท6Eอย#Cภายใน โดยมาตรฐาน IEC61850-7 ถ#กออกแบบมาใหสอดคลองกบความสามารถท6E
จJาเปKนของระบบ ซGEงไดแจกแจงไวใน IEC61850-5 มาตราฐานในสCวนน60ไดแบCงออกเปKนสCวนยCอย
(1) มาตรฐาน IEC6180-7-1 (Basic communication structure for substation and
feeder equipment – Principles and models) จะใหภาพรวมโครงสรางท0งหมดของ
โครงสรางขอม#ล และการแลกเปล6Eยนขอม#ลในเคร/อขCายส/Eอสาร
(2) มาตรฐาน IEC61850-7-2 (Basic information and communication structure –
Abstract communication service interface (ACSI) จะมCงเนนถGง ขอม#ลพ/0นฐาน การ
ดJาเนนการของขอม#ล วธ6การเขาถGงขอม#ล วธ6การเปล6Eยนแปลงขอม#ล
(3) มาตรฐาน IEC61850-7-3 (Basic communication structure – Common data
กตตพนธ เตชะกตตโรจน

8 กรกฎาคม 2554

3

classes) ใหคJาอธบายโครงสรางพ/0นฐานของขอม#ลตCางๆ
(4) มาตรฐาน IEC61850-7-4 (Basic communication structure – Compatible logical
node classes and data object classes) ใหโครงสรางพ/0นฐานของหนCวยเชงตรรกะ
ซGEงเปKนหนCวยปฏบตการท6EสามารถทJาหนาท6EอยCางหนGEงอยCางใดได
3. มาตรฐานยCอยท6Eอธบายการใชงาน IEC61850 ในดานของวธ6การส/Eอสารและแลกเปล6Eยนขอม#ล เชCน
1) มาตรฐาน IEC61850-8-1 (Specific Communication Service Mapping (SCSM) –
Mapping to MMS (ISO 9506-1 and ISO 9506-2) and to ISO/IEC 8802-3) เปKนการ
กJาหนดใหใชการส/EอสารแบบตCางๆ เพ/Eอแลกเปล6Eยนขอม#ล โดยจะอธบายความสมพนธระหวCาง
ลกษณะของขอม#ลในมาตรฐาน IEC61850-7 กบขอม#ลท6EกJาหนดโดยมาตรฐานการส/Eอสารอ/Eนๆ
เพ/Eอใหสามารถเกดการแลกเปล6Eยนขอม#ลระหวCางอปกรณได
ดงท6กE ลCาวไปแลวขางตนวCาวตถประสงคของหนงส/อเลCมน60จะมCงเนนไปท6Eการเขาใจโครงสรางของขอม#ลท6E
ม6อย#ใC นระบบอนเปKนไปตามมาตรฐาน IEC61850 ดงน0น มาตรฐานหลกท6EเราจะพจารณาจะเปKนสCวนยCอยท6E 7
ค/อมาตรฐาน IEC61850-7
ในมาตรฐาน IEC61850 น0น ไดใหมมมองของตวอปกรณอเลDกทรอนกสฉลาด ในลกษณะท6EเปKนศ#นยรวม
ขององคประกอบในการทJาหนาท6EตCางๆ ศ#นยรวมน60ถ#กเร6ยกวCา อปกรณเชงตรรกะ (LD: logical device) มา
จากการรวมกนของหนCวยเชงตรรกะ (LN: logical node) ซGEงเปKนหนCวยเลDกๆท6Eม6หนาท6Eของตนเอง โดยใน
แตCละหนCวยเชงตรรกะ จะม6ขอมล (DO: data object) ท6Eเก6EยวของกบหนCวยเชงตรรกะน0นๆ อย#C โดยขอม#ล
เหลCาน60กDจะประกอบดวย ลกษณะประจ ขอมล (DA: data attribute)
เพ/EอไมCใหเกดความสบสนกบความหมายของคJาวCา “ขอม#ล” ถาเปKนการเจาะจงวCาเปKน ขอมล หร/อ
ลกษณะประจ ขอมล ท6Eอย#ใC นลJาดบช0นของโครงสรางขอม#ลของอปกรณเชงตรรกะ จะใชตวเอ6ยงเขมเพ/Eอ
เปKนการบCงบอกถGงช/Eอเฉพาะน60
โครงสรางของอปกรณเชงตรรกะจะม6ลกษณะดงร#ปท6E 1

4
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logical device

อปกรณเชงตรรกะ
logical node

หนCวยเชงตรรกะ

logical node

logical node

หนCวยเชงตรรกะ

หนCวยเชงตรรกะ
data

data

data

ขอมล

ขอมล

ขอมล

data attribute
ลกษณะประจ ขอมล

data attribute
ลกษณะประจ ขอมล

data attribute
ลกษณะประจ ขอมล

ร#ปท6E 1.1 อปกรณในมาตรฐาน IEC61850
ตวอยCางเชCน ร6เลยในระบบไฟฟ9ากJาลงตวหนGEง ท6ทE Jาหนาท6E ตรวจสอบแรงดนไฟฟ9า เพ/EอสEงตดตCอวงจร
จะถ#กมองเปKน อปกรณเชงตรรกะหนGEงตวท6Eประกอบดวย หนCวยเชงตรรกะ ดงน60
1) หนCวยเชงตรรกะท6ทE Jาหนาท6EตดตCอวงจร (ตวตดวงจร)
2) หนCวยเชงตรรกะท6ทE Jาหนาท6Eวดระดบแรงดนท0งสามเฟส
3) หนCวยเชงตรรกะท6ทE Jาหนาท6EบนทGกปPญหาท6Eเกดจากตวตดวงจร
4) หนCวยเชงตรรกะท6ทE Jาหนาท6Eป9องกนแรงดนไฟฟ9าตก
5) หนCวยเชงตรรกะท6ทE Jาหนาท6Eป9องกนแรงดนไฟฟ9าเกน
ในแตCละหนCวยเชงตรรกะกDจะม6ขอมลท6Eเก6Eยวของ เชCน หนCวยเชงตรรกะท6EทJาหนาท6EตดตCอวงจร กDจะม6
ขอมล เชCน
1) รายละเอ6ยดของป9ายประจJาเคร/Eองตวตดวงจรท6EตอC พCวงอย#C
2) สถานภาพของตวตดวงจรท6EตอC พCวงอย#C
3) ความจท6ใE ชงานไดของตวตดวงจร
4) ตJาแหนCงสวตช
และขอมลแตCละชดจะม6 ลกษณะประจ ขอมลจJานวนหนGEง เชCน ในกรณ6 ตJาแหนCงสวตชของตวตดวงจร
กตตพนธ เตชะกตตโรจน
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จะม6ลกษณะประจ ขอมล เชCน
1) คCาสถานะตJาแหนCงของตวตดวงจร ไดแกC สถานะเปvด สถานะปvด สถานะระหวCางกลาง สถานะเส6ย
2) ตราเวลา (timestamp) ของขอม#ล
3) คJาอธบาย (description) ของขอม#ล
การจดโครงสรางขอม#ลของมาตรฐานน60จะจดโครงสรางโดยใช ตวแบบขอม#ลเชงวตถ (object oriented
modeling) กลCาวค/อ จะพจารณาขอม#ล และการประมวลผลขอม#ลรวมกนเปKนวตถหนGEงๆ โดยโครงสรางของ
วตถ จะเร6ยกวCา คลาส (class) โดยมาตรฐาน IEC61850 ไดม6การใหคลาสมาตรฐานเพ/Eอใหสามารถใชงานได
ทนท6 โดยกJาหนดโครงสรางของคลาสมาตรฐาน ในมาตรฐาน IEC61850-7-2 [9] IEC61850-7-3 [10] และ
มาตรฐาน IEC61850-7-4 [11]
มาตรฐาน IEC61850 ไดม6การแกไขปรบปรงขอม#ลอย#Cตลอดเวลา ผ#อCานควรสงเกตเวลาท6EเผยแพรCและ
คร0งท6Eปรบปรง เพ/Eอลดความสบสน ในกรณ6ท6Eขอม#ลไมCตรงกนในระหวCางมาตรฐานแตCละสCวน

6
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บทท 2 อ/ปกรณ3เช6งตรรกะ (LD)
การพจารณาโครงสรางของขอม#ลภายใตมาตรฐาน IEC61850 น0น พจารณาวCาอปกรณเชงตรรกะ (LD:
logical device) เปKนตวแทนของอปกรณอเลDกทรอนกสฉลาด ในดานของขอม#ล อปกรณเชงตรรกะจGงถ/อเปKน
จดเรEมตนท6EเราควรทJาความเขาใจ ซGEงอปกรณเชงตรรกะ เปKนเพ6ยงท6Eรวมของหนาท6EตาC งๆ ของอปกรณ
อเลDกทรอนกสฉลาด หนาท6EตาC งๆน0นจะถ#กกระทJาโดย หนCวยเชงตรรกะ
อปกรณอเลDกทรอนกสฉลาดหนGEงตว จะเปKนอปกรณเชงตรรกะหนGEงตวในระบบสถาน6ยCอยไฟฟ9าอตโนมต
อปกรณเชงตรรกะ ถ/อเปKนมมมองของอปกรณพ/0นฐานในระบบ โดยอปกรณเชงตรรกะแตCละตวจะม6ความ
สามารถท6EแตกตCางกนไป ตามหนCวยเชงตรรกะท6บE รรจอย#Cภายใน
ในบทน60เราจะอธบายอปกรณเชงตรรกะ ตามโครงสรางท6EกJาหนดไวในมาตรฐาน IEC61850-7-2 [9]
2.1 ก รต<งช=ออ/ปกรณ3เช6งตรรกะ
การต0งช/อE ของอปกรณเชงตรรกะน0นไดม6กJาหนดไว1 กลCาวค/อ ช/อE ของอปกรณเชงตรรกะประกอบดวย
อกขระท6EเปKน ตวอกษรภาษาองกฤษ ตวเลข และเคร/Eองหมายเสนใตอกขระ (underscore: '_') โดยม6จJานวน
ไดไมCเกน 64 ตว และตองเรEมตนดวยตวอกษรภาษาองกฤษเทCาน0น
2.2 โครงสร? งของอ/ปกรณ3เช6งตรรกะ
ในดานขอม#ล อปกรณเชงตรรกะ ม6โครงสรางซGEงอางองตามคลาสท6EกJาหนดไวในมาตรฐาน [9] ช/Eอ
GenLogicalDeviceClass หร/อยCอวCา GenLD โดยม6รายละเอ6ยดของโครงสรางดงน60
GenLOGICAL–DEVICE class
Attribute name

Attribute type

Value/value range/explanation

LDName

ObjectName

Instance name of an instance of GenLogicalDeviceClass

LogicalNode [1..n]

GenLogicalNodeClass

IEC61850-7-4 specifies specialised classes of
GenLogicalNodeClass

Services
GetLogicalDeviceDirectory

1

[9] หวขอท6E 22 Naming conventions
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ตารางท6E 2.1 โครงสรางของคลาส GenLogicalDeviceClass2
จะเหDนไดวCาสCวนท6EเปKนขอม#ลจะประกอบดวยลกษณะประจJา (attributes) ดงน60
• LDName เปKนลกษณะประจJา ท6EเกDบช/Eอของอปกรณเชงตรรกะน60
• LogicalNode เปKนลกษณะประจJาท6EแสดงถGงหนCวยเชงตรรกะท6Eอย#Cภายใตอปกรณเชงตรรกะน60 หนCวย
เชงตรรกะเหลCาน60เปKนหนCวยยCอยท6EทJาหนาท6ตE Cางๆ ม6ขอบงคบเพEมเตมวCา ในอปกรณเชงตรรกะ ตองม6
หนCวยเชงตรรกะชนด LLN0 ซGEงเปKนหนCวยเชงตรรกะท6EทJาหนาท6Eใหขอม#ลพ/0นฐานของอปกรณเชง
ตรรกะ หนCวยเชงตรรกะชนด LLN0 จะม6ไดเพ6ยงหนGEงเด6ยวเทCาน0น เพ/Eอป9องกนการม6ขอม#ลท6Eใช
อธบายอปกรณเชงตรรกะท6Eขดแยงกน หนCวยเชงตรรกะอ/Eนๆ สามามารถม6ไดไมCจJากดจJานวนตามแตC
ความสามารถของอปกรณเชงตรรกะน0นๆ เชCน อปกรณร6เลย อาจจะประกอบดวยหนCวยเชงตรรกะ
ชนดตวตดวงจร 3 หนCวย หนCวยเชงตรรกะทJาหนาท6Eป9องกนไฟฟ9าตก 1 หนCวย หนCวยเชงตรรกะทJา
หนาท6Eป9องกนไฟฟ9าเกน 5 หนCวย รวมอย#Cในอปกรณเชงตรรกะท6EเปKนตวแทนของอปกรณร6เลย เปKนตน
ชนดของลกษณะประจJา (attribute type) จะเปKนการแจงใหทราบวCา ลกษณะประจJาน0นๆ ม6โครงสราง
ขอม#ลในร#ปแบบใด เชCน ในกรณ6น60 LogicalNode จะม6โครงสรางแบบ GenLogicalNodeClass ซGEงจะไดกลCาว
ถGงรายละเอ6ยดของคลาสน60ตอC ไปในหวขอหนCวยเชงตรรกะ
ในสCวนท6EเปKนการดJาเนนการ (service) ของขอม#ลภายในอปกรณเชงตรรกะจะม6อยCางเด6ยว ค/อ
GenLogicalDeviceDirectory ซGEงในสCวนน60เรามCงเนนท6Eขอม#ลเปKนหลก จGงขอขามสCวนของการดJาเนนการไป
เพ/Eอมใหเกดความสบสน
2.3 ตวอยK ง
เพ/Eอใหเกดความเขาใจในภาพรวมของอปกรณเชงตรรกะ ลองพจารณาจากอปกรณอเลDกทรอนกสฉลาด
ในระบบสJารองไฟฟ9าอยCางงCาย3ซGEงประกอบดวยองคประกอบสJาคญ 3 สCวน ค/อ อปกรณตรวจสอบสถานะและ
ตดสนใจการตดตCอ แบตเตอร6E และตวตดตCอวงจร
หนาท6EการทJางานของระบบสJารองไฟฟ9าประกอบดวย การด#แลแบตเตอร6E ตรวจสอบระดบแรงดน และ
สEงตดตCอวงจร ซGEงจะเหDนไดวCา หนCวยเชงตรรกะท6Eตองม6เพ/EอใหการทJาหนาท6EของระบบสJารองไฟฟ9าน60สมบ#รณ จGง
2
3

8

[9] ตารางท6E 15 GenLogicalDeviceClass (GenLD) class definition (IEC 61850-7-2 ed.2.0 “Copyright © 2010 IEC Geneva, Switzerland.www.iec.ch”)
ดดแปลงจาก [8] ร#ปท6E 11 Example of IED composition
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ประกอบดวย หนCวยเชงตรรกะของแบตเตอร6E (ZBAT) หนCวยเชงตรรกะของตวตดตCอวงจร (XSWI) หนCวยเชง
ตรรกะทJาหนาท6Eป9องกนกรณ6แรงดนตก (PTUV) และหนCวยเชงตรรกะท6EเปKนเง/EอนไขของการสEงตดวงจร
(PTRC)
ร#ปแบบตCางๆ ตCอไปน60เปKนมมมองของอปกรณเชงตรรกะ ท6EสามารถเปKนไปไดในมาตรฐาน IEC61850
1. ร#ปแบบท6Eม6อปกรณอเลDกทรอนกสฉลาด 3 หนCวย ซGEงเปKนกรณ6ทร6E ะบบสJารองไฟฟ9าน60แบCงการทJางาน
ออกเปKนสCวนๆอยCางเดDดขาด โดยใชอปกรณอเลDกทรอนกสฉลาด แยกกนออกเปKน
• อปกรณอเลDกทรอนกสฉลาดทJาหนาท6Eดแ# ลแบตเตอร6E โดยในมมมองของขอม#ลและการส/Eอสาร
อปกรณตวน6จ0 ะถ#กพจารณาเปKนอปกรณเชงตรรกะหนGEงตว ขอใหช/EอวCา BATTERY1
• อปกรณอเลDกทรอนกสฉลาดทJาหนาท6Eดแ# ลจงหวะการตดตCอวงจร โดยในมมมองของขอม#ลและ
การส/Eอสารอปกรณตวน60จะถ#กพจารณาเปKนอปกรณเชงตรรกะหนGEงตว ขอใหช/EอวCา CONTROL1
• อปกรณอเลDกทรอนกสฉลาดทJาหนาท6EตดตCอวงจร โดยในมมมองของขอม#ลและการส/Eอสาร
อปกรณตวน6จ0 ะถ#กพจารณาเปKนอปกรณเชงตรรกะหนGEงตว ขอใหช/EอวCา SWITCH1
PTUV

PTRC

ชCองส/อE สาร

ZBAT

BATTERY1

ชCองส/อE สาร

CONTROL1

SWITCH1

XSWI

แบตเตอร6E

ตวตดตCอวงจร

ร#ปท6E 2.1 ตวอยCางอปกรณเชงตรรกะร#ปแบบท6E 1
2. ร#ปแบบท6Eม6อปกรณอเลDกทรอนกสฉลาด 2 หนCวย ซGEงเปKนร#ปแบบท6Eม6อปกรณอเลDกทรอนกสฉลาดทJา
กตตพนธ เตชะกตตโรจน

8 กรกฎาคม 2554

9

หนาท6Eดแ# ลแบตเตอร6โE ดยเฉพาะ และอปกรณอเลDกทรอนกสฉลาดทJาหนาท6Eดแ# ลและตดสนใจในการตด
ตCอวงจร โดยอปกรณแรกถ#กมองเปKนอปกรณเชงตรรกะช/อE วCา BATTERY1 และอปกรณตรรกะของ
อปกรณตวท6Eสองใหช/Eอ ATS1
PTUV

ATS1

ชCองส/อE สาร

PTRC

ZBAT

BATTERY1

ตวตดตCอวงจร

XSWI

แบตเตอร6E
ร#ปท6E 2.2 ตวอยCางอปกรณเชงตรรกะร#ปแบบท6E 2

3. ร#ปแบบท6Eม6อปกรณอเลDกทรอนกสฉลาดเพ6ยงหนCวยเด6ยว โดยจะเปKนกรณ6ท6EอปกรณอเลDกทรอนกส
ฉลาดทJาหนาท6EเปKนอปกรณสJารองไฟฟ9าหนGEงหนCวย โดยใหอปกรณเชงตรรกะของอปกรณ
อเลDกทรอนกสฉลาดตวน60ม6ช/Eอเร6ยกวCา UPS1
PTUV

แบตเตอร6E

ZBAT

PTRC

UPS1

XSWI

ตวตดตCอวงจร

ร#ปท6E 2.3 ตวอยCางอปกรณเชงตรรกะร#ปแบบท6E 3

10

8 กรกฎาคม 2554

กตตพนธ เตชะกตตโรจน

บทท 3 หนKวยเช6งตรรกะ (LN)
ในโครงสรางของ IEC61850 หนCวยเชงตรรกะ (LN: logical node) จะถ#กมองเปKนวตถท6EทJาหนาท6EตาC งๆ
โดยเม/Eอพจารณาหนาท6ขE องหนCวยเชงตรรกะท0งหมดท6EรวมเปKน อปกรณเชงตรรกะ กDจะเปKนอปกรณตวหนGEงท6E
ทJางานครบตามตองการ ซGEงในมาตรฐาน IEC61850-7-4 ในปq พ.ศ. 2546 กJาหนดชนดของหนCวยเชงตรรกะ
ไวประมาณ 90 ชนด และในปq พ.ศ. 2553 เม/Eอม6การปรบปรงมาตรฐาน ไดม6จJานวนเพEมขG0นเปKนประมาณ 150
ชนด โดยหนCวยเชงตรรกะท6EกJาหนดไวในมาตรฐาน IEC61850-7-4 น60ม6ไวเพ/อE ตอบสนองหนาท6กE ารทJางานท6E
จJาเปKนของอปกรณอเลDกทรอนกสฉลาดสJาหรบระบบสถาน6ยCอยไฟฟ9าอตโนมต ซGEงการกJาหนดหนาท6EการทJางาน
ท6จE JาเปKน จะเปKนหนาท6Eของมาตรฐาน IEC61850-5
3.1 ชน6ดของหนKวยเช6งตรรกะ
ช/EอชนดของหนCวยเชงตรรกะจะประกอบดวยตวอกษรภาษาองกฤษตวพมพใหญC 4 ตว เชCน MMXU
MMTR GGIO XCBR เปKนตน
ชนดของหนCวยเชงตรรกะ ในชCวงแรกไดแบCงออกเปKน 13 กลCมยCอย และตCอมาในปqพ.ศ. 2553 ไดขยาย
เปKน 16 กลCมยCอย4 โดยการใชอกขระตวแรกของช/EอชนดเปKนตวหลกในการจJาแนกกลCมของหนCวยเชงตรรกะ
โดยแตCละกลCมจะรวมชนดของหนCวยเชงตรรกะทJาท6Eหนาท6Eลกษณะเด6ยวกนไวดวยกน เชCน TTMP (หนCวยเชง
ตรรกะสJาหรบวดอณหภ#ม) และ THUM (หนCวยเชงตรรกะสJาหรบวดความช/0น) ถ#กจดไวในกลCมเด6ยวกน ค/อกลCม
ท6EขG0นตนดวยอกขระ T เน/EองจากทJาหนาท6Eในการวด รายการชนดของหนCวยเชงตรรกะม6ดงน60
• ช/EอขG0นตนดวยอกขระ L (system logical node): ชนดของหนCวยเชงตรรกะท6Eม6หนาท6EจดเกDบขอม#ล
หร/อจดการ ระบบหร/ออปกรณเชงตรรกะ เชCน LLN0 เปKนหนCวยเชงตรรกะทJาหนาท6EเกDบด#แลและ
จดการขอม#ลท6Eเก6ยE วของกบอปกรณเชงตรรกะ เปKนตน
• ช/EอขG0นตนดวยอกขระ A (automatic control): ชนดของหนCวยเชงตรรกะท6Eม6หนาท6Eควบคมอตโนมต
เชCน ATCC เปKนหนCวยเชงตรรกะทJาหนาท6Eควบคมการเปล6EยนตJาแหนCงปลายขดลวด (tap) ของ
หมอแปลงแบบอตโนมต เปKนตน
4

ชนดท6EขG0นตนดวยอกขระ F K และ Q ค/อชนดท6EเพEมขG0นมาในภายหลง
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• ขG0นตนดวยอกขระ C (control): ชนดของหนCวยเชงตรรกะท6มE 6หนาท6Eเก6ยE วของกบการควบคมของ
ระบบ เชCน CCGR เปKนหนCวยเชงตรรกะทJาหนาท6EในการควบคมอปกรณทJาความเยDน เปKนตน
• ขG0นตนดวยอกขระ F (functional blocks): ชนดของหนCวยเชงตรรกะท6Eม6หนาท6EเปKนฟPงกชนคJานวณ
สJาหรบหนCวยเชงตรรกะอ/นE เชCน FPID เปKนหนCวยเชงตรรกะท6Eม6หนาท6EในการคJานวณสญญาณควบคม
ตามหลกการ PID เปKนตน
• ขG0นตนดวยอกขระ G (generic references): ชนดของหนCวยเชงตรรกะท6มE 6หนาท6Eอย#Cนอกเหน/อจากท6E
กJาหนดไวในหนCวยเชงตรรกะชนดอ/Eนๆ เชCน GGIO เปKนชCองทางเขา (input) / ออก (output) ทEวไป
เปKนตน
• ขG0นตนดวยอกขระ I (interfacing and archiving): ชนดของหนCวยเชงตรรกะท6Eม6หนาท6ใE นการเช/Eอม
ตCอออกไปยงนอกระบบสถาน6ไฟฟ9ายCอยอตโนมต รวมถGงการเช/EอมตCอไปยงหนCวยเกDบขอม#ลถาวร เชCน
IHMI เปKนการเช/EอมตCอกบมนษย เปKนตน
• ขG0นตนดวยอกขระ K (mechanical and non-electric primary equipment): ชนดของหนCวยเชง
ตรรกะท6EทJาหนาท6EตาC งๆ ในระบบสถาน6ไฟฟ9ายCอยอตโนมต แตCไมCไดเก6EยวของกบระบบการจCายกระแส
ไฟฟ9า เชCน ถงน0Jา (KTNK) พดลม (KFAN) เปKนตน
• ขG0นตนดวยอกขระ M (metering and measurement): ชนดของหนCวยเชงตรรกะท6Eม6หนาท6ใE นการ
วดสญญาณตCางๆ เชCน MHAI เปKนหนCวยเชงตรรกะสJาหรบการวดคCาฮารมอนกของสญญาณ เปKนตน
• ขG0นตนดวยอกขระ P (protection functions): ชนดของหนCวยเชงตรรกะท6มE 6หนาท6Eการป9องกนหร/อ
เก6Eยวของกบการป9องกน เชCน PTUV เปKนหนCวยเชงตรรกะทJาหนาท6Eป9องกนแรงดนไฟฟ9าตก เปKนตน
• ขG0นตนดวยอกขระ Q (power quality events): ชนดของหนCวยเชงตรรกะท6Eม6หนาท6ตE รวจหา และ/
หร/อ วเคราะห เหตการณของคณภาพทางไฟฟ9า (power quality) เชCน QVTR เปKนหนCวยเชงตรรกะ
ทJาหนาท6Eตรวจการเปล6Eยนแปลงแรงดนไฟฟ9าชCวงส0นๆ เปKนตน
• ขG0นตนดวยอกขระ R (protection related functions): ชนดของหนCวยเชงตรรกะท6Eม6หนาท6Eเสรม
การป9องกน เชCน RFLO เปKนหนCวยเชงตรรกะทJาหนาท6EหาตJาแหนCงการเกดความผดพลาดของระบบสCง
เปKนตน
12
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• ขG0นตนดวยอกขระ S (supervision and monitoring): ชนดของหนCวยเชงตรรกะท6มE 6หนาท6Eในการ
ควบคมด#แล (supervision) และการเฝ9าสงเกต (monitoring) เชCน SARC เปKนหนCวยเชงตรรกะท6E
ม6หนาท6Eเฝ9าสงเกตและวเคราะหการเกดอารก (arc) เปKนตน
• ขG0นตนดวยอกขระ T (instrument transformers and sensors): ชนดของหนCวยเชงตรรกะ
ครอบคลมหมอแปลงวด (instrument transformer) และ/หร/อ ตวตรวจวด (sensor) ตCางๆ เชCน
TCTR เปKนหนCวยเชงตรรกะของหมอแปลงวดกระแส เปKนตน
• ขG0นตนดวยอกขระ X (switchgear): ชนดของหนCวยเชงตรรกะท6มE 6หนาท6EตดตCอวงจร เชCน XCBR เปKน
หนCวยเชงตรรกะของตวตดวงจร (circuit breaker) เปKนตน
• ขG0นตนดวยอกขระ Y (power transformer): ชนดของหนCวยเชงตรรกะครอบคลมอปกรณท6Eเก6Eยวของ
กบหมอแปลงไฟฟ9ากJาลง เชCน YLTC เปKนหนCวยเชงตรรกะของอปกรณเปล6EยนตJาแหนCงปลายของขด
ลวด (tap) ของหมอแปลง เปKนตน
• ขG0นตนดวยอกขระ Z (further power system equipment): ชนดของหนCวยเชงตรรกะครอบคลม
อปกรณตCางๆในระบบท6EไมCไดเจาะจงไวในชนดอ/Eนๆ เชCน ZBAT เปKนหนCวยเชงตรรกะของแบตเตอร6E
เปKนตน
รายการชนดของหนCวยเชงตรรกะท0งหมดไดสรปไวใน ภาคผนวกท6E 1 เพ/EอการเขาใจหนCวยเชงตรรกะท6Eด6
ขG0น และสามารถเหDนภาพของมาตรฐาน IEC61850 วCาสามารถครอบคลมหนาท6EการทJางานตCางๆ ในระบบ
สถาน6ไฟฟ9ายCอยอตโนมตได
3.2 ก รต<งช=อหนKวยเช6งตรรกะ
การต0งช/อE ของหนCวยเชงตรรกะน0นไดม6กJาหนดไวในมาตรฐาน5 กลCาวค/อ ช/EอของหนCวยเชงตรรกะตองม6
จJานวนอกขระไมCเกน 16 ตว และประกอบดวย 3 สCวน ค/อ คJานJาหนา ช/EอชนดของหนCวยเชงตรรกะ และ คJา
ลงทาย โดยคJานJาหนาช/Eอ และ คJาลงทาย เปKนสCวนของช/Eอท6Eใหเล/อกไดวCาจะม6หร/อไมCม6 รายละเอ6ยดของแตCละ
สCวนม6ดงน60
5
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1) LN-Prefix เปKนคJานJาหนาช/EอของหนCวยเชงตรรกะ โดยสามารถใชตวอกษรภาษาองกฤษ ตวเลข และ
เคร/Eองหมายเสนใตอกขระ (underscore: '_') และตองเรEมตนดวยตวอกษรภาษาองกฤษเทCาน0น
2) LN class name เปKนสCวนบอกชนดของหนCวยเชงตรรกะ ซGEงจะเปKนตวอกษรภาษาองกฤษตวพมพใหญC
4 ตว ตามภาคผนวกท6E 1
3) LN-Instance-ID เปKนคJาลงทายช/Eอ โดยสามารถใชตวอกษรภาษาองกฤษ ตวเลข และเคร/อE งหมายเสน
ใตอกขระ (underscore: '_') ผ#ผลตบางรายใชคJาลงทายช/EอในการเจาะจงหนCวยเชงตรรกะ ใน
อปกรณเชงตรรกะ เชCน ถาอปกรณเชงตรรกะม6ตวตดวงจรสามตว เพ/EอใหแยกแยะหนCวยเชงตรรกะ
แตCละตวออกจากกน ทางผ#ผลตอาจเร6ยก XCBR1 XCBR2 และ XCBR3 หร/อ XCBRa XCBRb และ
XCBRc กDยCอมได
3.3 โครงสร? งของหนKวยเช6งตรรกะ
โครงสรางขอม#ลของหนCวยเชงตรรกะจะมาจากคลาสพ/0นฐานเด6ยวกน โดยคลาสพ/0นฐานถ#กกJาหนดไวใน
มาตรฐาน6 ม6ช/Eอเร6ยกวCา GenLogicalNodeClass โครงสรางของคลาสพ/0นฐานสCวนท6EเปKนขอม#ลจะประกอบ
ดวยลกษณะประจJา (attributes) ดงตCอไปน60
• LDName เปKนลกษณะประจJาท6EเกDบช/EอของหนCวยเชงตรรกะน60
• LNRef เปKนลกษณะประจJาท6EเกDบวธ6 (ช/Eอ) การเขาถGงของหนCวยเชงตรรกะน60 ซGEงค/อ ช/Eอของอปกรณเชง
ตรรกะท6EเปKนเจาของหนCวยเชงตรรกะน60 ตามดวยเคร/Eองหมายทบ (/) และตามดวยช/อE ของหนCวยเชง
ตรรกะ เชCน ตวตดวงจรท6E 3 ของอปกรณชดท6E 2 กDจะเปKน CU_ST2/XCBR3 เปKนตน จะสงเกตไดวCา
เม/EออางถGงช/EอการเขาถGงของหนCวยเชงตรรกะน60 จะสามารถร#ไดวCาเปKนหนCวยเชงตรรกะตวใด และจะไมC
สามารถซ0JากบหนCวยเชงตรรกะตวอ/Eนได
• DataObject เปKนขอมลท6Eอย#CภายในหนCวยเชงตรรกะน60 ในหนCวยเชงตรรกะหนCวยหนGEงตองม6 ขอมล
อยCางนอยหนGEงชด และจะม6จJานวนมากไดเทCาท6จE JาเปKนในการทJาหนาท6EของหนCวยเชงตรรกะ เชCน
หนCวยเชงตรรกะชนด MMXN ซGEงม6หนาท6วE ดสญญาณไฟฟ9าในระบบเฟสเด6ยว จะม6ขอมลอย#CจJานวน 8
ขอม#ล ไดแกC กระแส แรงดน กJาลงไฟฟ9า กJาลงไฟฟ9าปรากฏ กJาลงไฟฟ9าเสม/อน ตวประกอบกJาลง คCา
ความตานทาน (impedance) และความถ6E ขอมลในสCวนน60ยงแบCงออกเปKนกลCมยCอยๆ ดงน60
6
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◦ ขอม#ลสถานะ (status information) เปKนขอม#ลท6EแสดงถGงสถานะของสEงตCางๆ ท6EหนCวยเชงตรรกะ
น0นเก6ยE วของ ขอม#ลน60จะเปKนขอม#ลแจงลกษณะของหนCวยเชงตรรกะน0น เชCน ตJาแหนCงปPจจบน
ของสวตช เปKนตน
◦ คCาการวด (measured and metered value) เปKนขอม#ลท6EไดจากการวดสญญาณแอนะลDอก
เชCน แรงดน กระแส เปKนตน หร/อไดจากการคJานวณ เชCน กJาลง กJาลงเสม/อน เปKนตน
◦ คCาควบคม (controls) เปKนขอม#ลท6EสามารถสEงใหม6การเปล6EยนแปลงสถานะการทJางานของ
อปกรณตCางๆ เชCน ตJาแหนCงปลายขดลวดของหมอแปลง (tap) การต0งคCาตวนบใหมC เปKนตน
◦ คCาตดต0ง (settings) เปKนคCาท6Eตง0 ไวเพ/EอการทJางานตCางๆ เชCน การต0งคCาการสCมขอม#ล การต0งคCา
การหนCวงเวลา (delay time) เปKนตน
◦ คJาอธบาย (descriptions) เปKนคJาอธบายหนCวยเชงตรรกะน0นๆ เชCน ป9ายประจJาเคร/Eอง เปKนตน
• DataSet เปKนการรวมกลCมของขอมลท6Eอย#CภายในหนCวยเชงตรรกะ เชCน กลCมของขอมลท6Eจะถ#กบนทGก
ในรายงาน เปKนตน บางหนCวยเชงตรรกะอาจจะไมCม6ลกษณะประจJาน60กDได
• BufferedReportControlBlock เปKนลกษณะประจJาท6ใE ชในการสรางรายงานแบบม6ท6Eพกขอม#ล (data
buffer) กลCาวค/อเม/Eอม6เหตการณ (กJาหนดได) ใหตองสรางรายงาน รายงานจะถ#กสราง แลวจะถ#กเกDบ
ไวในท6Eพกขอม#ลกCอน จากน0นรายงานจะถ#กสCงไปยงเคร/Eองล#กขCายท6EตดตCออย#C ถารายงานท6EสCงไปแลวม6
ปPญหาเคร/Eองล#กขCายสามารถรองขอใหสCงรายงานฉบบน0น (หร/อกCอนหนาน0น) ได บางหนCวยเชงตรรกะ
อาจจะไมCม6ลกษณะประจJาน60กDได
• UnbufferedReportControlBlock เปKนลกษณะประจJาท6ใE ชในการสรางรายงานแบบไมCม6ท6Eพกขอม#ล
กลCาวค/อเม/Eอม6เหตการณ (กJาหนดได) ใหตองสรางรายงาน รายงานจะถ#กสราง แลวจะถ#กสCงกลบไปยง
เคร/Eองล#กขCายท6EตดตCออย#C หากการสCงม6ปPญหารายงานฉบบท6EสCงกDจะส#ญหาย บางหนCวยเชงตรรกะอาจ
จะไมCม6ลกษณะประจJาน60กDได
• SettingGroupControlBlock เปKนลกษณะประจJาใชในการต0งคCาความสามารถท6EทJาใหอปกรณเชง
ตรรกะสามารถเปล6Eยนขอมลและลกษณะประจ ขอมล จากขอม#ลชดหนGEงไปยงขอม#ลอ6กชดหนGEงได
กตตพนธ เตชะกตตโรจน
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เน/Eองจากความสามารถในการเปล6Eยนแปลงขอม#ลน60เปKนความสามารถของอปกรณเชงตรรกะท0ง
อปกรณ ลกษณะประจJาน60ถาม6กDจะอย#CในหนCวยเชงตรรกะชนด LLN0 ไดเทCาน0น ความสามารถในการ
เปล6Eยนแปลงขอม#ลไดพรอมกนท0งชด ม6ประโยชนในการด#แลบJารงรกษาระบบเปKนอยCางมาก เชCน
◦ กรณ6การปรบต0งคCาตCางๆ ของอปกรณเชงตรรกะ กลCาวค/อ สามารถท6EจะเกDบคCาตCางๆในอปกรณ
เชงตรรกะท6Eใชงานอย#Cไวในขอม#ลชดหนGEง เม/EอไดทJาการเปล6EยนแปลงคCาตCางๆเสรDจส0นแลว จGงให
อปกรณเชงตรรกะ มาใชขอม#ลชดใหมC โดยขอม#ลท0งหมดจะทJาการเปล6Eยนแปลงในเวลาเด6ยวกน
และถาระบบม6ปPญหากDสามารถท6Eจะเปล6Eยนกลบไปใชขอม#ลชดเดมได
◦ กรณ6ท6Eอปกรณเชงตรรกะถ#กใชงานในสภาวะแตกตCางกนความสามารถน60จะทJาใหเราสามารถต0งคCา
ตCางๆ ของอปกรณเชงตรรกะในแตCละสภาวะ แลวเร6ยกใชเม/Eอตองการ
• LogControlBlock เปKนลกษณะประจJาใชในการควบคมการลงบนทGก (log) ขอม#ล โดยกJาหนดการท6E
จะลงบนทGกกDสามารถท6Eจะต0งผCานลกษณะประจJาน60ได บางหนCวยเชงตรรกะอาจจะไมCม6ลกษณะประจJา
น60กDได
• Log เปKนป#มท6EใชในการลงบนทGกขอม#ล โดยสามารถเร6ยกขอม#ลตามชCวงเวลาได บางหนCวยเชงตรรกะ
อาจจะไมCม6ลกษณะประจJาน60กDได
• GOOSEControlBlock เปKนลกษณะประจJาใชในการควบคมการทJางานของการส/Eอสารท6ใE ชมาตรฐาน
GOOSE (generic object oriented substation event) ซGEงจะเปKนการสCงขอความออกจาก
อปกรณหนCวยเชงตรรกะไปยงปลายทางเม/Eอม6การเปล6Eยนแปลงของลกษณะประจ ขอมลท6Eไดแจงไว
บางหนCวยเชงตรรกะอาจจะไมCม6ลกษณะประจJาน60กDได
• MulticastSampledValueControlBlock เปKนลกษณะประจJาใชในการกระจายคCาตวอยCาง
(sampled value) ท6EเกDบมาไปยงอปกรณอ/นE ๆท6Eอย#Cในเคร/อขCายส/Eอสาร โดยสามารถสCงไปยงปลายทาง
หลายแหCงพรอมๆกน ดวยวธ6การส/Eอสารแบบกระจายขอม#ลไปยงหลายปลายทาง (multicast
application association) บางหนCวยเชงตรรกะอาจจะไมCม6ลกษณะประจJาน60กไD ด
• UnicastSampledValueControlBlock เปKนลกษณะประจJาใชในการกระจายคCาตวอยCางท6EเกDบมาไป
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ยงอปกรณท6Eอย#Cในเคร/อขCายส/Eอสาร โดยจะสามารถสCงไปยงปลายทางท6EกJาหนด (เพ6ยงปลายทางเด6ยว)
ดวยวธ6 การส/อE สารแบบทวภาค6 (two-party-application-association) บางหนCวยเชงตรรกะอาจจะ
ไมCม6ลกษณะประจJาน60กDได
ในสCวนท6EเปKนการดJาเนนการ (service) ของขอม#ลภายในหนCวยเชงตรรกะจะม6อย#C 2 งาน ค/อ
GetLogicalNodeDirectory และ GetAllDataValues ซGEงในสCวนน60เรามCงเนนท6Eขอม#ลเปKนหลก จGงขอขามใน
สCวนของการดJาเนนการไปกCอน เพ/อE มใหเกดความสบสน
3.4 ชน6ดหนKวยเช6งตรรกะทสร? งขX<นใหมK
ในบางกรณ6ชนดของหนCวยเชงตรรกะท6EไดกJาหนดไวในมาตรฐาน [61850-7-4] อาจจะไมCครอบคลม
หนาท6Eหร/อไมCเหมาะสมท6EจะใชแทนหนCวยการทJาหนาท6Eในอปกรณ เชCน ผ#ผลตบางรายอาจตองการหนCวยเชง
ตรรกะของฟvวส ซGEงไมCม6อย#ใC นมาตรฐาน [11] เปKนตน ผ#ผลตสามารถท6EจะกJาหนดหนCวยเชงตรรกะเพEมเตมได
โดยใหม6ร#ปแบบตามท6EกJาหนดไวในมาตรฐาน7 ซGEงกDจะไดหนCวยเชงตรรกะท6Eม6โครงสรางใกลเค6ยงกบชนดของ
หนCวยเชงตรรกะท6กE Jาหนดไวในมาตรฐาน [11] ผ#ท6EสามารถเขาใจชนดของหนCวยเชงตรรกะท6ใE หไวในมาตรฐาน
กDจะสามารถเขาใจหนCวยเชงตรรกะท6EสรางขG0นใหมCได
3.5 ตวอยK ง
เพ/Eอใหเกดความเขาใจในขอม#ลท6Eอย#CในแตCละชนดของหนCวยเชงตรรกะท6Eใชโครงสรางขอม#ลตามคลาส
GenLogicalNodeClass ซGEงม6รายละเอ6ยดอย#Cในมาตรฐาน IEC61850-7-4 [11] จะขอยกตวอยCางดงน60
สมมตวCาม6อปกรณสJารองไฟฟ9า ซGEงถามองเปKนอปกรณเชงตรรกะแลว คงขาดไมCไดท6Eจะม6หนCวยเชงตรรกะ
ทJาหนาท6Eด#แลแบตเตอร6E โดยจะใชชนดของหนCวยเชงตรรกะชนด ZBAT ซGEงม6เปKนหนCวยเชงตรรกะของ
แบตเตอร6E โดยจะเร6ยกช/Eออปกรณเชงตรรกะน60วาC UPS1 และใหช/EอหนCวยเชงตรรกะน60วาC UZBAT1
ถาพจารณาตามมาตรฐาน IEC61850-7-4 [11] หนCวยเชงตรรกะ UPS1/UZBAT1 น60 จะประกอบดวย
ขอม#ลจากสองตารางในมาตรฐาน โดยขอยกตารางท0งสองมาไวเพ/Eอความเขาใจดงน60
ตารางแรกน60แสดงโครงสรางของขอม#ลท6EใชเฉพาะหนCวยเชงตรรกะชนด ZBAT เทCาน0น
ZBAT class
Data object
7

Common

Explanation

T M/O/C

[8] ภาคผนวก A Overview of IEC 61850-7-x, IEC 61850-8-x, and IEC 61850-9-x
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name

data class

LNName

The name shall be composed of the class name, the LN-Prefix and LNInstance-ID according to [IEC61850-7-2], Clause 22

Data objects
Descriptions
EEName

DPL

External equipment nameplate

O

Status information
EEHealth

ENS

External equipment health

O

OpTmh

INS

Operation time

O

TestRsl

SPS

Battery test results

O

BatHi

SPS

Battery high (voltage or charge – overcharge)

O

BatLo

SPS

Battery low (voltage or charge)

O

Measured and metered values
Vol

MV

Battery voltage

M

VolChgRte

MV

Rate of battery voltage change

O

Amp

MV

Battery drain current

O

SPC

Start battery test

O

LoBatVal

ASG

Low battery alarm value

O

HiBatVal

ASG

High battery alarm value

O

Controls
BatTest
Settings

ตารางท6E 3.1 โครงสรางขอม#ลเฉพาะของหนCวยเชงตรรกะชนด ZBAT8
จากตารางจะพบวCาขอม#ลแบCงออกเปKน 5 สดมภ ดงน60
1) ช/Eอ (data object name) ซGEงจะเปKนรายการช/อE ของขอมลท6Eม6อย#ใC นหนCวยเชงตรรกะ
2) โครงสรางของขอม#ล (common data class) โดยจะอางถGงคลาสพ/0นฐานท6EเปKนตนกJาเนดของขอมล
น0นๆ คลาสพ/0นฐานจะถ#กอธบายในบทตCอไป เม/Eอร#ถGงโครงสรางของขอมลแลวกDจะสามารถเขาถGงคCา
ตCางๆท6EเกDบไว หร/อเขาใจไดวCาขอมลน0นๆ ม6ลกษณะประจ ขอมลใดอย#Cบาง
3) คJาอธบาย (explanation) ความหมายของขอมลแตCละรายการ
4) การคงอย#Cของขอม#ล (T) เปKนการบอกวCาสถานะของขอม#ลจะคงอย#Cเพ6ยงชEวคร#C
8

18

[11] หวขอท6E 5.18.3 LN: Battery Name: ZBAT (IEC 61850-7-4 ed.2.0 “Copyright © 2010 IEC Geneva, Switzerland.www.iec.ch”)
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5) ความจJาเปKนของขอมล (M/O/C) โดยท6E M (mandatory) เปKนการบอกวCาขอม#ลน60ม6ความจJาเปKน ใน
กรณ6ท6EเปKน O (option) แสดงถGงวCาอาจจะม6หร/อไมCมข6 อมลอย#Cได และกรณ6ของ C (condition)
เปKนการบCงบอกวCาการม6อย#Cของขอม#ลน60จะขG0นกบเง/EอนไขเฉพาะซGEงปกตจะกJาหนดอย#ใC นตอนทายของ
ตาราง เชCน ขอมลน60ม6ความจJาเปKนถาม6อก6 ขอมลหนGEง เปKนตน
เม/Eอพจารณาจากตารางโครงสรางขอม#ลของหนCวยเชงตรรกะชนด ZBAT แลวจะพบวCา หนCวยเชง
ตรรกะน60ประกอบดวยขอม#ล ดงตCอไปน60
• LNName ค/อช/EอของหนCวยเชงตรรกะน60
• EEName เปKนขอม#ลท6EเกDบ ป9ายประจJาเคร/อE งของแบตเตอร6E จะเหDนไดวCาขอม#ลน60 เปKนขอมลท6Eอย#ใC น
กลCมของคJาอธบายหนCวยเชงตรรกะ และม6โครงสรางแบบ DPL ซGEงในรายละเอ6ยดจะเปKนขอความตCางๆ
ท6Eอย#ใC นป9ายประจJาเคร/Eอง เชCน ผ#ผลต ท6ตE 0ง รCน เปKนตน ขอม#ลน60เปKนขอม#ลทางเล/อก
• EEHealth เกDบคCาสภาพของแบตเตอร6E ขอม#ลน60อย#CในกลCมขอม#ลสถานะ และเปKนขอม#ลทางเล/อก
• OpTmh เปKนระยะเวลาการทJางานของอปกรณตวน60 ขอม#ลน60อย#CในกลCมขอม#ลสถานะ และเปKนขอม#ล
ทางเล/อก
• TestRsl เปKนผลการทดสอบแบตเตอร6E ซGEงจะแจงวCาผCานหร/อไมCผาC น ขอม#ลน60อย#CในกลCมขอม#ลสถานะ
และเปKนขอม#ลทางเล/อก
• BatHi แจงวCาแบตเตอร6มE 6ประจเตDม (หร/อเกน) หร/อไมC ขอม#ลน60อย#ใC นกลCมขอม#ลสถานะ และเปKน
ขอม#ลทางเล/อก
• BatLo แจงวCาแบตเตอร6Eม6ประจตEJาหร/อไมC ขอม#ลน60อย#CในกลCมขอม#ลสถานะ และเปKนขอม#ลทางเล/อก
• Vol แสดงคCาแรงดนของแบตเตอร6E ขอม#ลน60อย#CในกลCมคCาการวด และเปKนขอม#ลบงคบ
• VolChgRte แสดงอตราการเปล6EยนคCาแรงดนของแบตเตอร6E ขอม#ลน60อย#CในกลCมขอม#ลสถานะ และ
เปKนขอม#ลทางเล/อก
• Amp แสดงกระแสไฟฟ9าของแบตเตอร6E ขอม#ลน60อย#CในกลCมขอม#ลสถานะ และเปKนขอม#ลทางเล/อก
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• BatTest เปKนคJาสEงใหทJาการทดสอบสภาพแบตเตอร6E โดยคJาสEงจะเปKนการสEงใหดJาเนนการ (true)
หร/อไมCใหดJาเนนการ (false) ขอม#ลน60อย#CในกลCมคCาควบคม และเปKนขอม#ลทางเล/อก
• LoBatVal เปKนคCาแรงดนท6Eใชในการเต/อนวCาแบตเตอร6Eม6ประจตEJา ขอม#ลน60อย#ใC นกลCมการต0งคCา และ
เปKนขอม#ลทางเล/อก
• HiBatVal เปKนคCาแรงดนท6Eใชในการเต/อนวCาแบตเตอร6Eม6ประจเตDม (หร/อเกน) ขอม#ลน60อย#CในกลCมการ
ต0งคCา และเปKนขอม#ลทางเล/อก
จะสงเกตไดวCาขอม#ลเหลCาน60เจาะจงกบการท6EหนCวยเชงตรรกะน60 เปKนหนCวยเชงตรรกะของแบตเตอร6E ใน
สCวนของขอม#ลทEวๆไปของหนCวยเชงตรรกะท6EไมCไดเฉพาะเจาะจงกบงานท6Eเก6Eยวของกบแบตเตอร6E จะอย#ใC นสCวน
ของตารางท6Eแสดงโครงสรางของคลาส Common LN ซGEงม6โครงสรางดงน60
Common LN class
Data object
name

Common
data class

Explanation

T M/O/C

Data objects
Mandatory and conditional logical node information (shall be inherited by ALL LN but LPHD)
Descriptions
NamPlt

LPL

Name plate

C1

Status information
Beh

ENS

Behaviour

M

Health

ENS

Health

C1

Blk

SPS

Dynamic blocking of function described by the LN

O

Mod

ENC

Mode

C1

CmdBlk

SPC

Blocking of control sequence and action triggers of controllable data

C2

InRef1

ORG

General input reference

O

BlkRef1

ORG

Blocking reference shows the receiving of dynamically blocking signal

O

Controls

Settings

Logical node information (statistical calculation specific – refer to Annex F)
Status information

20
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ClcExp

SPS

Calculation period expired

T C3

SPC

Enables the calculation start at time operTm from the control model (if set)
or immediately

O

ClcMth

ENG

Calculation method of statistical data objects

C3

ClcMod

ENG

Calculation mode. Allowed values: TOTAL, PERIOD, SLIDING

C4

ClcIntvTyp

ENG

Calculation interval type

C4

ClcIntvPer

ING

In case ClcInvTyp equals to MS, PER-CYCLE, CYCLE, DAY, WEEK, MONTH, YEAR,
number of units to consider to calculate the calculation interval duration

C4

NumSubIntv ING

The number of sub-intervals a calculation period interval duration contains

O

ClcRfTyp

ENG

Refreshment interval type

O

ClcRfPer

ING

In case ClcIntvTyp equals to MS, PER-CYCLE, CYCLE, DAY, WEEK, MONTH,
YEAR, number of units to consider to calculate the refreshment interval
duration

O

ClcSrc

ORG

Object reference to source logical node

C5

ClcNxTmms

ING

Remaining time up to the end of the current calculation interval – expressed
in milliseconds

O

InSyn

ORG

Object reference to the source of the external synchronization signal for the
calculation interval

O

Controls
ClcStr
Settings

Data sets (see IEC 61850-7-2)
Inherited and specialised from logical node class (see IEC 61850-7-2)
BufferedReportControlBlock (see IEC 61850-7-2)
Inherited and specialised from logical node class (see IEC 61850-7-2)
UnbufferedReportControlBlock (see IEC 61850-7-2)
Inherited and specialised from logical node class (see IEC 61850-7-2)
Services (see IEC 61850-7-2)
Inherited and specialised from logical node class (see IEC 61850-7-2)
Condition C1: Mod, Health and NamPlt shall be inherited by LLN0 of the root LD of a hierarchy as mandatory and by all
other LN as optional.
Condition C2: CmdBlk shall be inherited as optional data object by all LNs which contain controllable data objects
additionally to Mod, if there is no BlkOpn/BlkCls available (like in XCBR).
Condition C3: This data object is optional but mandatory when considering statistical calculation, especially the MMXU,
MMXN LN.
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Condition C4: These data objects are mandatory, except when ClcMth equals UNSPECIFIED.
Condition C5: This data object is mandatory, if the considered LN is performing statistical calculation derived from another
LN

ตารางท6E 3.2 โครงสรางขอม#ลของหนCวยเชงตรรกะท6ใE ชงานรCวมกน9
สCวนน60เปKนขอม#ลทEวๆไปท6Eอย#CในหนCวยเชงตรรกะสCวนมาก
• NamPlt เปKนขอม#ลท6EเกDบป9ายประจJาเคร/อE งของหนCวยเชงตรรกะน60
• Beh แสดงสถานะ (behaviour) ของหนCวยเชงตรรกะ เชCน ใชงานอย#C ไมCใชงาน ทดสอบ เปKนตน
• Health แสดงสถานะ (สขภาพ) ของหนCวยเชงตรรกะน60
• Blk แสดงสถานะการม6อปสรรคในการทJางานของหนCวยเชงตรรกะ (dynamically blocking)
• Mod ควบคมสถานะ (behaviour) ของหนCวยเชงตรรกะ
• CmdBlk แจงการม6อปสรรคในการทJางานของหนCวยเชงตรรกะ (blocking)
• InRef1 ตวแปรอางองถGงขอม#ลขาเขาท6Eเช/EอมตCอกบหนCวยเชงตรรกะน60
• BlkRef1 ขอม#ลอางองไปยงสญญาณแจงการม6อปสรรคในการทJางานของหนCวยเชงตรรกะ
• ClcExp แจงการหมดอายของขอม#ลทางสถตท6EคJานวณไวของหนCวยเชงตรรกะน60
• ClcStr ควบคมร#ปแบบการเรEมการคJานวณขอม#ลทางสถต
• ClcMth วธ6การคJานวณ (calculation method) คCาทางสถต
• ClcMod ร#ปแบบการคJานวณ (calculation method) ของคCาทางสถต
• ClcIntvTyp ชนดของชCวงเวลาท6ใE ชในการคJานวณคCาทางสถต
• ClcIntvPer ชCวงเวลาท6EใชในการคJานวณคCาทางสถต
9

22

[11] หวขอท6E 5.3.3 LN: common logical node Name: Common LN (IEC 61850-7-4 ed.2.0 “Copyright © 2010 IEC Geneva, Switzerland.www.iec.ch”)
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• NumSubIntv ชCวงเวลายCอยของชCวงเวลาท6EใชในการคJานวณคCาทางสถต
• ClcRfTyp ชนดของชCวงเวลาท6ใE ชในการปรบปรงคCา
• ClcRfPer ชCวงเวลาท6ใE ชในการปรบปรงคCา
• ClcSrc ขอม#ลอางองไปยงหนCวยเชงตรรกะท6EเปKนท6Eมาของขอม#ลท6EใชในการคJานวณ
• ClcNxTmms ระยะเวลาท6Eตองรอการส0นสดการคJานวณ
• InSyn ขอม#ลอางองไปยงหนCวยเชงตรรกะท6EสCงสญญาณใหเรEมการคJานวณ
เพ/Eอมใหสบสน ในสCวนท6EเปKนการดJาเนนการ (service) ตCางๆ จะขอขามไป เน/EองจากตองการมCงเนนท6E
ขอม#ลและโครงสรางเปKนหลก

กตตพนธ เตชะกตตโรจน
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บทท 4 ขอมล (DO)
หนCวยเชงตรรกะ แตCละหนCวยจะม6ขอมล (DO: data object ตามลJาดบช0นของโครงสรางขอม#ลของ
อปกรณเชงตรรกะ) บรรจอย#CจJานวนหนGEงเพ/EอใหสามารถทJาหนาท6Eได ขอมลจะแทนขอม#ลท6Eม6ความหมายเชงคCา
เชCน กระแส แรงดน ตJาแหนCงของสวตช เปKนตน แตCจะม6การเกDบขอม#ลเพEมเตมอ/Eนๆ รวมอย#ใC นขอมลดวย โดย
การท6ขE อม#ลม6ขอม#ลยCอยอย#Cภายในน60กDเพ/อE ใหการใชคCาท6EเกDบไวในขอมลม6ประโยชนสมบ#รณมากขG0น มาตรฐาน
IEC68150 กJาหนดใหเร6ยกขอม#ลยCอยในขอมลน60วCาลกษณะประจ ขอมล (data attribute)
เพ/Eอความเขาใจ ลองพจารณากรณ6ท6EตองการเกDบขอม#ลท6EไดจากการวดคCา โดยทEวไปเราจะเกDบคCาท6E
ตองการวดไวเทCาน0น แตCในมาตรฐาน IEC61850 กJาหนดใหเกDบรายละเอ6ยดอ/Eนๆไวดวย เชCนหนCวยของคCาท6EเกDบ
ไว ความนCาเช/Eอถ/อไดของคCาท6EเกDบไว ตราเวลาของคCาท6EเกDบไว พสยหร/อเรนจ (range) ท6EเปKนไปไดของคCาท6EเกDบ
อตราการสCมคCา เปKนตน โดยรายละเอ6ยดเหลCาน60จะถ#กเกDบรวมไวในขอมลหนGEง ในร#ปของลกษณะประจ
ขอมล
4.1 ชน6ดของขอมล
ขอมลม6หลายร#ปแบบตามแหลCงท6Eมา หร/อตามความหมาย เชCน
• ขอม#ลสองสถานะ เปKนขอม#ลท6Eม6คCาแคCสองคCา เชCน เปvดกบปvด จรงกบเทDจ ไดกบไมCได เปKนตน
• ขอม#ลท6EเปKนเลขจJานวนเตDม เชCน จJานวนคร0ง เปKนตน
• ขอม#ลท6EเปKนขอความ เชCน ช/Eอ คJาอธบาย เปKนตน
เพ/Eอใหครอบคลมการใชงานในระบบสถาน6ยCอยไฟฟ9าอตโนมต มาตรฐาน IEC68150 ไดกJาหนดชนด
ของขอมลตามร#ปแบบการใชงาน โดยใชช/Eอชนดของขอมล เปKนอกษรภาษาองกฤษตวพมพใหญC เชCน MV SPS
SPD HWYE CURVE เปKนตน โดยไดแบCงชนดของขอมลออกเปKนกลCมๆ ดงน60
• ขอม#ลสถานะ (status information) เปKนชนดของขอมลท6EแสดงถGงสถานะของสEงตCางๆ ท6EหนCวยเชง
ตรรกะน0นเก6Eยวของ ขอม#ลน60จะเปKนขอม#ลแจงลกษณะของหนCวยเชงตรรกะน0น เชCน ตJาแหนCงปPจจบน
ของสวตช เปKนตน
24

8 กรกฎาคม 2554

กตตพนธ เตชะกตตโรจน

• คCาจากการวด (measurand information) เปKนชนดของขอม#ลท6EไดจากการวดสญญาณแอนะลDอก
เชCนแรงดน กระแส เปKนตน หร/อไดจากการคJานวณ เชCน กJาลง กJาลงเสม/อน เปKนตน
• คCาควบคม (controls) เปKนชนดของขอม#ลท6EเปKนคJาสEงในการเปล6EยนแปลงการทJางานของอปกรณตCางๆ
เชCน การเปล6EยนตJาแหนCงปลายขดลวดของหมอแปลง การต0งคCาตวนบใหมC เปKนตน
• คCาตดต0งแสดงสถานะ (status settings) เปKนชนดของขอม#ลท6Eใชในการต0งคCาคงท6EการทJางานตCางๆ
เชCน การต0งคCาการสCมขอม#ล การต0งคCาการหนCวงเวลา (delay time) เปKนตน
• คCาตดต0งประเภทแอนะลDอก (analogue settings) เปKนชนดของขอม#ลท6Eใชในการต0งคCาแอนะลDอก
ตCางๆ เชCน การต0งคCาร#ปรCางของเสนโคง เปKนตน
• คJาอธบาย (description information) เปKนชนดของขอม#ลท6EเปKนคJาอธบายหนCวยเชงตรรกะน0นๆ
เชCน ป9ายประจJาเคร/Eอง เปKนตน
รายการชนดของขอมลไดสรปไวใน ภาคผนวกท6E 2 เพ/Eอการเขาใจในร#ปแบบของขอมล และสามารถ
เหDนภาพของมาตรฐาน IEC61850 วCาสามารถครอบคลมหนาท6EการทJางานตCางๆ ในระบบสถาน6ไฟฟ9ายCอย
อตโนมตได
4.2 ก รต<งช=อขอมล
การต0งช/อE ของขอมลน0นไดม6กJาหนดไว10 กลCาวค/อ ช/อE ของขอมลจะประกอบดวยอกขระท6EเปKน ตวอกษร
ภาษาองกฤษ ตวเลข และเคร/Eองหมายเสนใตอกขระ (underscore: '_') โดยม6จJานวนอกขระรวมไมCเกน 12
ตว และตองเรEมตนดวยตวอกษรภาษาองกฤษตวพมพใหญCเทCาน0น ในกรณ6ทช6E /Eอของขอมลลงทายดวยตวเลข
ตวเลขน0นจะแสดงลJาดบท6Eในกรณ6ทห6E นCวยเชงตรรกะม6ขอมลท6Eม6ช/Eอเหม/อนกน (โครงสรางและความหมาย
เด6ยวกน) มากกวCาหนGEงขอม#ล11 เชCน
• ในกรณ6ของหนCวยเชงตรรกะชนด GGIO จะม6ขอมลช/Eอ Ind1 ซGEงหมายความถGงสถานะของตวแสดงผล
เชCน หลอดไฟ เปKนตน ตวเลข 1 ม6ความหมายวCา เปKนตวแสดงผลตวท6E 1 และหากม6ตวแสดงผลตวตCอ
ไปกDจะเปKน Ind 2 ไปเร/Eอยๆ เปKนตน
10 [9] หวขอท6E 22 Naming conventions
11 กรณ6น60กDมย6 กเวนในบางคร0ง เชCน PTOV.TmVChr33 หมายเลข 33 หมายถGงกรณ6ท6EกJาหนดเสนโคงดวยพกด
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• ในกรณ6ของหนCวยเชงตรรกะชนด RREC จะม6ขอมลช/Eอ Rec3Tmms1 ซGEงเปKนระยะเวลารอกCอนท6Eจะ
ทJาการตCอสวตชคร0งตCอไป ของระบบไฟฟ9าสามเฟส ตวเลข 1 หมายถGงระยะเวลารอกCอนท6จE ะทJาการ
ตCอสวตชคร0งท6E 1 ถาอนญาตใหม6การตCอสวตชได 4 คร0งกDจะม6ขอมลช/Eอ Rec3Tmms2 Rec3Tmms3
และ Rec3Tmms4 เพEมขG0นมาอ6ก
ใน IEC61850 ไดม6การต0งช/Eอขอมล ไวจJานวนหนGEง เพ/EอใชในหนCวยเชงตรรกะท6EออกแบบใหเปKนไปตาม
ชนดของหนCวยเชงตรรกะท6กE Jาหนดไวใน IEC61850-7-4 ช/Eอและความหมายของขอมลท6EกJาหนดไวแลว
สามารถอางองไดจากหวขอท6E 6 ของมาตรฐาน IEC61850-7-4 [11]
4.3 โครงสร? งของขอมล
ตามมาตรฐาน12 ขอมลจะถ#กสรางจากโครงสรางขอม#ลท6Eม6ร#ปแบบจากคลาสพ/0นฐานช/Eอ
GenDataObjectClass โดยคลาสน60เปKนการขยายโครงสรางขอม#ลของคลาสพ/0นฐานท6Eม6ช/Eอเร6ยกวCา
GenCommonDataClass โครงสรางของคลาสพ/0นฐานสCวนท6EเปKนขอม#ลจะประกอบดวยลกษณะประจJา
(attributes) ดงตCอไปน60
• ท6Eมาจาก GenCommonDataClass13 ม6ลกษณะประจJา (attributes) ดงตCอไปน60
◦ CDC-ID เปKนลกษณะประจJาท6EเกDบช/Eอชนดของขอมลน60 โดยช/Eอชนดของขอม#ลน60ตองเปKนตวอกษร
ภาษาองกฤษตวพมพใหญC ดงท6EไดกลCาวมาแลว
◦ SubDataObject เปKนลกษณะประจJาท6EเกDบขอมลยCอยอ/Eนๆท6Eอย#Cภายใตขอมลน60 เชCน ขอมลชนด
คCาจากการวดไฟฟ9าระบบสามเฟส (DEL) จะม6 ลกษณะประจJา 3 ชด ท6EเปKนร#ปแบบของขอมล
ชนดคCาจากการวดไฟฟ9าของแตCละเฟส (CMV) ช/Eอ phsAB phsBC และ phsCA เปKนตน
ขอมลยCอยน60สามารถม6มากไดตามความเหมาะสม หร/ออาจจะไมCม6เลยกDได
◦ DataAttribute เปKนลกษณะประจ ขอมลของขอมลน60 เชCน ขอมลชนดคCาจากการวด จะ
ประกอบดวย คCาท6Eวดได หนCวยของคCาท6Eวดได เวลาท6EทJาการวด เปKนตน จJานวนลกษณะประจ
ขอมลสามารถม6มากไดเทCาท6จE JาเปKนในการในการอธบายขอมล หร/ออาจจะไมCม6เลยกDได ใน
12 [9] ร#ปท6E 11 Basic conceptual class model of the GenDataObjectClass
13 [9] ตารางท6E 18 GenCommonDataClass definition
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มาตรฐาน14 จะม6สรปความหมายของลกษณะประจJาท0งหมดไว ลกษณะประจ ขอมลโดยทEวไป
จะจดเปKนกลCมๆ เพ/EอใหสะดวกตCอความเขาใจ การแบCงกลCมจะทJาการแจกแจงในบทตCอไป
• ท6EเพEมเตมโดย GenDataObjectClass15 ม6ลกษณะประจJา (attributes) ดงตCอไปน60
◦ DataObjectName (DataName) เปKนลกษณะประจJาท6EเกDบช/Eอของขอมลน60
◦ DataObjectRef (DataRef) เปKนลกษณะประจJาท6EเกDบวธ6 (ช/Eอ) การเขาถGงของขอมลน60 ซGEงค/อ ช/Eอ
ของอปกรณเชงตรรกะท6EเปKนเจาของหนCวยเชงตรรกะท6ขE อม#ลน60บรรจอย#C ตามดวยเคร/Eองหมายทบ
(/) และตามดวยช/EอของหนCวยเชงตรรกะ ตามดวยเคร/Eองหมายมหพภาค (dot: '.') และตามดวย
ช/Eอของขอมล เชCน สถานะการตดตCอของตวตดวงจรท6E 3 ของอปกรณชดท6E 2 กDจะม6ช/EอวCา
CU_ST2/XCBR3.Pos เปKนตน จะสงเกตไดวCาเม/EออางถGงช/EอการเขาถGงของขอมลน60 จะสามารถร#
ไดวCาเปKนขอมลตวใด และจะไมCสามารถซ0Jากบขอมลตวอ/Eน
◦ m/o/c เปKนลกษณะประจJาท6EเกDบความจJาเปKนของขอมลน60 โดยม6สามกรณ6ค/อ M (mandatory)
เปKนการบอกวCาขอม#ลน60ม6ความจJาเปKน ในกรณ6 O (option) แสดงถGงวCาอาจจะม6หร/อไมCม6ขอม#ล
อย#Cได และกรณ6 C (condition) บCงบอกวCาการม6อย#Cของขอม#ลน60จะขG0นกบเง/Eอนไขเฉพาะ
◦ DataObjectType เปKนลกษณะประจJาท6EเกDบชนดของขอมล
ในสCวนท6EเปKนการดJาเนนการ (service) ตCางๆ ภายในขอมลจะม6อย#C 4 งาน ค/อ GetDataValues
SetDataValues GetDataDirectory และ GetDataDefinition ซGEงในสCวนน60เรามCงเนนท6Eขอม#ลเปKนหลก จGงขอ
ขามในสCวนของการดJาเนนการไป เพ/Eอมใหเกดความสบสน
4.4 ตวอยK ง
เพ/Eอใหเกดความเขาใจในองคประกอบของขอม#ลท6Eใชโครงสรางขอม#ล GenDataObjectClass โดย
เฉพาะท6ใE ชโครงสรางตามท6Eมก6 ารกJาหนดไวในมาตรฐาน IEC61850-7-3 [10] จะขอยกตวอยCาง โดยเปKนการ
ตCอเน/EองของตวอยCางท6EไดใหไวในบทกCอนหนาน60
สมมตวCาม6อปกรณสJารองไฟฟ9า ซGEงถามองเปKนอปกรณเชงตรรกะแลว คงขาดไมCไดท6Eจะม6หนCวยเชงตรรกะ
14 [10] หวขอท6E 8 Data attribute semantic
15 [9] ตารางท6E 17 GenDataObjectClass definition
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ทJาหนาท6Eด#แลแบตเตอร6E โดยจะใชชนดของหนCวยเชงตรรกะชนด ZBAT ซGEงเปKนหนCวยเชงตรรกะของแบตเตอร6E
เปKนแบบอยCาง โดยจะเร6ยกช/Eออปกรณเชงตรรกะน60วาC UPS1 และใหช/EอหนCวยเชงตรรกะน60วCา UZBAT1
ถาพจารณาตามมาตรฐาน IEC61850-7-5 [11] หนCวยเชงตรรกะ UPS1/UZBAT1 น60 จะประกอบดวย
ขอมลท6สE Jาคญค/อคCาแรงดนของแบตเตอร6E ซGEงสามารถอางถGงวCา “UPS1/UZBAT1.Vol” โดยขอม#ลน60เปKน
ขอมลชนด MV ซGEงม6ขอม#ลจากสองตารางในมาตรฐาน กลCาวค/อ สCวนท6Eเฉพาะเจาะจงกบขอมลชนด MV และ
สCวนท6Eครอบคลมทกชนดของขอมลท6Eอย#ใC นกลCมเด6ยวกน โดยตารางแรกแสดงสCวนท6EเฉพาะเจาะจงสJาหรบ
ขอม#ลท6EมาจากการวดคCา ดงน60
MV class
Data
attribute
name

Type

FC

TrgOp

Value/Value range

M/O/C

DataName Inherited from GenDataObject Class or from GenSubDataObject Class (see IEC 61850-72)
DataAttribute
measured attributes
instMag

AnalogueValue

MX

O

mag

AnalogueValue

MX

dchg, dupd

range

ENUMERATED

MX

dchg

q

Quality

MX

qchg

t

TimeStamp

MX

M
normal|high|low|high-high|low-low

O
M
M

substitution and blocked
subEna

BOOLEAN

SV

PICS_SUBST

subMag

AnalogueValue

SV

PICS_SUBST

subQ

Quality

SV

PICS_SUBST

subID

VISIBLE STRING64

SV

PICS_SUBST

blkEna

BOOLEAN

BL

O

configuration, description and extension
units

Unit

CF

dchg

see Annex A

O

db

INT32U

CF

dchg

0 … 100 000

O

zeroDb

INT32U

CF

dchg

0 … 100 000

O
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sVC

ScaledValueConfig

CF

dchg

AC_SCAV

rangeC

RangeConfig

CF

dchg

GC_CON_range

smpRate

INT32U

CF

dchg

O

d

VISIBLE STRING255

DC

dU

UNICODE STRING255

DC

O

cdcNs

VISIBLE STRING255

EX

AC_DLNDA_M

cdcName

VISIBLE STRING255

EX

AC_DLNDA_M

dataNs

VISIBLE STRING255

EX

AC_DLN_M

Text

O

Services
As defined in Table 29.

ตารางท6E 4.1 โครงสรางขอม#ลของขอมลชนด MV16
จากตารางจะพบวCาขอม#ลแบCงออกเปKน 6 สดมภ ดงน60
1) ช/Eอ (data attribute name) ซGEงจะเปKนรายการช/Eอของลกษณะประจ ขอมลท6Eม6อย#ใC นขอมลน60
2) ชนดของลกษณะประจ ขอมล (type) เปKนการบอกวCาลกษณะประจ ขอมลจะม6คาC ใดไดบาง เชCน
ชนด INT32U ค/อการเกDบคCาเลขจJานวนเตDมบวกขนาด 32 บต ม6คCาไดต0งแตC 0 จนถGง 4,294,967,295
เปKนตน ชนดของลกษณะประจ ขอมลจะถ#กอธบายในบทตCอไป
3) เง/Eอนไขในการใชงานของลกษณะประจ ขอมล (FC: functional constraint) เปKนการบอกวCา
ลกษณะประจ ขอมลจะม6เง/Eอนไขในการใชงานในร#ปแบบใด เชCน อCานไดแตCเข6ยนไมCได เปKนตน
เง/Eอนไขของลกษณะประจ ขอมลจะถ#กอธบายในบทตCอไป
4) การใชลกษณะประจ ขอมลในการกระตนการดJาเนนงาน (TrgOp: trigger operation) ลกษณะ
ประจ ขอมลบางตวสามารถท6EจะกระตนการดJาเนนงานบางอยCางได เม/Eอม6การเปล6Eยนแปลง การใช
งานในร#ปแบบน60จะถ#กอธบายในบทตCอไป
5) คCาหร/อชCวงของคCาในลกษณะประจ ขอมล (value/value range) เปKนการใหขอม#ลเก6EยวกบคCาท6EเกDบ
ไวในลกษณะประจ ขอมล
6) ความจJาเปKนของขอม#ล (M/O/C) แสดงถGงความจJาเปKนของลกษณะประจ ขอมลวCา จJาเปKน
(mandatory) ความจJาเปKนตามเง/อE นไข (condition) หร/อเปKนทางเล/อก (option) โดยรายละเอ6ยด
จะถ#กอธบายในบทตCอไป
16 [10] ตารางท6E 30 Measured value (IEC 61850-7-3 ed.2.0 “Copyright © 2010 IEC Geneva, Switzerland.www.iec.ch”)
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จะเหDนไดวCาขอมลชนด MV ค/อคCาแอนะลDอกท6Eมาจากการวด ซGEงองคประกอบหลกค/อคCาท6วE ดได (mag)
แตCในมาตรฐาน IEC61850 แนะนJาและบงคบใหม6ลกษณะประจ ขอมลเพEมอ6กจJานวนหนGEงในขอมลเพ/Eอขยาย
ความเขาใจในขอม#ลท6Eม6อย#C ตวอยCางน60จะม6ลกษณะประจJาขอม#ลดงตCอไปน60
• instMag เปKนคCาท6Eไดจากการวดในทนท6ทนใด (instantaneous value) โดยท6EยงไมCผาC นข0นตอนการ
ประมวลผลท0งหมดท6EตองกระทJา เชCน การพจารณาวCาสญญาณม6การเปล6EยนแปลงเกนจากคCาท6EกJาหนด
หร/อไมC (deadband) เปKนตน
• mag เปKนคCาท6Eไดจากการวด ซGEงผCานข0นตอนการประมวลผลแลว จะเปKนคCาหลกท6EแสดงถGงผลลพธของ
การวด
• range เปKนการบอกวCาคCาท6EทJาการวดอย#Cในขณะน60อย#CในชCวงใด เชCน ปกต ส#ง ตEJา เปKนตน เปKนร#ปแบบ
การแสดงผลคCาท6Eวดอ6กร#ปแบบหนGEง โดยเปKนการแสดงผลแบบหยาบ
• q เปKนการบอกคณภาพของคCาท6EเกDบไว (mag instMag และ/หร/อ range) ม6เพ/Eอใหสามารถร#ไดวCา
ขอม#ลท6Eม6อย#Cเช/Eอถ/อไดมากนอยเพ6ยงใด17 เชCน ความถ#กตองของขอม#ล ขอม#ลม6คCาเกนจากท6EกJาหนดไว
หร/อไมC ม6ความผดพลาดในการอCานหร/อไมC คCาท6EเกDบไวเปKนคCาท6EไดจากการวดคCาจรงหร/อเปKนคCา
ทดแทน เปKนตน
• t เปKนตราเวลาวCาม6การเปล6EยนแปลงของคCาท6Eมาจากการวดเม/Eอใด
• subEna เปKนการต0งใหใชคCาทดแทนท6Eต0งไวใน subMag แทนคCาท6Eไดจากการวดจรง
• subMag เปKนคCาทดแทนท6Eต0งไว
• subQ เปKนคCาทดแทนไวทดแทนในสCวนของคณภาพของคCาท6EเกDบไว เม/Eอม6การใชคCาทดแทนท6Eต0งไว
• subID เกDบช/EอของหนCวยเชงตรรกะท6EสEงใหม6การใชคCาทดแทน
• blkEna เปKนการสEงใหหยดการปรบปรงคCาท6มE าจากการวด
• units เกDบหนCวยของคCาท6EทJาการวด หนCวยน60อางองตาม ภาคผนวก A ในมาตรฐาน IEC61850-7-3
17 [10] หวขอท6E 6.2 Quality
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[10] ซGEงเปKนหนCวยตามมาตรฐาน SI
• db (deadband) เปKนชCวงท6ใE ชในการพจารณาวCาม6การเปล6EยนแปลงของคCาท6ทE Jาการวดหร/อไมC เชCนถา
สญญาณท6EทJาการวดม6การเปล6EยนแปลงเลDกนอยตลอดเวลา การกJาหนดชCวงท6EเหมาะสมจะทJาใหไมCม6
การเปล6EยนแปลงของคCาท6EทJาการวดบCอยคร0งจนเกนความจJาเปKน
• zeroDb (deadband for zero) เปKนชCวงท6EใชในการพจารณาวCาคCาท6EทJาการวดม6คCาเทCากบศ#นยหร/อไมC
ในบางคร0งคCาท6ทE Jาการวดไดอาจจะม6การเปล6EยนแปลงเลDกนอยเน/Eองจากสญญาณรบกวน ถาการ
เปล6EยนแปลงเหลCาน0นม6ปรมาณนอยกวCาคCาท6EกJาหนดน60 คCาท6Eวดได (mag) จะถ#กบงคบใหเปKนศ#นย
• sVC เปKนคCามาตราสCวน (scale) ท6ใE ชในการปรบแตCงคCาท6วE ดไดใหอย#CในสดสCวนท6Eถ#กตอง
• rangeC เกDบคCาท6EใชสรางลJาดบข0นของขอม#ล เพ/EอจะไดทราบวCาคCาท6Eวดไดม6คาC อย#CในชCวงใดตามการ
แสดงคCาของลกษณะประจ ขอมลท6Eช/Eอ range
• smpRate เปKนคCาอตราการสCมขอม#ลม6หนCวยเปKนจJานวนคร0งตCอวนาท6
• d คJาอธบายขอมลน60
• dU คJาอธบายขอมลน60 โดยใชอกขระ ในมาตรฐาน UNICODE (เหมาะกบขอความจากหลายภาษารวม
กน)
• cdcNs ท6Eมาของโครงสรางพ/0นฐานของขอมลท6EใชในการกJาหนดขอม#ลน60
• cdcName ช/Eอของชนดของขอมลท6EใชในการกJาหนดขอม#ลน60
• dataNs ท6Eมาของโครงสรางขอมล
ตารางตCอไปจะเปKนสCวนท6EครอบคลมทกชนดของขอมลในกลCมเด6ยวกน
Basic measurand information template
Attribute name
DataName

Attribute type

FC

TrgOp

Value/Value range

M/O/C

Inherited from GenDataObject Class or from GenSubDataObject Class (see
IEC 61850-7-2)
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DataAttribute
Measured attributed
substitution
Configuration, description and extension
Service (see IEC 61850-7-2)
The following services are inherited from IEC 61850-7-2. They are specialized by restricting the service to attributes with a
functional constraint as specified below.
Service model of IEC 61850- Service

Service applies Remark

7-2

to Attr with FC

GenCommonDataClass

SetDataValues

DC, CF, SV, BL

model

GetDataValues

ALL

GetDataDefinition

ALL

GetDataDirectory

ALL

GetDataSetValues

ALL

SetDataSetValues

DC, CF, SV, BL

Data set model
Reporting model

Report

ALL

As specified within the data set that is used

GSE model

SendGOOSEMessage

ST

to define the content of the message

Sampled values model

SendMSVMessage

ST

SendUSVMessage

ST

ตารางท6E 4.2 โครงสรางขอม#ลท6EใชรCวมกนของทกๆ ขอมล18
จะเหDนไดวCาเม/EอลงลGกถGงระดบขอมลแลว ขอม#ลท6EจะใชรCวมกนม6นอยมาก ท6Eจะม6ลกษณะเด6ยวกนจะ
เปKนการดJาเนนการกบขอม#ลตCางๆ ซGEงจะไมCกลCาวถGง

18 [10] ตารางท6E 29 Basic measurand information template (IEC 61850-7-3 ed.2.0 “Copyright © 2010 IEC Geneva, Switzerland.www.iec.ch”)
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บทท 5 ลกษณะประจ ขอมล (DA)
ลกษณะประจ ขอมล (DA: data attribute ตามลJาดบช0นของโครงสรางขอม#ลของอปกรณเชงตรรกะ)
ค/อรายละเอ6ยด (detail) และคCา (value) ของขอมลท6Eบรรจอย#CในหนCวยเชงตรรกะ ในบทน60จะทJาความเขาใจ
ในรายละเอ6ยดของลกษณะประจ ขอมลร#ปแบบตCางๆ
5.1 ก รต<งช=อลกษณะประจ ขอมล
การต0งช/อE ของลกษณะประจ ขอมลน0นไมCไดม6กJาหนดไวโดยตรง แตCม6ขอจJากดการนJาไปใชรCวมกบช/Eอ
ของหนCวยเชงตรรกะ และช/Eอของขอมล กลCาวค/อในมาตรฐาน19 กJาหนดการอางถGงลกษณะประจ ขอมลใน
สCวนท6EไมCรวมช/Eอของอปกรณเชงตรรกะ จะม6จJานวนหนงส/อไดไมCเกน 61 ตว สCวนอกขระท6ใE ชไดกDไดจJากดไว
เพ6ยงแคC ตวอกษรภาษาองกฤษ ตวเลข และเคร/Eองหมายเสนใตอกขระ (underscore: '_') และม6การกJาหนด
เพEมเตม20 ใหช/EอเรEมตนดวยตวอกษรภาษาองกฤษตวพมพเลDกเทCาน0น
การอางองถGงของลกษณะประจ ขอมลหนGEงๆ น0น จะใชช/Eอของอปกรณเชงตรรกะ ตามดวยเคร/Eองหมาย
ทบ (/) และตามดวยช/EอของหนCวยเชงตรรกะ ตามดวยเคร/Eองหมายมหพภาค (dot: '.') และตามดวยช/Eอของ
ขอมล และตามดวยเคร/Eองหมายมหพภาค จากน0นจGงตามดวยช/Eอของลกษณะประจ ขอมลหร/อขอม#ลยCอย
(sub-data)
ถากรณ6ท6Eม6ลกษณะประจJาอ/EนๆยCอยลงไปกDสามารถเข6ยนเร6ยงกนโดยใชเคร/Eองหมายมหพภาคข0นระหวCาง
ช/Eอ ไปเร/Eอยๆ จนถGง ตวแปรชนดพ/0นฐาน ตวอยCางเชCน
• ถาตองการร#ตJาแหนCง ณ ปPจจบนของตวตดวงจรท6E 3 ของอปกรณชดท6E 2 กDจะตองอางถGง
CU_ST2/XCBR3.Pos.stVal
• ถาตองการเปล6EยนตJาแหนCงของตวตดวงจรท6E 3 ของอปกรณชดท6E 2 กDจะตองอางถGง
CU_ST2/XCBR3.Pos.ctlVal
• ถาตองการทราบระดบแรงดนไฟฟ9าของแบตเตอร6Eกอนท6E 1 ของชดสJารองไฟฟ9าท6E 1 กDจะตองอางถGง
UPS1/UZBAT1.Vol.mag.f โดยท6E mag เปKนลกษณะประจ ขอมลของขอมล Vol และ f เปKน
ลกษณะประจJาของลกษณะประจ ขอมล mag
19 [9] หวขอท6E 22 Naming conventions
20 [9] ตารางท6E 19 GenDataAttributeClass definition
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• ถาตองการทราบเวลาท6EทJาการวดระดบแรงดนไฟฟ9าของแบตเตอร6Eกอนท6E 1 ของชดสJารองไฟฟ9าท6E 1 กD
จะตองอางถGง UPS1/UZBAT1.Vol.t.SecondSinceEpoch โดยท6E t เปKนลกษณะประจ ขอมลของ
ขอมล Vol และ SecondSinceEpoch เปKนลกษณะประจJาของลกษณะประจ ขอมล t
• ถาตองการทราบความถ#กตองของเวลาท6EบนทGกซGEงเปKนเวลาท6ทE Jาการวดระดบแรงดนไฟฟ9าของ
แบตเตอร6Eกอนท6E 1 ของชดสJารองไฟฟ9าท6E 1 กDจะตองอางถGง
UPS1/UZBAT1.Vol.t.TimeQuality.TimeAccuracy โดยท6E t เปKนลกษณะประจ ขอมลของขอมล
Vol และ TimeQuality เปKนลกษณะประจJาของลกษณะประจ ขอมล t และ TimeAccuracy เปKน
ลกษณะประจJาของ TimeQuality
จะสงเกตไดวCาเม/EออางถGงช/EอการเขาถGงของลกษณะประจ ขอมลน60 จะสามารถร#ไดวCาเปKนลกษณะ
ประจ ขอมลตวใด เพราะจะไมCสามารถซ0Jากบลกษณะประจ ขอมลตวอ/นE
ใน IEC61850 ไดม6การต0งช/Eอลกษณะประจ ขอมล ไวจJานวนหนGEง เพ/EอใชรCวมกบชนดของขอมลท6E
กJาหนดไวใน IEC61850-7-3 โดยช/Eอและความหมายของลกษณะประจ ขอมลท6EกJาหนดไวแลวสามารถอางอง
ไดจากหวขอท6E 8 ของมาตรฐาน IEC61850-7-3 [10]
5.2 กล/มK ของลกษณะประจ ขอมล
ลกษณะประจ ขอมลโดยทEวไป ไดแบCงออกเปKนกลCมๆ เพ/EอสะดวกตCอการทJาความเขาใจ ในแตCละกลCม
กDจะม6 ลกษณะประจ ขอมลไดหลากหลาย กลCาวค/อ
• กลCมของสถานะของขอมล (status) จะเปKนลกษณะประจ ขอมลท6EบอกคCาของขอม#ล เชCน
◦ ในกรณ6สถานะตJาแหนCงของตวตดวงจร (XCBR.Pos) ซGEงเปKนขอมลชนด DPC จะม6คCาตJาแหนCงของ
ตวตดวงจร (XCBR.Pos.stVal) เปKนคCาสถานะของตวตดวงจร ณ ขณะน0นๆ
• กลCมของคCาจากการวด (measured attributes) เชCน
◦ ในกรณ6แรงดนไฟฟ9าของแบตเตอร6E (ZBAT.Vol) ซGEงเปKนขอมลชนด MV จะม6คาC
ZBAT.Vol.instMag เปKนคCาท6Eไดจากการวด โดยเปKนคCาท6EยงไมCไดผCานข0นตอนตดสนใจตCางๆ เชCน
การแบCงชCวง การตดการเปล6EยนแปลงชCวงแคบ (deadband) เปKนตน
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◦ ในกรณ6แรงดนไฟฟ9าของแบตเตอร6E (ZBAT.Vol) ซGEงเปKนขอมลชนด MV จะม6คาC ZBAT.Vol.mag
เปKนคCาท6Eไดจากการวด ซGEงเปKนคCาพรอมใชงานแลว โดยไดผCานข0นตอนตดสนใจตCางๆ เชCน การตด
การเปล6EยนแปลงชCวงแคบ (deadband) เปKนตน
◦ ในกรณ6แรงดนไฟฟ9าของแบตเตอร6E (ZBAT.Vol) ซGEงเปKนขอมลชนด MV จะม6คาC ZBAT.Vol.range
เปKนคCาท6Eไดจากการวด โดยคCาน6จ0 ะบอกเปKนชCวง มไดบอกเปKนคCาท6EแนCนอน ไดแกC คCาอย#CในชCวงส#ง
มาก (high) อย#CในชCวงส#ง (high) อย#ใC นชCวงปกต (normal) อย#CในชCวงตEJา (low) และอย#CในชCวง
ตEJามาก (low-low)
• กลCมของการแทนคCาและการหยดการปรบคCา (substitution and blocked) คCาท6ใE ชในกลCมน60จะ
เก6Eยวของกบความสามารถท6EจะทJาใหขอม#ลน60ไมCถ#กปรบปรง โดยม6สองกรณ621 ค/อ การแทนคCา
(substitute) โดยใชลกษณะประจ ขอมลท6EกJาหนดไว หร/อ การหยดการปรบปรง (block) โดยใช
คCาท6Eม6การกJาหนดไวในอปกรณอเลDกทรอนกสฉลาดเปKนคCาของขอม#ล ตวอยCางลกษณะประจ ขอมล
ของกลCมน60เชCน
◦ ในกรณ6แรงดนไฟฟ9าของแบตเตอร6E (ZBAT.Vol) ซGEงเปKนขอมลชนด MV ผ#ใชงานสามารถท6EจะสEง
ใหหนCวยเชงตรรกะน60ใชคCา ZBAT.Vol.subMag ซGEงอย#ใC นกลCมน60ไปใสCไวในคCา ZBAT.Vol.mag เม/Eอ
ม6ความจJาเปKน เชCน ตวตรวจวดม6ปPญหา หร/อตองการทดสอบระบบ เปKนตน
◦ ในกรณ6แรงดนไฟฟ9าของแบตเตอร6E (ZBAT.Vol) ซGEงเปKนขอมลชนด MV เม/Eอผ#ใชงานต0งคCา
ZBAT.Vol.subEna ซGEงอย#ใC นกลCมน60ใหม6คCาเปKนจรง (true) คCาท6EอCานไดจาก ZBAT.Vol.mag จะ
เปKนคCาท6Eไดต0งไวใน ZBAT.Vol.subMag ในกรณ6กลบกน ถาผ#ใชงานม6ความสงสยในคCาท6EอาC นได
จาก ZBAT.Vol.mag วCาเปKนคCาท6Eไดจากการวดหร/อคCาท6Eถ#กกJาหนดไว กDสามารถตรวจสอบไดจาก
คCา ZBAT.Vol.subEna
• กลCมของคCาคJาสEง (control) เปKนกลCมท6ใE ชในการต0งคCาสถานะของขอม#ล โดยเม/EอนJาคCามาใสCไวใน
ลกษณะประจ ขอมลน60แลว จะเปKนคJาสEงใหม6การเปล6Eยนแปลงสถานะของขอม#ลเกดขG0น เชCน
◦ ในกรณ6สถานะตJาแหนCงของตวตดวงจร (XCBR.Pos) ซGEงเปKนขอมลชนด DPC เม/Eอผ#ใชงานตองการ
สEงเปล6EยนสถานะตJาแหนCงของตวตดวงจรจะทJาโดยการต0งคCา XCBR.Pos.ctlVal
21 [8] หวขอท6E 6.4.3.1 Input analogue signal acquisition
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• กลCมของคCาคงท6E คJาอธบาย และสCวนขยาย (configuration, description and extension) ซGEงเปKน
กลCมเกDบรายละเอ6ยดตCางๆของขอม#ล เชCน
◦ ในกรณ6ของขอม#ลระดบแรงดนของแบตเตอร6E (ZBAT.Vol) ซGEงเปKนขอมลชนด MV จะม6คาC
ZBAT.Vol.units ท6Eบอกขอม#ลหนCวยของแรงดนแบตเตอร6ทE 6Eวดได
◦ ในกรณ6ของขอม#ลระดบแรงดนของแบตเตอร6E (ZBAT.Vol) ซGEงเปKนขอมลชนด MV จะม6คาC
ZBAT.Vol.rangeC ท6ใE ชในการต0งคCาการตดสนใจวCาคCาแรงดนท6Eวดไดอย#CในชCวงส#งมาก (high) อย#C
ในชCวงส#ง (high) อย#CในชCวงปกต (normal) อย#ใC นชCวงตEJา (low) หร/อ อย#CในชCวงตEJามาก (lowlow)
5.3 โครงสร? งของลกษณะประจ ขอมล
ตามมาตรฐาน22 ขอม#ลจะถ#กสรางจากโครงสรางขอม#ลท6Eม6ร#ปแบบจากคลาสพ/0นฐานช/Eอ
GenDataAttributeClass โดยคลาสน60จะม6องคประกอบของโครงสรางขอม#ลเพEมเตมมาจากโครงสรางขอม#ล
แบบใดแบบหนGEงใน 3 แบบกลCาวค/อ GenConstructedAttributeClass CommonACSIType และ
BaseType
ในเบ/0องตนเราจะพจารณาโครงสรางขอม#ลของคลาส GenDataAttributeClass23 ซGEงประกอบดวย
ลกษณะประจJา (attributes) ดงตCอไปน60
• DataAttributeName เปKนลกษณะประจJาท6EเกDบช/Eอของลกษณะประจ ขอมลน60
• FunctionalConstraint เปKนเง/Eอนไขในการใชงานในร#ปแบบตCางๆ เชCน เปKนลกษณะประจ ขอมลท6E
อCานไดแตCเข6ยนไมCได เปKนตน รายละเอ6ยดของเง/Eอนไขในการใชงานน60จะม6อธบายในชCวงตCอไป
• TrgOp เปKนการต0งคCาใหไปกระตนการดJาเนนงานบางอยCาง เชCน การสCงรายงานขอม#ล การบนทGกลง
ป#ม เปKนตน เม/Eอม6เหตการณตามท6EกJาหนดไวเกดขG0นการดJาเนนงานจะถ#กเรEมปฏบตอยCางอตโนมต
เหตการณท6Eสามารถใชไดประกอบดวย 3 เหตการณ
22 [9] ร#ปท6E 15 Class diagram of the GenDataAttributeClass
23 [9] ตารางท6E 19 GenDataAttributeClass definition
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◦ dchg (data-change) ค/อม6การเปล6EยนแปลงของคCาท6EเกDบไว เชCน ในกรณ6ท6EเปKนลกษณะประจ
ขอมล MV.mag เม/EอถGงเวลาการสCมคCา จะม6การปรบปรงขอม#ล แลวถาขอม#ลม6การเปล6Eยนแปลง
จะถ/อวCาเกดเหตการณน60ขG0น ถาขอม#ลไมCม6การเปล6EยนแปลงกDจะไมCม6เหตการณประเภทน60
◦ qchg (quality-change) ค/อม6การเปล6EยนแปลงของคCาท6EบCงบอกถGงคณภาพของขอมล เปKน
ลกษณะเด6ยวกบ dchg เพ6ยงแตCวาC มCงเนนท6Eลกษณะประจ ขอมลท6EเปKนคณภาพของขอมล
◦ dupd (data value update) ค/อม6การปรบปรงคCาท6EเกDบไว กรณ6น60จะตCางกบ dchg กลCาวค/อ
การปรบปรงคCาอาจจะเปKนการสCงคCาเหม/อนท6Eม6อย#Cเขามาปรบปรง เชCน ในกรณ6ท6EเปKน ลกษณะ
ประจ ขอมล MV.mag เม/EอถGงเวลาการสCมคCา จะม6การปรบปรงขอม#ล จะถ/อเปKนเหตการณน60
เสมอไมCวาC ขอม#ลม6การเปล6Eยนแปลงหร/อไมCกDตาม
• M/O/C เปKนลกษณะประจJาท6EเกDบความจJาเปKนของลกษณะประจ ขอมลน60 โดยม6สามกรณ6ค/อ M
(mandatory) เปKนการบอกวCาลกษณะประจ ขอมลน60ม6ความจJาเปKน ในกรณ6 O (option) แสดง
ถGงวCาอาจจะม6หร/อไมCม6ลกษณะประจ ขอมลอย#Cได และกรณ6 C (condition) ในการบCงบอกวCาการม6
อย#Cของลกษณะประจ ขอมลน60จะขG0นกบเง/Eอนไขเฉพาะ
• Type เปKนการบอกวCาลกษณะประจ ขอมลม6องคประกอบของโครงสรางขอม#ลเพEมเตม โดยสCวนท6E
เพEมเตมมาจากโครงสรางขอม#ลแบบใดแบบหนGEงใน 3 แบบกลCาวค/อ
GenConstructedAttributeClass CommonACSIType และ BaseType ซGEงแตกตCางกนดงน60
◦ ถามาจาก GenConstructedAttributeClass จะหมายความวCาลกษณะประจ ขอมลจะสามารถ
ม6ลกษณะประจ ขอมลยCอยลงไปอ6ก ซGEงจะไดกลCาวตCอไป
◦ ถามาจาก CommonACSIType จะหมายความวCาลกษณะประจ ขอมลจะม6โครงสรางของ
CommonASCIType ซGEงเปKนท6EเกDบคCาของขอม#ลท6Eม6ความหมายเฉพาะ เชCน24
▪ ObjectName เปKนชนดของขอม#ลท6EเกDบคCาช/Eอของคลาส (ลJาดบช0นเด6ยว) เปKนขอความ
ขนาด 64 อกขระ
24 [9] หวขอท6E 6.1.2 CommonASCSITypes
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▪ ObjectReference เปKนขอม#ลท6EเกDบวธ6 (ช/Eอ) การเขาถGงของขอม#ล เปKนขอความขนาด
129 อกขระ ประกอบดวยช/อE ของหนCวยเชงตรรกะจJานวนไมCเกน 64 อกขระ ข0นดวย
เคร/Eองหมายทบ (/) และตามดวยช/EอของการเขาถGงลกษณะประจ ขอมล (ประกอบดวย
ช/EอหนCวยเชงตรรกะ ช/Eอขอมล และช/Eอลกษณะประจ ขอมล) ดงท6EไดกลCาวไปแลวขางตน
◦ ถามาจาก BaseType จะหมายความวCาลกษณะประจ ขอมลจะเปKนท6EเกDบคCาของขอม#ลทEวไป
เชCน25
▪ ˜BOOLEAN เกDบคCาสองสถานะ 0 กบ 1 หร/อ false กบ true
▪ INT8 เกDบคCาเลขจJานวนเตDมดวยหนCวยความจJาขนาด 8 บต ม6คCาไดต0งแตC -128 ถGง 127
▪ INT32 เกDบคCาเลขจJานวนเตDมดวยหนCวยความจJาขนาด 32 บต ม6คาC ไดต0งแตC
-2,147,483,648 ถGง 2,147,483,647
▪ INT32U เกDบคCาเลขจJานวนเตDมไมCนอยกวCา 0 ดวยหนCวยความจJาขนาด 32 บต ม6คาC ได
ต0งแตC 0 ถGง 4,294,967,295
▪ FLOAT32 เกDบคCาเลขจJานวนจรงดวยหนCวยความจJาขนาด 32 บต ตามมาตรฐาน
IEEE754
▪ ENUMERATED เกDบคCาสถานะแบบตCางๆ โดยม6คCาสถานะกJาหนดไวในเบ/0องตน
▪ VISIBLE STRINGn เกDบคCาขอความขนาด n อกขระ โดย n เปKนตวเลขจJานวนบวก
▪ UNICODE STRINGn เกDบคCาขอความขนาด n อกขระ โดย n เปKนตวเลขจJานวนบวก และ
ใชมาตรฐาน UNICODE ในการเกDบอกขระ
5.4 ลกษณะประจ ขอมลทมก รเวยนซ<
ลกษณะประจ ขอมลประเภทน60ม6โครงสรางท6Eม6องคประกอบของโครงสรางขอม#ลเพEมเตมเพ/Eอให
25 [9] ตารางท6E 2
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ลกษณะประจ ขอมลสามารถม6ลกษณะประจ ขอมลยCอยลงไปไดอ6ก โดยสCวนของโครงสรางท6EเพEมขG0น มาจาก
คลาส GenConstructedAttributeClass โดยม6การใชงานในมาตรฐาน26 ตวอยCางเชCน
•

ลกษณะประจ ขอมลชนด quality ซGEงใชในการบCงบอกคณภาพของขอม#ล โดยโครงสรางจะม6
ลกษณะประจ ขอมลบรรจอย#Cภายในดงน60
◦ validity เปKนลกษณะประจJาขอม#ลยCอยแสดงถGงความถ#กตอง ซGEงม6สถานะเปKน
▪ good ขอม#ลด6ม6ความถ#กตอง
▪ invalid ขอม#ลม6ปPญหา คCาท6Eมอ6 ย#CไมCถ#กตอง ขอม#ลน60ไมCควรนJาไปใช
▪ questionable ขอม#ลม6ปPญหา คCาท6Eม6อย#Cม6สEงผดปกต แตCขอม#ลน60อาจจะใชได
◦ detailQual เปKนลกษณะประจJาขอม#ลยCอยช60แจงรายละเอ6ยดของคณภาพ ไดแกC
▪ overflow คCาท6Eไดรบม6คCาเกนจากท6EกJาหนด
▪ outOfRange คCาท6EไดรบออกนอกชCวงท6EกJาหนด
▪ badReference คCาท6Eไดรบม6ขอม#ลบางอยCางไมCชดเจน เชCน เคร/Eองม/อวดไมCมก6 ารเท6ยบ
มาตรฐานในระยะเวลาท6Eเหมาะสม เปKนตน
▪ failure ม6ความผดพลาดเกดขG0นในระบบ
▪ oldData คCาท6Eม6อย#CไมCไดรบการปรบปรงมาเปKนชCวงระยะเวลานาน
▪ inconsistent คCาท6Eม6อย#CไมCไดรบการย/นยนจากฟPงกชนท6Eใชประเมนขอม#ล
▪ inaccurate คCาท6Eม6อย#CไมCมค6 วามแมCนยJา
◦ source เปKนลกษณะประจJาขอม#ลยCอยบCงบอกท6Eมาของขอม#ล ไดแกC process (เปKนคCาท6Eไดมาจาก
ระบบ หร/อจากการคJานวณ) หร/อ substituted (เปKนการใชคCาท6Eตง0 ไวโดยผ#ปฏบตงาน หร/อแหลCง

26 [10] หวขอท6E 6 Constructed attribute classes
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จCายสญญาณอตโนมต)
◦ test เปKนลกษณะประจJาขอม#ลยCอยการบอกวCาขอม#ลม6ไวเพ/EอการทดสอบเทCาน0นหร/อไมC
◦ operatorBlocked เปKนลกษณะประจJาขอม#ลยCอยบอกวCาขอม#ลถ#กหามไมCใหม6การปรบปรงโดยคJา
สEงของผ#ปฏบตงาน
•

ลกษณะประจ ขอมลชนด AnalogueValue ใชเพ/EอเกDบคCาแอนะลDอก เน/EองจากคCาแอนะลDอก
สามารถเปKนไดท0งตวเลขจJานวนเตDม และเลขจJานวนจรง โครงสรางจะม6ลกษณะประจ ขอมลบรรจ
อย#Cภายในค/อ i (เกDบคCาจJานวนเตDมใชหนCวยความจJาขนาด 32 บต) และ f (เกDบคCาจJานวนจรงใชหนCวย
ความจJาขนาด 32 บต) โดยสามารถท6Eจะเล/อกอยCางใดอยCางหนGEง หร/อเล/อกใหม6ท0งสองลกษณะไดเลย
ถาม6ท0งสองลกษณะจะตองทJาการปรบปรงขอม#ลไปพรอมๆกน

•

ลกษณะประจ ขอมลชนด ScaleValueConfig ใชเพ/EอเกDบคCาการปรบเท6ยบมาตรฐานของคCาแอนะ
ลDอกชนดเลขจJานวนเตDม โดยม6ลกษณะประจ ขอมลบรรจอย#Cภายในค/อ scaleFactor และ offset
โดยคCาท6EไดหลงทJาการปรบเท6ยบมาตรฐาน ค/อ (i*scaleFactor) + offset

•

ลกษณะประจ ขอมลชนด Vector ใชเพ/EอเกDบคCาจJานวนเชงซอน ม6ลกษณะประจ ขอมลบรรจอย#C
ภายในค/อ mag (ขนาด) และ ang (มม) ซGEงท0งสองเปKนลกษณะประจ ขอมลชนด AnalogueValue

5.5 ร ยละเอยดของเง=อนไขในก รใช?ง น (FC)
เง/Eอนไขในการใชงาน (FC: functional constraint) ค/อเง/Eอนไขการใชงานของลกษณะประจ ขอมล
โดยเปKนสEงท6EบอกวCาขอม#ลน0นม6ลกษณะการใชงานอยCางไร รายละเอ6ยดไดกJาหนดไวในมาตรฐาน27 วCาม6เง/Eอนไข
แบบใดอย#Cบาง โดยจะยกตวอยCางท6EพบเหDนไดบCอย ดงน60
• BL (blocking) เปKนเง/EอนไขสJาหรบขอม#ลท6EเปKนการแจงการม6อปสรรคเพ/EอใหการทJางานกบขอม#ลหยด
ลงชEวคราว ถาขอม#ลน60อย#ใC นหนCวยความจJาท6Eลบเล/อนได คCาเรEมตนตองเปKน false (บCงบอกวCาไมCม6
อปสรรคกบการทJางาน) ถาขอม#ลน60อย#CในหนCวยความจJาท6Eลบเล/อนไมCไดคCาเรEมตนตองผCานการต0งคCามา
เชCน ลกษณะประจ ขอมล blkEna ของขอมล Vol (MV) ของหนCวยเชงตรรกะ ZBAT ซGEงเปKนการสEง
ใหการวดคCาแรงดนไฟฟ9าของแบตเตอร6EหยดลงชEวคราว เปKนตน
27 [9] ตารางท6E 20 Functional constraint values
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• CF (configuration) เปKนเง/EอนไขสJาหรบขอม#ลท6EใชเปKนคCาทดแทน ซGEงสามารถ ถ#กอCาน และ ถ#กเข6ยน
ได ขอม#ลน60ตองอย#CในหนCวยความจJาท6Eลบเล/อนไมCไดคCาเรEมตนตองผCานการต0งคCามา เชCน ลกษณะ
ประจ ขอมล sVC ของขอมล Vol (MV) ของหนCวยเชงตรรกะ ZBAT ซGEงเปKนคCาคงท6Eในการปรบเท6ยบ
แรงดนไฟฟ9าของแบตเตอร6ทE 6EมาจากการวดคCา เปKนตน
• CO (control service)28 เปKนเง/EอนไขสJาหรบขอม#ลท6EใชเปKนคCาคJาสEงในการเปล6Eยนแปลงสถานะ
• DC (description) เปKนเง/EอนไขสJาหรบขอม#ลท6EใชเปKนคJาอธบาย ซGEงสามารถ ถ#กอCาน และ ถ#กเข6ยนได
ขอม#ลน60ตองอย#CในหนCวยความจJาท6Eลบเล/อนไมCไดคCาเรEมตนตองผCานการต0งคCามา เชCน ลกษณะประจ
ขอมล d ของขอมล Vol (MV) ของหนCวยเชงตรรกะ ZBAT ซGEงเปKนคJาอธบายขอม#ลของแรงดนไฟฟ9า
เปKนตน
• EX (extended definition) เปKนเง/EอนไขสJาหรบขอม#ลท6EเปKนรายละเอ6ยดในดานโครงสรางขอม#ล
ขอม#ลน60ไมCสามาถ ถ#กเข6ยนได เปKนขอม#ลท6Eควรต0งมาต0งแตCตนและตองเกDบไวในหนCวยความจJาท6EไมCลบ
เล/อน เชCน ลกษณะประจ ขอมล cdcNs ของขอมล Vol (MV) ของหนCวยเชงตรรกะ ZBAT ซGEงเปKน
ขอม#ลท6Eมาของโครงสรางพ/0นฐานของ Vol เปKนตน
• MX (measurands) เปKนเง/EอนไขสJาหรบขอม#ลท6EเปKนสถานะของสEงตCางๆ ซGEงสามารถ ถ#กอCาน ถ#ก
แทนท6EดวยคCาขอม#ลอ/Eน ถ#กใสCไวในรายงาน และถ#กบนทGกไวในป#ม ได แตCไมCสามารถ ถ#กเข6ยนได คCา
เรEมตนเปKนคCาท6EไดจากการทJางานของระบบ เชCน ลกษณะประจ ขอมล mag ของขอมล Vol (MV)
ของหนCวยเชงตรรกะ ZBAT ซGEงเปKนแรงดนไฟฟ9าของแบตเตอร6E เปKนตน
• OR (operate received) เปKนเง/EอนไขสJาหรบขอม#ลท6EเปKนผลของการทJางานหนGEง เชCน ลกษณะ
ประจ ขอมล TimeStamp ของขอมล Pos (DPC) ของหนCวยเชงตรรกะ XCBR ซGEงเปKนตราเวลาเม/Eอ
ปฏบตงานตดตCอวงจรเสรDจส0นตามคJาสEง เปKนตน
• ST (status information) เปKนเง/EอนไขสJาหรบขอม#ลท6EเปKนสถานะของสEงตCางๆ ซGEงสามารถ ถ#กอCาน
ถ#กแทนท6EดวยคCาขอม#ลอ/Eน ถ#กใสCไวในรายงาน และถ#กบนทGกไวในป#ม ได แตCไมCสามารถ ถ#กเข6ยน
28 เง/Eอนไข CO ไมCม6การกลCาวถGงใน [9] ซGEงเปKนมาตรฐานท6EปรบปรงใหมC แตCม6การกลCาวไวใน [8]
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โดยตรงได คCาเรEมตนเปKนคCาท6EไดจากการทJางานของระบบ เชCน ลกษณะประจ ขอมล stVal ของ
ขอมล Pos (DPC) ของหนCวยเชงตรรกะ XCBR ซGEงเปKนตJาแหนCง ณ ปPจจบนของตวตดตCอ เปKนตน
• SV (substitution) เปKนเง/EอนไขสJาหรบขอม#ลท6EใชเปKนคCาทดแทน ซGEงสามารถ ถ#กอCาน และ ถ#กเข6ยน
ได ถาขอม#ลน60อย#CในหนCวยความจJาท6Eลบเล/อนได (volatile memory) คCาเรEมตนตองเปKน false (บCง
บอกวCายงไมCม6การทดแทน) ถาขอม#ลน60อย#CในหนCวยความจJาท6Eลบเล/อนไมCได (nonvolatile memory)
คCาเรEมตนตองผCานการต0งคCามา เชCน ลกษณะประจ ขอมล subMag ของขอมล Vol (MV) ของ
หนCวยเชงตรรกะ ZBAT ซGEงเปKนคCาแรงดนไฟฟ9าของแบตเตอร6Eท6EกJาหนดไวใหแสดงคCาเม/Eอม6คJาสEงใหหยด
การวดคCา เปKนตน
จะสงเกตไดวCาเง/EอนไขเหลCาน60ม6ความม6ความสมพนธกบกลCมของลกษณะประจ ขอมลกลCาวค/อ
• กลCมของสถานะของขอมล (status) จะม6ลกษณะประจ ขอมลท6Eม6เง/Eอนไขประเภท OR หร/อ ST
◦ จะม6เง/Eอนไขประเภท OR เม/EอเปKนรายงานผลจากการกระทJาตCอสถานะ เชCน ตราเวลา
◦ จะม6เง/Eอนไขประเภท ST เม/EอคCาขอม#ลสถานะ เชCน ตJาแหนCง
• กลCมของคCาจากการวด (measured attributes) จะม6ลกษณะประจ ขอมลท6Eม6เง/Eอนไขประเภท MX
• กลCมของการแทนคCาและการหยดการปรบคCา (substitution and blocked) จะม6ลกษณะประจ
ขอมลท6Eม6เง/Eอนไขประเภท BL หร/อ SV
◦ จะม6เง/Eอนไขประเภท BL เม/EอเปKนคCาท6Eเก6ยE วของกบการหยดการปรบคCา (blocking)
◦ จะม6เง/Eอนไขประเภท SV เม/EอเปKนการแทนคCา (substitute) โดยใชลกษณะประจ ขอมลท6EกJาหนด
ไว
• กลCมของคCาคJาสEง (control) จะม6ลกษณะประจ ขอมลท6Eม6เง/Eอนไขประเภท CO
• กลCมของคCาคงท6E คJาอธบาย และสCวนขยาย (configuration, description and extension) จะม6
ลกษณะประจ ขอมลท6Eม6เง/Eอนไขประเภท CF DC หร/อ EX
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◦ จะม6เง/Eอนไขประเภท CF เม/EอเปKนคCาคงท6E เชCน หนCวย อตราการสCมขอม#ล เปKนตน
◦ จะม6เง/Eอนไขประเภท DC เม/EอเปKนคJาอธบายขอม#ล
◦ จะม6เง/Eอนไขประเภท EX เม/EอเปKนสCวนขยาย (ในดานของโครงสรางขอม#ล)
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บทท 6 เคร=องแมKขK ย
ดงท6กE ลCาวไปในขางตน วCาการส/Eอสารภายใตมาตรฐาน IEC61850 น0นจะเปKนการส/Eอสารของอปกรณเชง
ตรรกะ ไปยงอปกรณอ/Eน ซGEงอปกรณเชงตรรกะหนGEงตวเปKนตวแทนของอปกรณอเลDกทรอนกสฉลาดหนGEงหนCวย
ในระบบจรงการตดตCออปกรณอเลDกทรอนกสฉลาดเหลCาน60อาจจะรวมกนเปKน กลCมอปกรณรวมท6Eม6สCวนตดตCอ
ส/Eอสารส#รC ะบบเคร/อขCายส/Eอสาร
มาตรฐาน IEC61850 ไดใหนยามอปกรณหนGEงครอบลงบนอปกรณเชงตรรกะหนGEงตว หร/อหลายตวกDได
โดยอปกรณน60จะเปKนตวเช/Eอม (ในแงCขอม#ล) ของอปกรณเชงตรรกะออกส#Cโลกภายนอก อปกรณตวน60ถ#กเร6ยกวCา
เคร/EองแมCขCาย (server) ในโครงสรางรวม ภายใตมาตรฐานน6029
ตวอยCางของอปกรณท6Eถ#กจดเปKนเคร/อE งแมCขCายท6Eประกอบดวยอปกรณเชงตรรกะ ค/ออปกรณท6Eม6ชด
ส/EอสารแยกออกมาเปKนโครงของอปกรณ และผ#ใชสามารถซ/0ออปกรณเชงอเลDกทรอนกสท6EเปKนชด (module)
หร/อ เปKนการด (card) ท6Eม6หนCวยประมวลผลอย#Cภายใน มาเพEมไปในโครงของอปกรณน60ได
ในบทน60เราจะอธบายลกษณะของเคร/EองแมCขCาย ตามโครงสรางท6EกJาหนดไวในมาตรฐาน IEC61850-7-2
[9]
6.1 โครงสร? งของเคร=องแมKขK ย
มมมองเชงตรรกะ ของเคร/EองแมCขCาย ไดกJาหนดไวในมาตรฐาน30 ช/Eอ GenServerClass ประกอบดวย
ลกษณะประจJา (attributes) ดงน60
• ServiceAccessPoint เปKนลกษณะประจJาท6EแสดงถGงขอม#ลเก6Eยวกบการส/Eอสาร ซGEงขG0นอย#CกบวCาในการ
สรางเคร/EองแมCขCายภายใตมาตรฐานน60 รองรบการส/Eอสารตามมาตรฐานไหนบาง เคร/อE งแมCขCายจJาเปKน
ตองม6ลกษณะประจJาน60 เพ/Eอเช/EอมตCอกบระบบเคร/อขCายส/Eอสาร และจะม6ไดไมCจJากดจJานวน
• LogicalDevice เปKนลกษณะประจJาท6EแสดงถGงอปกรณเชงตรรกะ เคร/EองแมCขCายจJาเปKนตองม6ลกษณะ
ประจJาน60เพ/Eอท6EจะไดปฏบตงานตCางๆได และจะม6ไดไมCจJากดจJานวน
• FileSystem เปKนลกษณะประจJาท6EแสดงถGงระบบแฟ9มขอม#ล (file system) เคร/EองแมCขCายสามารถม6
ระบบแฟ9มขอม#ลไดหนGEงระบบ หร/อจะไมCม6กDได โดยระบบแฟ9มขอม#ลจะทJาหนาท6เE กDบขอม#ลตCางๆ
29 [9] ร#ปท6E 2
30 [9] ตารางท6E 12
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• TPAppAssociation เปKนลกษณะประจJาท6ใE ชเกDบขอม#ลของเคร/Eองล#กขCาย กรณ6ท6Eม6การส/Eอสารแบบ
ทวภาค6 (two party application association)
• MCAppAssociation เปKนลกษณะประจJาท6EใชเกDบขอม#ลของเคร/Eองล#กขCาย กรณ6ทม6E 6การส/Eอสารแบบ
กระจายขอม#ลไปยงหลายปลายทาง (multicast application association)
ในสCวนท6EเปKนการดJาเนนการ (service) ของขอม#ลภายในอปกรณเชงตรรกะจะม6อยCางเด6ยว ค/อ
GetServerDirectory ซGEงในสCวนน60เรามCงเนนท6Eขอม#ลเปKนหลก จGงขอขามในสCวนของการดJาเนนการไป เพ/Eอมให
เกดความสบสน

กตตพนธ เตชะกตตโรจน
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บทท 7 ก รส=อส รต มม ตรฐ น IEC61850
ดงท6กE ลCาวไปในขางตน วCาการส/Eอสารภายใตมาตรฐาน IEC61850 น0นจะเปKนการส/Eอสารของอปกรณเชง
ตรรกะ ไปยงอปกรณอ/Eน ในบทน60จะมCงเนนใหเหDนภาพรวมของโครงสรางการส/Eอสารของขอม#ลในระบบสถาน6
ยCอยไฟฟ9าอตโนมต
ในการสCงขอม#ลตามมาตรฐาน IEC61850 น0น ขอม#ลจะถ#กมองเปKนหนCวยเลDกๆ เร6ยกวCาขอความ การ
แลกเปล6Eยนขอม#ลจะเปKนการสCงขอความไปมาหากนระหวCางอปกรณ
7.1 สมรรถนะทต?องก รในก รสKงข?อคว ม
กCอนอ/EนเราจJาเปKนตองพจารณาความสามารถของเคร/อขCายส/Eอสารท6EจะใชสCงขอม#ลตCางๆ โดยใน
มาตรฐาน IEC61850-5 [6] ไดกJาหนดความตองการสมรรถนะในการสCงขอความ ตามลกษณะความจJาเปKนและ
ร#ปแบบของขอความ โดยการแบCงขอความออกเปKน 7 ร#ปแบบ ดงน60
• Type 1 (fast messages) เปKนขอความท6EตองการสCงไปยงจดหมายใหเรDวท6Eสด โดยทEวไปจะเปKน
ขอความขนาดส0นท6EแสดงถGงสถานะ คJาสEง หร/อขอม#ล เชCน คJาสEงใหตวตดวงจรทJาการตดวงจร คJาสEง
ใหเดนเคร/Eองพดลม เปKนตน ร#ปแบบน60ม6แยกออกเพEมเปKนอ6กสองกรณ6ยCอย ค/อ
◦ Type 1A (trip) เปKนขอความแจงการตดวงจร ซGEงเปKนขอความท6EตองไปถGงท6EหมายใหเรDวท6Eสด
โดยกJาหนดใหขอความตองไปถGงปลายทางภายใน 10 ms (สJาหรบ P131) และ 3 ms (สJาหรบ
P232 และ P333)
◦ Type 1B (others) เปKนขอความอ/Eนๆ ท6EตองการไปถGงท6EหมายใหเรDวท6Eสด โดยกJาหนดให
ขอความตองไปถGงปลายทางภายในระยะเวลา 100 ms (สJาหรบ P1) และ 20 ms (สJาหรบ
P2 และ P3)
31 ลJาดบช0น P1 (performance class P1) เปKนการส/Eอสารท6EไมCตองการความเรCงดCวนของขอม#ลมากนก ซGEงสCวนใหญCเปKนการส/EอสารในระบบการจCายไฟฟ9า (power
distribution)
32 ลJาดบช0น P2 (performance class P2) เปKนการส/Eอสารท6EตองการความเรCงดCวนของขอม#ลปานกลาง ซGEงสCวนใหญCครอบคลมการส/อE สารในระบบสCงกJาลงไฟฟ9า (power
transmission)
33 ลJาดบช0น P3 (performance class P3) เปKนการส/Eอสารท6EตองการความเรCงดCวนของขอม#ลส#ง ซGEงสCวนใหญCเปKนการส/อE สารในระบบสCงกJาลงไฟฟ9า (power transmission) ท6E
ม6ประสทธภาพในการเช/EอมตCอส#ง
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• Type 2 (medium speed messages) เปKนขอความท6EตองการสCงไปยงจดหมายในระดบความเรDว
ปานกลาง โดยอธบายวCาเปKนขอม#ลท6EตองการสCงไปยงจดหมายอยCางรวดเรDว แตCอนญาตใหม6ความลCาชา
ได เชCน ขอม#ลท6Eม6การหนCวงเวลากCอนปฏบต เปKนตน โดยขอความท6EสCงไปจะม6ตราเวลารCวมไปในขอ
ความน0นๆดวย เพ/Eอท6EปลายทางสามารถคJานวณเวลาในการปฏบตงานไดอยCางเหมาะสม เชCน ในกรณ6
ท6Eตองม6การหนCวงเวลา เม/Eอปลายทางไดรบขอความจะทราบเวลาท6Eขอความถ#กสCง แลวใชเวลาน0นปรบ
ลบระยะเวลาหนCวงเวลา เพ/EอสEงการไดตรงตามเวลาท6Eเคร/Eองตนทางตองการ เปKนตน ซGEงกJาหนดไววCา
ขอความตองไปถGงปลายทางภายในระยะเวลา 100 ms
• Type 3 (low speed messages) เปKนขอความท6Eม6ความลCาชาในการสCงไดบาง เชCน คCาอณหภ#มสEง
แวดลอม เปKนตน ซGEงกJาหนดใหขอความตองไปถGงปลายทางภายในระยะเวลา 500 ms
• Type 4 (raw data messages) เปKนขอม#ลดบท6Eไดจากการวด หร/อใชในการควบคมขอม#ลเหลCาน60จะ
เปKนขอม#ลตCอเน/Eอง และม6ปรมาณมาก ในตารางท6E 1 และ ตารางท6E 2 ของมาตรฐาน IEC61850-5 [6]
ม6การกJาหนดความละเอ6ยดและอตราการสCมไว ตามแตCกรณ6 ซGEงอาจจะม6ปรมาณส#งถGง 12,000 ขอม#ล
ตCอวนาท6
• Type 5 (file transfer functions) เปKนการโอนยายแฟ9มขอม#ล โดยทEวไปถ/อวCาเปKนขอความขนาด
ใหญC และไมCใชCขอความเรCงดCวน โดยทEวไปอาจม6ความลCาชามากกวCา 1 วนาท6 กDเปKนไปได
• Type 6 (time synchronization messages) เปKนการปรบเท6ยบเวลา ซGEงจะตองไดความละเอ6ยดท6E
กJาหนดไวในหวขอท6E 13.7.6.1 และ หวขอ 13.7.6.2 ของมาตรฐาน IEC61850-5 [6] ซGEงม6ความ
ละเอ6ยดต0งแตC ไมCเกน 1ms ในงานทEวๆไป จนกระทEงไมCเกน 0.001 ms ในกรณ6ของเคร/Eองม/อวด
• Type 7 (command messages with access control) เปKนขอความท6Eม6ความสJาคญ จJาเปKนตองม6
การปกปvด เชCน การเขารหส เปKนตน โดยในมาตรฐานไดมองประเภทน60เปKนสCวนขยายของ Type 3
7.2 ม ตรฐ นก รส=อส รทใช?
ในมาตรฐาน IEC61850-8-1 [12] ไดกJาหนดมาตรฐานท6Eใชในการส/EอสารสJาหรบตามความเรCงดCวนของ
ขอความ ไวดงน60
กตตพนธ เตชะกตตโรจน
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• GOOSE (generic object oriented substation event) อนญาตใหใชในการสCงขอความ Type 1
• SNTP (simple network time protocol) อนญาตใหใชในการสCงขอความ Type 6
• MMS (manufacturing message specification) อนญาตใหใชในการสCงขอความ Type 2 Type 3
และ Type 5
• GSSE (generic substation event) อนญาตใหใชในการสCงขอความ Type 1
• SV (sampled value) อนญาตใหใชในการสCงขอความ Type 4 ร#ปแบบการสCงขอม#ลน60ไดถ#กช60แจงไว
ใน IEC61850-9-2 [13]
โดยมาตรฐานการส/Eอสารจะใชมาตรฐานเคร/อขCาย ISO/IEC 8802-3 เปKนพ/0นฐาน โดย มาตรฐานเคร/อ
ขCาย ISO/IEC 8802-3 เปKนเคร/อขCายคอมพวเตอรท6Eเราใชงานกนอย#CในปPจจบน
มาตรฐานท6EพบเหDนไดบCอยค/อ GOOSE และ MMS เน/EองจากเปKนร#ปแบบการใชงานท6EเกดขG0นในระบบ
กลCาวค/อ GOOSE จะใชสCงขอม#ลเหตการณ สถานะตCางๆ เปKนการแลกเปล6Eยนขอม#ลระหวCางอปกรณตCางๆ
แบบอตโนมต
ในขณะท6E MMS เหมาะสJาหรบการต0งคCา การตรวจด#ขอม#ลตCางๆ การโอนถCายขอม#ลท6Eม6ขนาดใหญC เชCน
ป#มบนทGก (log file) ตCางๆ เปKนตน
7.3 ม ตรฐ น MMS
MMS (manufacturing message specification) เปKนมาตรฐานไอโซ (ISO) ท6EสรางขG0นเพ/Eอเสรมความ
สามารถในการแลกเปล6Eยนขอม#ลของอปกรณตCางๆ ในภาคอตสาหกรรม มาตรฐานน60ไดออกแบบโดยยGดระบบ
เคร/อขCายโอเอสไอ (OSI) 7 ช0น โดยตวมาตรฐานเองเปKนช0นท6E 7
ในชCวงแรกของมาตรฐาน การส/อE สารท0งหมดไดยGดตามมาตรฐานตCางๆ ของไอโซ กลCาวค/อองคประกอบ
ของเคร/อขCายท0ง 7 ช0น ไดอางองถGง ISO/IEC ลวนๆ ดงน60

48

8 กรกฎาคม 2554

กตตพนธ เตชะกตตโรจน

Application (ISO/IEC8650 และ ISO9506-2)
Presentation Layer (ISO/IEC8825-1 และ ISO/IEC8823-1)
Session Layer (ISO/IEC8327-1)
Transport Layer (ISO/IEC8073)
Network Layer (ISO/IEC9542 ISO/IEC8473-1 และ ISO/IEC8473-2)
Data Link Layer (ISO/IEC8802-3 และ ISO/IEC8802-2)
Physical Layer (ISO/IEC 8802-3)

ตCอมาไดม6ความพยายามปรบมาตรฐานน60ใหเขากบโครงสรางของระบบเคร/อขCายอนเทอรเนDต ซGEงอางถGงระบบ
เคร/อขCาย TCP/IP 5 ช0น โดยในโครงสรางแบบใหมCน60 4 ช0นลCางสด ไดใชของ TCP/IP และใชช0นท6E 4 ไดม6การ
อางองถGงมาตรฐาน RFC1006 เพ/EอเปKนตวเช/EอมระหวCางโครงรCาง (model) แบบ TCP/IP และโอเอสไอ จากน0น
ช0นท6E 5 ถGง 7 ยงยGดตามมาตรฐานไอโซ คงเดม ดงน60
Application (ISO/IEC8650 และ ISO9506-2)
Presentation Layer (ISO/IEC8825-1 และ ISO/IEC8823-1)
Session Layer (ISO/IEC8327-1)
Transport Layer (RFC793 RFC792 และ RFC1006)
Network Layer (RFC894 และ RFC791)
Data Link Layer (ISO/IEC8802-3 และ RFC894)
Physical Layer (ISO/IEC 8802-3)

ใน IEC61850-8-1 [12] ไดอธบายถGงวธ6การแลกเปล6Eยนขอม#ลตามมาตรฐาน IEC61850 ผCานมาตรฐาน
MMS
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บทท 8 ตวอยK งก รใช?ง น
ในบทน60จะมCงเนนไปท6Eกรณ6ศGกษาเพ/Eอเสรมสรางความเขาใจในการใชงานขอม#ลท6Eม6อย#Cตามมาตรฐาน
IEC61850
8.1 ก รสงง นตวตดวงจร
พจารณาตวอยCางขางตน หนCวยเชงตรรกะของตวตดวงจรท6E 3 ของอปกรณชดท6E 2 ใหใชช/EอวCา
CU_ST2/XCBR3 เน/EองจากเปKนหนCวยเชงตรรกะท6Eม6โครงสรางตามชนดของหนCวยเชงตรรกะแบบ XCBR ซGEง
ถามองในดานโครงสรางขอม#ลของหนCวยเชงตรรกะน60จะประกอบดวยขอมลตCอไปน60เปKนอยCางนอย (เน/Eองจากใน
มาตรฐานกJาหนดวCาจJาเปKนตองม6)
• Beh แสดงสถานะ (behaviour) ของหนCวยเชงตรรกะ เชCน ใชงานอย#C ไมCใชงาน ทดสอบ เปKนตน
• Loc เปKนสถานะการสEงการของตวตดวงจรตวน60 วCาตองสEงงานท6EตวตดวงจรเทCาน0น หร/อสามารถสEงงาน
จากอปกรณตวอ/Eนได
• OpCnt จJานวนคร0งของการทJางาน
• Pos ตJาแหนCงหนาสมผสของตวตดวงจร
• BlkOpn การหามมใหม6การเปvดวงจรของตวตดวงจรจากอปกรณตวอ/Eน
• BlkCls การหามมใหม6การปvดวงจรของตวตดวงจรจากอปกรณตวอ/Eน
ในสCวนของการคJานวณทางสถตของขอม#ลท6Eไดรบมา ซGEงเก6Eยวของกบขอมล ClcMth ClcMod
ClcIntvTyp และ ClcIntvPer ขอละไวเน/EองจากขG0นอย#Cกบเง/Eอนไขของการออกแบบของผ#ผลต ในสCวนของ
ขอมลอ/EนซGEงเปKนทางเล/อก กDขG0นอย#Cกบเง/Eอนไขของการออกแบบของผ#ผลตเชCนกน
กรณ6ศGกษาดงตCอไปน60 ใชสมมตฐานวCาหนCวยเชงตรรกะของตวตดวงจรน6ท0 Jางานปกต โดยจะแสดงใหเหDน
ถGงขอม#ลท6EจJาเปKนตองร#ในการใชงานในร#ปแบบตCางๆ
• ตองการทราบถGงจJานวนคร0งท6Eตวตดวงจรน60ทJางาน สามารถเร6ยกด#ไดจาก
CU_ST2/XCBR3.OpCnt.stVal
50
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• ตองการทราบถGงเวลาท6อE ปกรณตวน60ทJางานคร0งลCาสด สามารถเร6ยกด#ไดจาก
CU_ST2/XCBR3.OpCnt.t ซGEงเปKนคCาตราเวลาของลกษณะประจ ขอมล
CU_ST2/XCBR3.OpCnt.stVal
• ตองการทราบถGงตJาแหนCงของหนาสมผสขณะน60 สามารถเร6ยกด#ไดจาก CU_ST2/XCBR3.Pos.stVal
• ตองการสEงใหตวตดวงจรทJาการตดวงจร ตองทJางานดงน60
1. ด#วCาสามารถสEงการตวตดวงจรไดหร/อไมCจาก CU_ST2/XCBR3.Loc.stVal (ในบางกรณ6อาจจะ
ตองด#จากหนCวยเชงตรรกะอ/Eนดวย เชCน LLN0 เปKนตน)
2. สEงใหตวตดวงจรทJาการตดวงจรโดยต0งคCา CU_ST2/XCBR3.Pos.ctlVal เปKนคCา false (ตดวงจร)
3. ตรวจสอบตJาแหนCงของหนาสมผส โดยเร6ยกด#ไดจาก CU_ST2/XCBR3.Pos.stVal ถาม6คCาเปKน
off (วงจรเปvด) กDเปKนอนเสรDจส0น
• ตองการสEงใหตวตดวงจรทJาการตดวงจร ตองทJางานดงน60
1. ด#วCาสามารถสEงการตวตดวงจรไดหร/อไมCจาก CU_ST2/XCBR3.Loc.stVal (ในบางกรณ6อาจจะ
ตองด#จากหนCวยเชงตรรกะอ/Eนดวย เชCน LLN0 เปKนตน)
2. สEงใหตวตดวงจรทJาการตCอวงจรโดยต0งคCา CU_ST2/XCBR3.Pos.ctlVal เปKนคCา true (ตCอวงจร)
3. ตรวจสอบตJาแหนCงของหนาสมผส โดยเร6ยกด#ไดจาก CU_ST2/XCBR3.Pos.stVal ถาม6คCาเปKน
on (วงจรปvด) กDเปKนอนเสรDจส0น
8.2 ก รใช?ง นระบบบนทXกก รรบกวนระบบไฟฟd
ดวยเทคโนโลย6ท6Eล0JาหนาขG0นทJาใหอปกรณอเลDกทรอนกสฉลาดรCนใหมC สามารถทJาการบนทGกการรบกวน
ระบบไฟฟ9า (disturbance recorder) เพ/EอนJาไปใชตCอในภายหลงได การบนทGกน60ในมาตรฐาน IEC6185034
ไดกJาหนดวCาใหใชมาตรฐาน COMTRADE (IEEE standard format for transient data exchange) เปKนร#ป
แบบในการบนทGกขอม#ล การต0งคCาการบนทGกน0นสามารถทJาได โดยพจารณาหนCวยเชงตรรกะชนด RDRE
ในกรณ6น60สมมตใหตวบนทGกการรบกวนระบบไฟฟ9าม6หนCวยทางตรรกะท6Eช/EอวCา CU_ST2/RDRE1 ซGEงถา
มองในดานโครงสรางขอม#ลของหนCวยเชงตรรกะน60จะประกอบดวยขอมลตCอไปน60เปKนอยCางนอย (เน/Eองจากใน
มาตรฐานกJาหนดวCาจJาเปKนตองม6)
34 [11] หวขอท6E 5.13.6
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• Beh แสดงสถานะ (behaviour) ของหนCวยเชงตรรกะ เชCน ใชงานอย#C ไมCใชงาน ทดสอบ เปKนตน
• RcdMade เปKนการบอกวCาการบนทGกการรบกวนระบบไฟฟ9าเสรDจส0น
• FltNum เปKนคCาของหมายเลขการเกดความผดพลาด (fault number)
ในสCวนของการคJานวณทางสถตของขอม#ลท6Eไดรบมา ซGEงเก6Eยวของกบขอมล ClcMth ClcMod
ClcIntvTyp และ ClcIntvPer ขอละไวเน/EองจากขG0นอย#Cกบเง/Eอนไขของการออกแบบของผ#ผลต ในสCวนของ
ขอมลอ/EนซGEงเปKนทางเล/อก กDขG0นอย#Cกบเง/Eอนไขของการออกแบบของผ#ผลตเชCนกน
กรณ6ศGกษาดงตCอไปน60 ใชสมมตฐานวCาหนCวยเชงตรรกะของตวตดวงจรน6ท0 Jางานปกต โดยจะแสดงใหเหDน
ถGงขอม#ลท6EจJาเปKนตองร#ในการใชงานในร#ปแบบตCางๆ
• ตองการทราบวCาม6การบนทGกขอม#ลหร/อไมC สามารถเร6ยกด#ไดจาก CU_ST2/RDRE1.RcdMade.stVal
วCาเปKน true (การบนทGกเสรDจส0น)
• ตองการทราบวCาม6การบนทGกขอม#ลท6Eเวลาใด สามารถเร6ยกด#ไดจาก CU_ST2/RDRE1.RcdMade.t ซGEง
เปKนคCาตราเวลาของลกษณะประจ ขอมล CU_ST2/RDRE1.RcdMade.stVal
ถาพจารณาในสCวนของขอมลท6EเปKนทางเล/อก ถาผ#ผลตม6ขอมลเหลCาน60มาใหกDจะสามารถหาขอม#ลเพEม
เตม หร/อต0งคCาตCางๆ เพEมเตมได เชCน
• StoRte เปKนคCาอตราการบนทGกขอม#ล ซGEงม6หนCวยเปKนจJานวนขอม#ลตCอหนGEงมลลวนาท6 (ms) เชCน ถา
ตองการ บนทGก 6,000 คCาตCอวนาท6 กDตองต0งคCา 6 ไปท6E CU_ST2/RDRE1.StoRte.setVal เปKนตน
• TrgMod เปKนการต0งวธ6ในการสEงบนทGกขอม#ล วCาใหสEงจากภายในอปกรณ รบคJาสEงจากภายนอก หร/อ
ท0งสองกรณ6 เชCน ถาใหสEงไดจากท0งภายในและภายนอก ตองต0งคCา 3 ไปท6E
CU_ST2/RDRE1.TrgMod.setVal เปKนตน
• RcdTrg เปKนการสEงใหบนทGกขอม#ล โดยเม/Eอต0งคCา true ไปยง CU_ST2/RDRE1.RcdTrg.ctlVal กDจะ
เรEมบนทGกขอม#ล เปKนตน
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ภ คผนวกท 1 ชน6ดของหนKวยเช6งตรรกะ
ในมาตรฐาน IEC61850-7-4 ในชCวงปq พ.ศ. 2546 ไดกJาหนดชนดของหนCวยเชงตรรกะ ไวประมาณ 90
ชนดยCอย และตCอมาในปq พ.ศ. 2553 เม/Eอม6การปรบปรงมาตรฐาน ไดม6จJานวนเพEมขG0นเปKนประมาณ 150 ชนด
ยCอย โดยไดแบCงกลCมโดยใชอกขระตวแรกของช/EอยCอ
หนCวยเชงตรรกะดานลCางใหไวเพ/EอเปKนการอางอง รายละเอ6ยดสามารถศGกษาเพEมเตมไดจาก มาตรฐาน
IEC61850-5 [6] ซGEงอธบายถGงหนาท6กE ารใชงาน และ IEC61850-7-4 [11] ซGEงอธบายถGงโครงสรางขอม#ล
ชน6ดทช=อขX<นต?นด?วยอกขระ A (automatic control)
เปKนชนดของหนCวยเชงตรรกะท6Eม6หนาท6Eควบคมอตโนมต ไดแกC
• ANCR (neutral current regulator) เปKนหนCวยเชงตรรกะทJาหนาท6Eแกผลกระทบท6Eเกดจากกระแส
นวทรอลในกรณ6ท6Eเกดการลดวงจร โดยใชขดลวด Petersen หนCวยเชงตรรกะน60ประกอบดวยขอม#ล
เชCน ตJาแหนCงปPจจบนของขดลวด ปรมาณการเปล6EยนตJาแหนCงขดลวด เปKนตน
• ARCO (reactive power control) เปKนหนCวยเชงตรรกะทJาหนาท6EควบคมกJาลงไฟฟ9าเสม/อน
(reactive power) เชCน การบงคบตวเกDบประจ เปKนตน
• ARIS (resistor control) เปKนหนCวยเชงตรรกะทJาหนาท6Eควบคมตวตานทาน
• ATCC (automatic tap changer controller) เปKนหนCวยเชงตรรกะท6ทE Jาหนาท6Eควบคมระดบแรงดน
ใหอย#CในชCวงท6EกJาหนด โดยวธ6การควบคมการเปล6EยนตJาแหนCงปลายขดลวด (tap) ของหมอแปลงแบบ
อตโนมต หนCวยเชงตรรกะน60สามารถทJาการเปล6EยนตJาแหนCงปลายขดลวดของหมอแปลงแบบอตโนมต
ตามระดบแรงดนท6Eเปล6Eยนไป หร/อสามารถทJาการเปล6EยนขดลวดตามการสEงการไดโดยตรง
• AVCO (voltage control) เปKนหนCวยเชงตรรกะท6EทJาหนาท6คE วบคมระดบแรงดนใหอย#CในคCาท6EกJาหนด
ชน6ดทช=อขX<นต?นด?วยอกขระ C (control)
เปKนชนดของหนCวยเชงตรรกะท6Eม6หนาท6Eเก6ยE วของกบการควบคมของระบบสถาน6ไฟฟ9ายCอยอตโนมต
กตตพนธ เตชะกตตโรจน
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ไดแกC
• CALH (alarm handling) เปKนหนCวยเชงตรรกะทJาหนาท6ใE นการควบคมสญญาณเต/อนตCางๆ
• CCGR (cooling group control) เปKนหนCวยเชงตรรกะทJาหนาท6ใE นการควบคมอปกรณทJาความเยDน
โดยม6ขอม#ลเปKนคCาอณหภ#มตCางๆ และขอม#ลเพ/Eอการควบคมอณหภ#ม
• CILO (interlocking) เปKนหนCวยเชงตรรกะทJาหนาท6Eในการควบคมระบบ interlocking ของอปกรณ
ตดตCอวงจร โดยจะตรวจสอบวCาอปกรณตดตCอวงจรม6ความปลอดภยในการเปvดวงจร หร/อปvดวงจร
หร/อไมC
• CPOW (point-on-wave switching) เปKนหนCวยเชงตรรกะทJาหนาท6ใE นการควบคมการตดตCอวงจร
ของอปกรณตดตCอวงจร เชCน สวตชเก6ยร โดยควบคมการตดตCอในลกษณะตCางๆ เชCน การตดตCอท6Eบาง
จดของร#ปคล/Eนแรงดน หร/อร#ปคล/Eนกระแส
• CSWI (switch controller) เปKนหนCวยเชงตรรกะทJาหนาท6ใE นการควบคมการเปvดปvดของอปกรณตด
ตCอวงจร เชCน สวตชเก6ยร
• CSYN (synchronizer controller) เปKนหนCวยเชงตรรกะทJาหนาท6Eในการควบคมเง/EอนไขตCางๆ ของ
สญญาณจาก 2 แหลCงวCาม6ความใกลเค6ยงกนหร/อไมC เชCน การควบคมเง/Eอนไขของแรงดนจาก 2 แหลCง
กCอนท6Eจะเช/EอมตCอกน
ชน6ดทช=อขX<นต?นด?วยอกขระ F (functional blocks)
เปKนชนดของหนCวยเชงตรรกะท6Eม6หนาท6EเปKนฟPงกชนคJานวณสJาหรบหนCวยเชงตรรกะอ/Eน ไดแกC
• FCNT (counter) เปKนหนCวยเชงตรรกะทJาหนาท6EในการนบจJานวนพลส
• FCSD (curve shape description) เปKนหนCวยเชงตรรกะทJาหนาท6Eในการใหร#ปคล/Eนอางอง ตามท6Eได
กJาหนดไว
• FFIL (generic filter) เปKนหนCวยเชงตรรกะทJาหนาท6ใE นการคJานวณสญญาณขาออกใหสอดคลองกบ
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สญญาณขาเขาท6EผาC นตวกรอง
• FLIM (control function output limitation) เปKนหนCวยเชงตรรกะทJาหนาท6EในการจJากดคCา
• FPID (PID regulator) เปKนหนCวยเชงตรรกะทJาหนาท6EในการคJานวณสญญาณควบคมตามหลกการ
PID
• FRMP (ramp function) เปKนหนCวยเชงตรรกะทJาหนาท6EกJาเนดสญญาณลาดเอ6ยง (ramp)
• FSPT (set-point control function) เปKนหนCวยเชงตรรกะทJาหนาท6EกJาหนดการสEงการ (set-point)
ตามเง/EอนไขตCางๆ
• FXOT (action at over threshold) เปKนหนCวยเชงตรรกะทJาหนาท6EสEงการตCางๆ เม/EอคCาสญญาณส#ง
กวCาข6ดแบCง (threshold)
• FXUT (action at under threshold) เปKนหนCวยเชงตรรกะทJาหนาท6EสEงการตCางๆ เม/EอคCาสญญาณตEJา
กวCาข6ดแบCง (threshold)
ชน6ดทช=อขX<นต?นด?วยอกขระ G (generic references)
เปKนชนดของหนCวยเชงตรรกะท6Eม6หนาท6Eนอกเหน/อจากท6EกJาหนดไวในหนCวยเชงตรรกะชนดอ/Eนๆ ไดแกC
• GAPC (generic automatic process control) เปKนหนCวยเชงตรรกะทJาหนาท6Eในการควบคม
อตโนมตท6Eนอกเหน/อจากท6กE JาหนดไวในหนCวยเชงตรรกะชนดอ/Eนๆ (A, C, M, P หร/อ R)
• GGIO (generic process input/output) เปKนหนCวยเชงตรรกะท6ทE Jาหนาท6EนJาเขา (input) / สCงออก
(output) สญญาณทEวไปท6EไมCไดเจาะจงไวในหนCวยเชงตรรกะชนดอ/Eนๆ (S, T, X, Y หร/อ Z)
• GLOG (generic log) เปKนหนCวยเชงตรรกะท6ทE Jาหนาท6EบนทGกขอม#ลตCางๆ
• GSAL (generic security application) เปKนหนCวยเชงตรรกะท6ทE Jาหนาท6Eเฝ9าสงเกตปPญหาท6Eเก6ยE วของ
กบระบบรกษาความปลอดภยของขอม#ล เชCน การอนญาตการเขาถGงขอม#ล (authorization) การ
ควบคมการเขาถGงขอม#ล (access control) เอกสทธการใชบรการของหนCวย (service privileges)
เปKนตน
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ชน6ดทช=อขX<นต?นด?วยอกขระ I (interfacing and archiving)
เปKนชนดของหนCวยเชงตรรกะท6Eม6หนาท6Eในการเช/EอมตCอออกไปยงนอกระบบสถาน6ไฟฟ9ายCอยอตโนมต
รวมถGงการเช/EอมตCอไปยงหนCวยเกDบขอม#ลถาวร ไดแกC
• IARC (archiving) เปKนหนCวยเชงตรรกะทJาหนาท6ใE นการเกDบขอม#ลถาวร เชCน การสJารองขอม#ล การ
เกDบรวบรวมขอม#ลเกCา เปKนตน
• IHMI (human machine interface) เปKนหนCวยเชงตรรกะทJาหนาท6Eในการเช/EอมตCอกบมนษย เชCน
การตดตCอผCานแผงควบคมหนาเคร/Eอง เปKนตน
• ISAF (safety alarm function) เปKนหนCวยเชงตรรกะทJาหนาท6ใE นการเช/EอมตCอไปยงอปกรณเต/อนภย
ตCางๆ เชCน สวตชเต/อนภยแบบป›มกด เปKนตน
• ITCI (telecontrol interface) เปKนหนCวยเชงตรรกะทJาหนาท6Eในการเช/EอมตCอไปยงระบบควบคม
ระยะไกล (remote control) ของการควบคมระดบช0นท6Eส#งขG0น
• ITMI (telemonitoring interface) เปKนหนCวยเชงตรรกะทJาหนาท6Eในการเช/EอมตCอไปยงระบบเฝ9า
สงเกตระยะไกล (remote monitoring)
• ITPC (teleprotection communication interface) เปKนหนCวยเชงตรรกะทJาหนาท6ใE นการเช/EอมตCอ
ไปยงระบบป9องกนระยะไกลตCางๆ โดยมCงเนนในสCวนท6EเปKนชCองการส/Eอสารกบอปกรณน0นๆ
ชน6ดทช=อขX<นต?นด?วยอกขระ K (mechanical and non-electric primary equipment)
เปKนชนดของหนCวยเชงตรรกะของอปกรณท6Eม6หนาท6EตาC งๆ ในระบบสถาน6ไฟฟ9ายCอยอตโนมต แตCไมCได
เก6EยวของกบระบบการจCายกระแสไฟฟ9า ไดแกC
• KFAN (fan) เปKนหนCวยเชงตรรกะของพดลม ซGEงจะม6ขอม#ลของพดลม รวมถGงการควบคมพดลม เชCน
ป9ายประจJาเคร/Eอง ความเรDวรอบ เปKนตน
• KFIL (filter) เปKนหนCวยเชงตรรกะของระบบกรองในทางกลตCางๆ (กรองน0Jามน กรองอากาศ) ซGEงจะม6
ขอม#ลของระบบกรอง รวมถGงการบJารงรกษาระบบกรอง เชCน ป9ายประจJาเคร/Eอง อายการใชงาน คCา
การเต/อน เปKนตน
56
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• KPMP (pump) เปKนหนCวยเชงตรรกะของเคร/Eองส#บของไหล ซGEงจะม6ขอม#ลของเคร/อE งม/อ รวมถGงการ
ควบคมเคร/Eองส#บน0นๆ เชCน ป9ายประจJาเคร/Eอง ความเรDวรอบ อายการใชงาน เปKนตน
• KTNK (tank) เปKนหนCวยเชงตรรกะของถงเกDบ ซGEงจะม6ขอม#ลของถงเกDบ เชCน ปรมาณจ เปKนตน
• KVLV (valve control) เปKนหนCวยเชงตรรกะของวาลวตCางๆ ซGEงจะม6ขอม#ลวาลว รวมถGงการควบคม
ของวาลว เชCน ตJาแหนCงของวาลว เปKนตน
ชน6ดทช=อขX<นต?นด?วยอกขระ L (system logical node)
เปKนชนดของหนCวยเชงตรรกะท6Eม6หนาท6EจดเกDบขอม#ลหร/อจดการ ระบบหร/ออปกรณเชงตรรกะ ไดแกC
• LPHD (physical device information) เปKนหนCวยเชงตรรกะทJาหนาท6EเกDบขอม#ลท6Eเก6ยE วของกบ
อปกรณทางกายภาพ (physical device) ของอปกรณเชงตรรกะน60 เชCน ป9ายประจJาเคร/Eอง สภาพของ
เคร/Eอง เปKนตน
• LLN0 (logical node zero) เปKนหนCวยเชงตรรกะทJาหนาท6EเกDบด#แลและจดการขอม#ลท6Eเก6ยE วของกบ
อปกรณเชงตรรกะ เชCน ระยะเวลาดJาเนนการ การทJาการวนจฉยระบความผดพลาดของระบบ
เปKนตน
• LCCH (physical communication channel supervision) เปKนหนCวยเชงตรรกะทJาหนาท6Eด#แลและ
จดเกDบขอม#ลท6Eเก6ยE วกบชCองทางการส/EอสารตCางๆ เชCน จJานวนขอม#ลท6Eรบท6EสCง เปKนตน
• LGOS (GOOSE subscription) เปKนหนCวยเชงตรรกะทJาหนาท6Eเฝ9าสงเกต (monitor) การส/Eอสารใน
มาตรฐาน GOOSE
• LSVS (sampled value subscription) เปKนหนCวยเชงตรรกะทJาหนาท6Eเฝ9าสงเกต และวเคราะห
ปPญหา ท6Eเก6EยวของกบการเกDบคCาตวอยCาง
• LTIM (time management) เปKนหนCวยเชงตรรกะทJาหนาท6EเกDบขอม#ลท6Eเก6ยE วของกบเวลาของระบบ
เชCน คCาแตกตCางของเวลาทองถEนกบเวลาปานกลางกร6นช เปKนตน
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• LTMS (time master supervision) เปKนหนCวยเชงตรรกะทJาหนาท6ใE นการต0งคCาและด#แลการประสาน
เวลา เชCน ความแมCนของเวลา แหลCงใหเวลา เปKนตน
• LTRK (service tracking) เปKนหนCวยเชงตรรกะทJาหนาท6ใE นการตดตามการทJางานของระบบ เพ/Eอให
สามารถตรวจสอบ ตวแปรเสรมของระบบ (parameter) หลงจากระบบทJางานในหนาท6Eน0นๆ เสรDจส0น
โดยปกตถาไมCม6หนCวยเชงตรรกะน60 เม/EอการทJางานสCวนหนGEงๆ ส0นสดลง ตวแปรเสรมของระบบจะส#ญ
ส0นไป
ชน6ดทช=อขX<นต?นด?วยอกขระ M (metering and measurement node)
เปKนชนดของหนCวยเชงตรรกะท6Eม6หนาท6EในการวดคCาสญญาณตCางๆ ไดแกC
• MENV (environmental information) เปKนหนCวยเชงตรรกะทJาหนาท6Eรวบรวมขอม#ลท6Eเก6ยE วกบ
สภาพแวดลอมตCางๆ เชCน ปรมาณการปลดปลCอยแกœสคารบอนไดออกไซด เปKนตน
• MFLK (flicker measurement) เปKนหนCวยเชงตรรกะทJาหนาท6คE JานวณการสEนไหวของสญญาณ
(flicker) รวมถGง แรงดนกระเพ/Eอมตามมาตรฐาน IEC6100-4-15
• MHAI (harmonics or interharmonics) เปKนหนCวยเชงตรรกะทJาหนาท6EวดคCาฮารมอนกของ
สญญาณในระบบไฟฟ9าสามเฟส โดยจะนJาคCาท6วE ดมาจากหมอแปลงแรงดนและหมอแปลงกระแสมา
ใชในการคJานวณคCาตCางๆ
• MHAN (non-phase-related harmonics or interharmonics) เปKนหนCวยเชงตรรกะทJาหนาท6วE ด
คCาฮารมอนกของสญญาณ ในระบบไฟฟ9าเฟสเด6ยว
• MHYD (hydrological information) เปKนหนCวยเชงตรรกะทJาหนาท6วE ดขอม#ลน0Jา เชCน ระดบน0Jา
อตราการไหลท6Eผวน0Jา เปKนตน
• MMDC (DC measurement) เปKนหนCวยเชงตรรกะทJาหนาท6Eวดขอม#ลไฟฟ9ากระแสตรง เชCน แรงดน
กระแส กJาลงไฟฟ9า เปKนตน
• MMET (meteorological information) เปKนหนCวยเชงตรรกะทJาหนาท6รE วบรวมขอม#ลทาง
อตนยมวทยา เชCน อณหภ#มโดยรอบ ความช/0น ปรมาณเมฆ เปKนตน
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• MMTN (metering single phase) เปKนหนCวยเชงตรรกะทJาหนาท6วE ดพลงงานไฟฟ9าในระบบเฟส
เด6ยว ซGEงเปKนคCาท6Eใชในการซ/0อขาย จะม6คาC พลงงานไฟฟ9าท6EจJาเปKนในการซ/0อขาย เชCน คCาพลงงานจรง
คCาพลงงานเสม/อน คCาพลงงานเขาระบบ คCาพลงงานออกจากระบบ เปKนตน
• MMTR (metering 3 phase) เปKนหนCวยเชงตรรกะทJาหนาท6วE ดพลงงานไฟฟ9าในระบบสามเฟส ซGEง
เปKนคCาท6Eใชในการซ/0อขาย จะม6คCาพลงงานไฟฟ9าท6EจJาเปKนในการซ/0อขาย เชCน คCาพลงงานจรง คCา
พลงงานเสม/อน คCาพลงงานเขาระบบ คCาพลงงานออกจากระบบ เปKนตน
• MMXN (non-phase-related measurement) เปKนหนCวยเชงตรรกะท6EทJาการวดสญญาณทางไฟฟ9า
ในระบบเฟสเด6ยว โดยความถ#กตองจะเปKนระดบของการปฏบตการ (operation) สญญาณทางไฟฟ9า
ท6วE ดไดแกC กระแส แรงดน กJาลงไฟฟ9า กJาลงไฟฟ9าปรากฏ กJาลงไฟฟ9าเสม/อน แฟกเตอรกJาลง ความ
ตานทาน (impedance) และความถ6E
• MMXU (measurement) เปKนหนCวยเชงตรรกะทJาหนาท6Eวดสญญาณทางไฟฟ9าในระบบสามเฟส
โดยความถ#กตองจะเปKนระดบของการปฏบตการ โดยสามารถท6EจะวดคCาตCางๆ เชCน กระแสของเฟส
ตCางๆ แรงดนของเฟสตCางๆ กJาลงไฟฟ9า กJาลงไฟฟ9าปรากฏ กJาลงไฟฟ9าเสม/อน แฟกเตอรกJาลง ความ
ตานทาน (impedance) ความถ6E คCากJาลงไฟฟ9าส#งสด คCากJาลงไฟฟ9าตEJาสด เปKนตน
• MSQI (sequence and imbalance) เปKนหนCวยเชงตรรกะทJาหนาท6EวดลJาดบและความไมCสมดล ใน
ระบบไฟฟ9าสามเฟส หร/อระบบไฟฟ9าหลายเฟส
• MSTA (metering statistics) เปKนหนCวยเชงตรรกะท6Eถ#กยกเลกในปq 2553 (IEC61850-7-4:2010)
เน/EองจากเปKนเพ6ยงแคCการคJานวณคCาเพEมเตมซGEงเปKนความสามารถท6EหนCวยเชงตรรกะอ/EนสามารถทJาได
หนCวยเชงตรรกะน6ท0 Jาหนาท6EในการคJานวณคCาส#งสด คCาตEJาสด คCาเฉล6Eย
ชน6ดทช=อขX<นต?นด?วยอกขระ P (protection functions)
เปKนชนดของหนCวยเชงตรรกะท6Eม6หนาท6Eการป9องกนหร/อเก6Eยวของกบการป9องกน ไดแกC
• PDIF (differential) เปKนหนCวยเชงตรรกะทJาหนาท6Eป9องกนโดยการตรวจสอบความเปล6Eยนแปลงของ
สญญาณกระแส หร/อสญญาณทางไฟฟ9าอ/Eนๆ
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• PDIR (direction comparison) เปKนหนCวยเชงตรรกะทJาหนาท6Eป9องกนโดยใชสญญาณจากตวตรวจจบ
ความผดพลาดของทศทางการไหล ถาเปKนการตรวจจบความผดพลาดของสายสCงจะใชค#Cกบ PSCH
• PDIS (distance) เปKนหนCวยเชงตรรกะทJาหนาท6Eป9องกนโดยเฝ9าระวงการเปล6Eยนแปลงท6EมากขG0นหร/อตEJา
ลงของคCาความตานทาน (admittance, impedance หร/อ reactance)
• PDOP (directional overpower) เปKนหนCวยเชงตรรกะทJาหนาท6Eป9องกนโดยพจารณาจากคCาของ
กJาลงไฟฟ9าท6Eส#งขG0นกวCาท6EกJาหนด
• PDUP (directional underpower) เปKนหนCวยเชงตรรกะทJาหนาท6Eป9องกนโดยพจารณาจากคCาของ
กJาลงไฟฟ9าท6EลดตEJาลงกวCาท6EกJาหนด
• PFRC (rate of change of frequency) เปKนหนCวยเชงตรรกะทJาหนาท6Eป9องกนเม/Eออตราการเปล6Eยน
ของความถ6Eส#งกวCาท6EกJาหนด
• PHAR (harmonic restraint) เปKนหนCวยเชงตรรกะทJาหนาท6Eในการเสรมความสามารถในการตดสน
ใจป9องกนหมอแปลงโดยวธ6จJากดคCาฮารมอนก (harmonic restraint)
• PHIZ (ground detector) เปKนหนCวยเชงตรรกะทJาหนาท6Eป9องกนเม/Eอม6ความผดพลาดของฉนวน
(ความตานทานส#ง: high-impedance isolation) ทJาใหอปกรณตCอลงดน
• PIOC (instantaneous overcurrent) เปKนหนCวยเชงตรรกะทJาหนาท6Eป9องกนเม/Eอกระแสบดดล
(instantaneous current) ม6คCาส#งผดปกต
• PMRI (motor restart inhibition) เปKนหนCวยเชงตรรกะทJาหนาท6Eป9องกนการเรEมทJางานตCอของ
มอเตอร หลงจากหยดทJางานกระทนหน
• PMSS (motor starting time supervision) เปKนหนCวยเชงตรรกะทJาหนาท6Eป9องกนขณะมอเตอรเรEม
ทJางาน
• POPF (over power factor) เปKนหนCวยเชงตรรกะทJาหนาท6Eป9องกนโดยพจารณาตวประกอบกJาลงท6E
ส#งเกนกวCาท6EกJาหนดไว
60
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• PPAM (phase angle measuring) เปKนหนCวยเชงตรรกะทJาหนาท6Eป9องกนโดยพจารณามมเฟส
• PRTR (rotor protection) เปKนหนCวยเชงตรรกะทJาหนาท6Eป9องกนโรเตอร
• PSCH (protection scheme) เปKนหนCวยเชงตรรกะทJาหนาท6ใE นการเช/EอมตCอ หนCวยเชงตรรกะใน
กลCมน6ใ0 หสามารถทJางานรCวมกนได เชCน กรณ6ใช PDIR กบสายสCง เปKนตน
• PSDE (sensitive directional earth fault) เปKนหนCวยเชงตรรกะทJาหนาท6ใE นการป9องกนการผด
พลาดท6Eเกดจากการลดวงจรลงดน (earth fault)
• PTEF (transient earth fault) เปKนหนCวยเชงตรรกะทJาหนาท6ใE นการป9องกนโดยพจารณาจากชCวง
เรEมตนของการลดวงจรลงดน
• PTHF (thyristor protection) เปKนหนCวยเชงตรรกะทJาหนาท6Eป9องกน thyristor
• PTOC (time overcurrent) เปKนหนCวยเชงตรรกะทJาหนาท6Eป9องกนเม/Eอความสมพนธของกระแสและ
เวลา (ความสมพนธแบบแปรผกผน) เกนจากท6EกJาหนด
• PTOF (overfrequency) เปKนหนCวยเชงตรรกะทJาหนาท6Eป9องกนเม/Eอความถ6Eม6คCาส#งกวCาท6Eตง0 ไว
• PTOV (overvoltage) เปKนหนCวยเชงตรรกะทJาหนาท6Eป9องกนเม/Eอแรงดนไฟฟ9าม6คาC ส#งกวCาท6Eตง0 ไว โดย
สามารถกJาหนดความสมพนธในร#ปของเสนโคง (curve) ได
• PTRC (protection trip conditioning) เปKนหนCวยเชงตรรกะท6Eด#แลเง/อE นไขของการสEงตดวงจร
(trip)
• PTTR (thermal overload) เปKนหนCวยเชงตรรกะทJาหนาท6Eป9องกนความรอนส#งเกนกวCาท6EกJาหนด
• PTUC (undercurrent) เปKนหนCวยเชงตรรกะทJาหนาท6Eป9องกนเม/Eอกระแสไฟฟ9า หร/อกJาลงไฟฟ9าลด
ตEJาลงกวCาท6EกJาหนด
• PTUF (underfrequency) เปKนหนCวยเชงตรรกะทJาหนาท6Eป9องกนเม/Eอความถ6Eม6คาC ตEJากวCาท6Eต0งไว
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• PTUV (undervoltage) เปKนหนCวยเชงตรรกะทJาหนาท6Eป9องกนเม/Eอแรงดนไฟฟ9าตกตEJากวCาท6Eตง0 ไว
• PUPF (under power factor) เปKนหนCวยเชงตรรกะทJาหนาท6Eป9องกนโดยพจารณาตวประกอบกJาลง
ท6ตE EJาเกนกวCาท6EกJาหนดไว
• PVOC (voltage controlled time overcurrent) เปKนหนCวยเชงตรรกะทJาหนาท6ใE นลกษณะเด6ยว
กบ PTOC แตCม6การควบคมของแรงดนเขามาเก6ยE วของ
• PVPH (volts per Hz) เปKนหนCวยเชงตรรกะทJาหนาท6Eป9องกนเม/EออตราสCวนของแรงดนตCอความถ6Eม6คCา
ส#งกวCาท6EกJาหนด
• PZSU (zero speed or under-speed) เปKนหนCวยเชงตรรกะทJาหนาท6Eป9องกนโดยพจารณาจาก
ความเรDวรอบของอปกรณทางกล
ชน6ดทช=อขX<นต?นด?วยอกขระ Q (power quality events)
เปKนชนดของหนCวยเชงตรรกะท6Eม6หนาท6Eตรวจหา และ/หร/อ วเคราะห เหตการณของคณภาพทางไฟฟ9า
(power quality) ไดแกC
• QFVR (frequency variation) เปKนหนCวยเชงตรรกะทJาหนาท6Eเม/Eอม6เหตการณการแปรผนของความถ6E
• QITR (current transient) เปKนหนCวยเชงตรรกะทJาหนาท6Eเม/Eอม6เหตการณการเปล6Eยนแปลงของ
กระแสไฟฟ9าในชCวงส0น
• QIUB (current unbalance variation) เปKนหนCวยเชงตรรกะทJาหนาท6Eเม/Eอม6เหตการณการแปรผน
ของความไมCสมดลของกระแสไฟฟ9า
• QVTR (voltage transient) เปKนหนCวยเชงตรรกะทJาหนาท6Eเม/Eอม6เหตการณการเปล6Eยนแปลงของแรง
ดนไฟฟ9าในชCวงส0น
• QVUB (voltage unbalance variation) เปKนหนCวยเชงตรรกะทJาหนาท6Eเม/Eอม6เหตการณการแปรผน
ของความไมCสมดลของแรงดนไฟฟ9า
62
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• QVVR (voltage variation) เปKนหนCวยเชงตรรกะทJาหนาท6Eเม/Eอม6เหตการณการแปรผนของแรงดน
ไฟฟ9า
ชน6ดทช=อขX<นต?นด?วยอกขระ R (protection related functions)
เปKนชนดของหนCวยเชงตรรกะท6Eม6หนาท6Eเสรมการป9องกน ไดแกC
• RADR (disturbance recorder channel analogue) เปKนหนCวยเชงตรรกะของชCองสญญาณแอนะ
ลDอก ท6Eจะถ#กบนทGกเม/Eอระบบไฟฟ9าม6ความผดพลาด (fault) เกดขG0น หนCวยเชงตรรกะน60สามารถม6
จJานวนชCองสญญาณตามสญญาณท6EตองการบนทGก โดยอาจจะเกDบในร#ปของตวแปรเสรมภายใน
หนCวยเชงตรรกะน60 หร/ออางองไปยงหนCวยเชงตรรกะอ/Eนๆ ขอม#ลเหลCาน60เปKนขอม#ลหนGEงในการสราง
แฟ9มขอม#ลแบบ COMTRADE ตามมาตรฐาน IEEE C37.111:1999
• RBDR (disturbance recorder channel binary) เปKนหนCวยเชงตรรกะของชCองสญญาณทวภาค
(binary) ท6จE ะถ#กบนทGกเม/Eอระบบไฟฟ9าม6ความผดพลาด (fault) เกดขG0น หนCวยเชงตรรกะน60สามารถม6
จJานวนชCองสญญาณตามสญญาณท6EตองการบนทGก โดยอาจจะเกDบในร#ปของตวแปรเสรมภายใน
หนCวยเชงตรรกะน60 หร/ออางองไปยงหนCวยเชงตรรกะอ/Eนๆ ขอม#ลเหลCาน60เปKนขอม#ลหนGEงในการสราง
แฟ9มขอม#ลแบบ COMTRADE ตามมาตรฐาน IEEE C37.111:1999
• RBRF (breaker failure) เปKนหนCวยเชงตรรกะทJาหนาท6Eเม/Eอม6ความผดพลาดของตวตดวงจร เชCน
กระแสบดดล (instantaneous current) ม6คCาส#ง เปKนตน
• RDIR (directional element) เปKนหนCวยเชงตรรกะทJาหนาท6Eเก6ยE วของกบขอม#ลท6Eม6ทศทาง
• RDRE (disturbance recorder function) เปKนหนCวยเชงตรรกะทJาหนาท6EบนทGกขอม#ลเม/Eอระบบ
ไฟฟ9าม6ความผดพลาด (fault) เกดขG0น ใชงานรCวมกนกบ RADR หร/อ RBDR
• RDRS (disturbance record handling) เปKนหนCวยเชงตรรกะทJาหนาท6EบนทGกขอม#ลสญญาณ
สJาหรบการใชงานในระดบท6Eส#งขG0น
• RFLO (fault locator) เปKนหนCวยเชงตรรกะทJาหนาท6EคJานวณหาตJาแหนCงความผดพลาด (fault
location) โดยจะทJาการคJานวณเม/Eอม6การเกดความผดพลาดขG0น
กตตพนธ เตชะกตตโรจน
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• RMXU (differential measurements) เปKนหนCวยเชงตรรกะทJาหนาท6คE JานวณคCากระแสไฟฟ9าของ
ระบบ เพ/Eอใชในการป9องกนโดยการตรวจสอบความเปล6Eยนแปลงของสญญาณกระแส โดยสามารถสCง
คCาไปยง หนCวยเชงตรรกะ PDIF เพ/EอทJาการป9องกนระบบ
• RPSB (power swing detection/blocking) เปKนหนCวยเชงตรรกะทJาหนาท6Eตรวจสอบและป9องกน
การเปล6EยนแปลงอยCางรวดเรDวของกJาลงไฟฟ9า (power swing)
• RREC (autoreclosing) เปKนหนCวยเชงตรรกะทJาหนาท6ใE นการพยายามตCอวงจร (โดยทEวไป 1 ถGง 3
คร0ง) ในกรณ6ท6Eเกดการตดวงจรจากระบบป9องกน
• RSYN (synchronism-check) เปKนหนCวยเชงตรรกะทJาหนาท6EในการตรวจสอบวCาระบบไฟฟ9าสอง
แหลCงม6 ระดบแรงดนไฟฟ9า ความถ6E มมเฟส อย#CในชCวงท6EกJาหนดหร/อไมC
ชน6ดทช=อขX<นต?นด?วยอกขระ S (supervision and monitoring)
เปKนชนดของหนCวยเชงตรรกะท6Eม6หนาท6Eในการควบคมด#แล (supervision) และการเฝ9าสงเกต
(monitoring) ไดแกC
• SARC (monitoring and diagnostics for arcs) เปKนหนCวยเชงตรรกะทJาหนาท6Eเฝ9าสงเกตและ
วเคราะหการเกด อารก (arc) ในตวตดตCอวงจรแบบใชแกœสเปKนฉนวน (gas insulated switchgear)
• SCBR (circuit breaker supervision) เปKนหนCวยเชงตรรกะทJาหนาท6Eควบคมด#แลตวตดวงจร
(circuit breaker) โดยจะม6รายละเอ6ยดของอปกรณ เชCน สภาพของหนาสมผส กระแสไฟฟ9าท6ทE Jาการ
ตดวงจรคร0งลCาสด เปKนตน
• SIMG (insulation medium supervision (gas)) เปKนหนCวยเชงตรรกะทJาหนาท6Eควบคมด#แล
ตวกลางฉนวน (insulation medium) แบบท6Eใชแกœส โดยจะม6รายละเอ6ยดของอปกรณ เชCน ความ
ดนแกœส ความหนาแนCนแกœส เปKนตน
• SIML (insulation medium supervision (liquid)) เปKนหนCวยเชงตรรกะทJาหนาท6Eควบคมด#แล
ตวกลางฉนวน (insulation medium) แบบท6Eใชของเหลว โดยจะม6รายละเอ6ยดของอปกรณ เชCน
อณหภ#มของเหลว ระดบของของเหลว เปKนตน
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• SLTC (tap changer supervision) เปKนหนCวยเชงตรรกะทJาหนาท6Eควบคมด#แลอปกรณเปล6Eยน
ตJาแหนCงปลายขดลวดของหมอแปลง (tap changer) โดยจะม6รายละเอ6ยดของอปกรณ เชCน ขนาด
ของแรงบด เปKนตน
• SOPM (supervision of operating mechanism) เปKนหนCวยเชงตรรกะทJาหนาท6Eควบคมด#แล
อปกรณกลไกท6ใE ชในการตดตCอวงจร เชCน สภาพของมอเตอรท6ใE ชในควบคมการตดตCอวงจร เปKนตน
• SPDC (monitoring and diagnostics for partial discharges) เปKนหนCวยเชงตรรกะทJาหนาท6E
ควบคมด#แลตวตดตCอวงจรแบบใชแกœสเปKนฉนวน (gas insulated switchgear) โดยจะม6รายละเอ6ยด
ของอปกรณ เชCน การปลCอยประจบางสCวน (partial discharge) เปKนตน
• SPTR (power transformer supervision) เปKนหนCวยเชงตรรกะทJาหนาท6Eควบคมด#แลหมอแปลงไฟ
ฟ9า โดยจะม6รายละเอ6ยดของหมอแปลงไฟฟ9า เชCน อณหภ#มขดลวด อณหภ#มแกนหมอแปลง เปKนตน
• SSWI (circuit switch supervision) เปKนหนCวยเชงตรรกะทJาหนาท6Eควบคมด#แลสวตชตCางๆ ยกเวน
ตวตดวงจร (circuit breaker) โดยจะม6รายละเอ6ยดของสวตช เชCน อายการใชงาน ระยะเวลาท6Eใชใน
การตดวงจร ระยะเวลาท6EใชในการตCอวงจร เปKนตน
• STMP (temperature supervision) เปKนหนCวยเชงตรรกะทJาหนาท6Eควบคมด#แลอณหภ#ม
• SVBR (vibration supervision) เปKนหนCวยเชงตรรกะทJาหนาท6Eควบคมด#แลการเขยCาตว (vibration)
ของอปกรณบางชนด เชCน กงหน เคร/EองกJาเนดไฟฟ9า เปKนตน
ชน6ดทช=อขX<นต?นด?วยอกขระ T (instrument transformers and sensors)
เปKนชนดของหนCวยเชงตรรกะของหมอแปลงวด (instrument transformer) และ/หร/อ ตวตรวจวด
(sensor) ตCางๆ ไดแกC
• TANG (angle) เปKนหนCวยเชงตรรกะทJาหนาท6วE ดมม คCาท6Eวดม6หนCวยเปKน องศา หร/อ rad
• TAXD (axial displacement) เปKนหนCวยเชงตรรกะทJาหนาท6Eวดการกระจดตามแนวแกน
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• TCTR (current transformer) เปKนหนCวยเชงตรรกะของหมอแปลงวดกระแส โดยม6รายละเอ6ยด
ของหมอแปลงวดกระแสอย#C เชCน คCากระแสท6Eวดได อตราพกดกระแส อตราพกดความถ6E เปKนตน
• TDST (distance) เปKนหนCวยเชงตรรกะทJาหนาท6Eวดระยะทาง คCาท6Eวดม6หนCวยเปKน m
• TFLW (liquid flow) เปKนหนCวยเชงตรรกะทJาหนาท6Eวดอตราไหลของของเหลว คCาท6Eวดม6หนCวยเปKน
m3/s
• TFRQ (frequency) เปKนหนCวยเชงตรรกะทJาหนาท6วE ดความถ6Eท6EไมCเก6ยE วของกบความถ6Eของสญญาณ
ไฟฟ9า เชCนการวดความถ6Eเส6ยง การวดความถ6EของการเขยCา เปKนตน คCาท6วE ดม6หนCวยเปKน Hz
• TGSN (generic sensor) เปKนหนCวยเชงตรรกะของตวตรวจวดทEวไปท6EไมCไดม6การกJาหนดชนดไว
• THUM (humidity) เปKนหนCวยเชงตรรกะทJาหนาท6Eวดความช/0น คCาท6Eวดม6หนCวยเปKน %
• TLVL (media level) เปKนหนCวยเชงตรรกะทJาหนาท6Eวดระดบในท6EจดเกDบ เชCน การวดระดบน0Jามนใน
ถงเกDบ เปKนตน คCาท6Eวดม6หนCวยเปKนรอยละ (%) ของคCาจดเกDบส#งสด
• TMGF (magnetic field) เปKนหนCวยเชงตรรกะทJาหนาท6EวดสนามแมCเหลDก คCาท6วE ดม6หนCวยเปKน T
• TMVM (movement sensor) เปKนหนCวยเชงตรรกะทJาหนาท6Eวดการเคล/Eอนไหว คCาท6วE ดม6หนCวยเปKน
m/s
• TPOS (position indicator) เปKนหนCวยเชงตรรกะทJาหนาท6EบอกตJาแหนCง เชCน บอกตJาแหนCงของโซ
เลนอยด ตJาแหนCงของล#กส#บ เปKนตน คCาท6Eวดม6หนCวยเปKนรอยละ (%) ของคCาส#งสดท6Eเคล/Eอนท6Eได
• TPRS (pressure sensor) เปKนหนCวยเชงตรรกะของตวตรวจวดแรงดน ซGEงรวมถGงการวด แรงดน
อากาศ แรงดนน0Jา แรงดนน0Jามน คCาท6Eวดม6หนCวยเปKน Pa
• TRTN (rotation transmitter) เปKนหนCวยเชงตรรกะทJาหนาท6วE ดความเรDวเชงมม คCาท6วE ดม6หนCวยเปKน
Hz
• TSND (sound pressure sensor) เปKนหนCวยเชงตรรกะของตวตรวจวดแรงดนเส6ยง คCาท6Eวดม6หนCวย
เปKน dB
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• TTMP (temperature sensor) เปKนหนCวยเชงตรรกะของตวตรวจวดอณหภ#ม คCาท6วE ดม6หนCวยเปKน oC
• TTNS (mechanical tension / stress) เปKนหนCวยเชงตรรกะทJาหนาท6EวดความตGง หร/อความเคน
คCาท6Eวดม6หนCวยเปKน N
• TVBR (vibration sensor) เปKนหนCวยเชงตรรกะทJาหนาท6EวดการเขยCา คCาท6วE ดม6หนCวยเปKน mm/s2
• TVTR (voltage transformer) เปKนหนCวยเชงตรรกะของหมอแปลงวดแรงดน โดยม6รายละเอ6ยด
ของหมอแปลงวดแรงดนอย#C เชCน คCาแรงดนท6วE ดได อตราพกดแรงดน อตราพกดความถ6E เปKนตน
• TWPH (water acidity) เปKนหนCวยเชงตรรกะทJาหนาท6EวดสภาพความเปKนกรดเปKนดCางของน0Jา (pH)
ชน6ดทช=อขX<นต?นด?วยอกขระ X (switchgear)
เปKนชนดของหนCวยเชงตรรกะท6Eม6หนาท6EตดตCอวงจร ไดแกC
• XCBR (circuit breaker) เปKนหนCวยเชงตรรกะของตวตดวงจร (circuit breaker) เปKนอปกรณตดตCอ
วงจรท6มE 6ความสามารถในการตดกระแสลดวงจร
• XSWI (circuit switch) เปKนหนCวยเชงตรรกะของสวตช ซGEงเปKนอปกรณตดตCอวงจรท6EไมCม6ความ
สามารถในการตดกระแสลดวงจร
ชน6ดทช=อขX<นต?นด?วยอกขระ Y (power transformer)
เปKนชนดของหนCวยเชงตรรกะของอปกรณท6Eเก6ยE วของกบหมอแปลงไฟฟ9ากJาลง ไดแกC
• YEFN (earth fault neutralizer) เปKนหนCวยเชงตรรกะทJาหนาท6EเปKนตวเหน6EยวนJาปรบคCาได เพ/Eอแก
ปPญหาของแรงดนเกนท6Eเกดจากกระแสลดวงจร
• YLTC (tap changer) เปKนหนCวยเชงตรรกะของอปกรณเปล6EยนตJาแหนCงปลายขดลวดของหมอแปลง
(tap changer)
• YPSH (power shunt) เปKนหนCวยเชงตรรกะของตวตานทานจJากดกระแสดนของหมอแปลง
กตตพนธ เตชะกตตโรจน
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• YPTR (power transformer) เปKนหนCวยเชงตรรกะของหมอแปลงไฟฟ9ากJาลง ซGEงม6รายละเอ6ยดตCางๆ
ของหมอแปลงน0นๆ เชCน สภาวะการทJางานปPจจบน คCาพกดกระแส คCาพกดแรงดน เปKนตน
ชน6ดทช=อขX<นต?นด?วยอกขระ Z (further power system equipment)
เปKนชนดของหนCวยเชงตรรกะของอปกรณตCางๆในระบบท6EไมCไดเจาะจงไวในชนดอ/Eนๆ ไดแกC
• ZAXN (auxiliary network) เปKนหนCวยเชงตรรกะของเคร/อขCายไฟฟ9า ท6EไมCใชCเคร/อขCายหลก เชCน เคร/อ
ขCายไฟฟ9าของสถาน6ไฟฟ9าเอง เปKนตน
• ZBAT (battery) เปKนหนCวยเชงตรรกะของแบตเตอร6E
• ZBSH (bushing) เปKนหนCวยเชงตรรกะของบชชEง (bushing) ของหมอแปลง
• ZCAB (power cable) เปKนหนCวยเชงตรรกะทJาหนาท6Eควบคมด#แลอปกรณท6Eเก6EยวของกบสายสCงกJาลง
• ZCAP (capacitor bank) เปKนหนCวยเชงตรรกะของชดตวเกDบประจ (capacitor bank)
• ZCON (converter) เปKนหนCวยเชงตรรกะของเคร/Eองแปลงแรงดนไฟฟ9า
• ZGEN (generator) เปKนหนCวยเชงตรรกะของเคร/EองกJาเนดไฟฟ9าท6EไมCไดกJาหนดไวในกลCมอ/Eนๆ
• ZGIL (gas insulated line) เปKนหนCวยเชงตรรกะของสายสCงกJาลงท6ใE ชแกœสเปKนฉนวน
• ZLIN (power overhead line) เปKนหนCวยเชงตรรกะของสายสCงกJาลงเหน/อดน (overhead line)
จะม6ขอม#ลของสายสCง เชCน ความตานทาน เปKนตน
• ZMOT (motor) เปKนหนCวยเชงตรรกะของมอเตอร
• ZREA (reactor) เปKนหนCวยเชงตรรกะของตวตานทาน
• ZRRC (rotating reactive component) เปKนหนCวยเชงตรรกะทJาหนาท6EควบคมกJาลงไฟฟ9าเสม/อน
(reactive power)
• ZSAR (surge arrestor) เปKนหนCวยเชงตรรกะของกบดกไฟกระชาก (surge arrestor)
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• ZSCR (semi-conductor controlled rectifier) เปKนหนCวยเชงตรรกะของอปกรณเร6ยงกระแส
(rectifier) แบบใชอปกรณสารกGEงตวนJา
• ZSMC (synchronous machine) เปKนหนCวยเชงตรรกะของเคร/Eองจกรแบบสมวาร (synchronous
machine)
• ZTCF (thyristor controlled frequency converter) เปKนหนCวยเชงตรรกะของเคร/Eองแปลง
ความถ6E รวมถGงเคร/อE งแปลงไฟฟ9ากระแสสลบเปKนกระแสตรง
• ZTCR (thyristor controlled reactive component) เปKนหนCวยเชงตรรกะทJาหนาท6EควบคมกJาลง
ไฟฟ9าเสม/อน (reactive power) ทJางานดวย thyristor
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ภ คผนวกท 2 ชน6ดของขอมล
ในมาตรฐาน IEC61850 ไดกJาหนดชนดของขอมลไวหลากหลายเพ/Eอใหครอบคลมการใชงานในร#ปแบบ
ตCางๆ ชนดของขอมลไดสรปไวเพ/EอเปKนการอางอง รายละเอ6ยดสามารถศGกษาเพEมเตมไดจาก มาตรฐาน
IEC61850-7-3 [10]
กล/มK ข?อมtลสถ นะ (status information)
ชนดของขอมลท6EแสดงถGงสถานะของสEงตCางๆ ท6EหนCวยเชงตรรกะน0นเก6Eยวของ ขอม#ลน60จะเปKนขอม#ลแจง
ลกษณะของหนCวยเชงตรรกะน0น ไดแกC
• ACD (directional protection activation information) เปKนขอมลของการกระตน (activate)
ระบบป9องกน โดยม6ขอม#ลทศทางรวมอย#Cดวย เชCน หนCวยเชงตรรกะ PTOV ม6ขอมลช/Eอ Str เปKน
สถานะการตรวจพบความผดพลาด (fault) เปKนตน
• ACT (protection activation information) เปKนขอมลของการกระตน (activate) ระบบป9องกน
เชCน หนCวยเชงตรรกะ PTOV ม6ขอมลช/Eอ Op เปKนสถานะการทJางานของระบบป9องกนเม/Eอม6ความผด
พลาด (fault) เกดขG0น เปKนตน
• BCR (binary counter reading) เปKนขอมลท6EเกDบจJานวนคร0งท6Eไดจากการนบ เชCน หนCวยเชงตรรกะ
LCCH ม6ขอมลช/Eอ RxCnt บอกถGงจJานวนคร0งท6รE บขอความจากชCองทางส/Eอสาร เปKนตน
• DPS (double point status) เปKนขอมลท6Eม6ส6Eสถานะ ไดแกC เปvด ปvด อย#CระหวCางกลาง และใชงานไมC
ได
• ENS (enumerated status) ขอมลท6Eม6สถานะตามท6แE จกแจง กลCาวค/อขอม#ลสามารถแจกแจงไดเปKน
หลายประเภทหร/อสถานะ โดยท6Eประเภทหร/อสถานะม6การกJาหนดไวกCอนแลว เชCน หนCวยเชงตรรกะ
ชนด ZBAT ม6ขอมลช/Eอ EEHealth เปKนคCาสภาพ (สขภาพ) ของแบตเตอร6ทE 6EตอC เช/Eอมอย#กC บหนCวยเชง
ตรรกะน60 ม6คาC ใดคCาหนGEงตามท6Eไดแจกแจงไวค/อ ใชได (Ok: green) ม6ปPญหาเลDกนอยแตCยงใชได
(Warning: yellow) และ ไมCสามารถใชได (Alarm:red) เปKนตน
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• HST (histogram) เปKนขอมลท6Eอย#Cในร#ปแบบฮสโทแกรม เชCน หนCวยเชงตรรกะ QFVT ม6ขอมลช/Eอ
EvtCnt ท6EเกDบขอม#ลของเหตการณการเปล6Eยนแปลงความถ6Eในร#ปแบบฮสโทแกรม เปKนตน
• INS (integer status) ค/อขอมลท6EเปKนเลขจJานวนเตDม เชCน หนCวยเชงตรรกะชนด ZBAT ม6ขอมลช/Eอ
OpTmh เปKนจJานวนชEวโมงของการใชงานแบตเตอร6E เปKนตน
• SEC (security violation counting) เปKนขอมลท6EเกDบจJานวนคร0งของการฝ›าฝŸนระบบเต/อนภย เชCน
หนCวยเชงตรรกะ GSAL ม6ขอมลช/Eอ SvcViol เปKนจJานวนคร0งท6เE คร/อE งล#กขCายขอใชบรการท6EไมCไดรบ
อนญาตใหใช เปKนตน
• SPS (single point status) เปKนขอมลของจดๆหนGEงซGEงม6สองสถานะ เปKนขอม#ลท6Eม6คCาแคCสองคCา เชCน
เปvดกบปvด จรงกบเทDจ ไดกบไมCได เปKนตน ขอมลท6Eมร6 #ปแบบของขอม#ลชนดน60 ตวอยCางเชCน หนCวยเชง
ตรรกะชนด ZBAT ม6ขอมลช/Eอ TestRsl เปKนคCาผลการทดสอบแบตเตอร6E เปKนไปไดสองคCา ค/อ ทดสอบ
ผCานกบทดสอบไมCผาC น เปKนตน
• VSS (visible string status) เปKนขอมลท6EเปKนขอความ เชCน หนCวยเชงตรรกะ LTMS ม6ขอมลช/Eอ
TmSrc บอกถGงแหลCงท6มE าของเวลาในปPจจบน เปKนตน
กล/มK ข?อมtลคK จ กก รวด (measurand information)
ชนดของขอมลท6EไดจากการวดสญญาณแอนะลDอก ไดแกC
• CMV (complex measured value) เปKนขอมลคCาเชงซอนท6Eมาจากการวด เชCน หนCวยเชงตรรกะ
ชนด MMXN ม6ขอมลช/Eอ Imp เปKนคCาความตานทาน (impedance) เปKนตน
• DEL (phase to phase related measured value of three-phase system) เปKนขอมลคCาท6Eได
จากวดในระบบสามเฟส โดยเปKนคCาเฟสหนGEงเท6ยบกบอ6กเฟสหนGEง เชCน หนCวยเชงตรรกะชนด MMXU
ม6ขอมลช/Eอ PPV ซGEงเปKนคCาของแรงดนไฟฟ9าระหวCางเฟส เปKนตน
• HMV (harmonic value) เปKนขอมลคCาฮารมอนกของระบบไฟฟ9าเฟสเด6ยว เชCน หนCวยเชงตรรกะ
ชนด MHAN ม6ขอมลช/Eอ HaAmp เกDบขอม#ลฮารมอนกของกระแสไฟฟ9า เปKนตน
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• HWYE (harmonic value for WYE) เปKนขอมลคCาฮารมอนกของระบบสามเฟส โดยเปKนคCาเฟสเท6ยบ
กบดน เชCน หนCวยเชงตรรกะชนด MHAI ม6ขอมลช/Eอ HPhV เกDบขอม#ลฮารมอนกของแรงดนไฟฟ9าใน
แตCละเฟสเท6ยบกบดน เปKนตน
• HDEL (harmonic value for DEL) เปKนขอมลคCาฮารมอนกของระบบสามเฟส โดยเปKนคCาเฟสหนGEง
เท6ยบกบอ6กเฟสหนGEง เชCน หนCวยเชงตรรกะชนด MHAI ม6ขอมลช/Eอ HPPV เกDบขอม#ลฮารมอนกของ
แรงดนไฟฟ9าระหวCางเฟสเปKนตน
• MV (measured value) เปKนขอมลคCาแอนะลDอกท6Eมาจากการวด เชCน หนCวยเชงตรรกะชนด ZBAT ม6
ขอมลช/Eอ Vol แสดงคCาระดบแรงดนไฟฟ9าของแบตเตอร6E เปKนตน
• SAV (sampled value) เปKนขอมลคCาท6EมาจากการวดแบบสCมคCาทนท6ทนใด เชCน หนCวยเชงตรรกะ
ชนด TFLW ม6ขอมลช/Eอ FlwSv เปKนคCาของอตราไหลของของเหลวท6Eวดได ณ ขณะน0น เปKนตน
• SEQ (sequence) เปKนขอมลคCาท6EประกอบดวยลJาดบของไฟฟ9าสามเฟส ไดแกC ลJาดบบวก (positive
sequence) ลJาดบลบ (negative sequence) และ ลJาดบศ#นย (zero sequence) เชCน หนCวยเชง
ตรรกะชนด MSQI ม6ขอมลช/Eอ SeqA เปKนคCาลJาดบของกระแสไฟฟ9า เปKนตน
• WYE (phase to ground/neutral related measured value of three-phase system) เปKน
ขอมลคCาท6Eมาจากการวดในระบบสามเฟส โดยเปKนคCาเฟสเท6ยบกบดน เชCน หนCวยเชงตรรกะชนด
MMXU ม6ขอมลช/Eอ PNV ซGEงเปKนคCาของแรงดนไฟฟ9าในแตCละเฟสเท6ยบกบดน เปKนตน
กล/มK ข?อมtลคK ควบค/ม (controls)
ชนดของขอมลท6EเปKนคJาสEงในการเปล6EยนแปลงการทJางานของอปกรณตCางๆ ไดแกC
• APC (controllable analogue process value) เปKนขอมลท6Eใชในการควบคมสถานะของการ
ทJางานท6Eม6สถานะเปKนคCาแอนะลDอก เชCน หนCวยเชงตรรกะ KFAN ม6ขอมลท6Eชอ/E SpdSpt ใชในการต0ง
ความเรDวรอบของพดลม เปKนตน
• BAC (binary controlled analog process value) เปKนขอมลท6ใE ชในการควบคมสถานะของการ
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ทJางานท6Eม6สถานะเปKนคCาแอนะลDอก โดยการควบคมจะทJาดวยสามคJาสEง ค/อ หยด ลดลง และ เพEมขG0น
เชCน หนCวยเชงตรรกะ ATCC ม6ขอมลท6Eช/Eอ BndCtrChg ใชในการต0งปรบคCา bandcenter ของระบบ
ควบคมการเปล6EยนตJาแหนCงปลายขดลวด (tap) ของหมอแปลงแบบอตโนมต เปKนตน
• BSC (binary controlled step position information) เปKนขอมลท6ใE ชในการควบคมสถานะของ
การทJางานท6Eม6สถานะเปKนลJาดบข0น โดยการควบคมจะทJาดวยสามคJาสEง ค/อ หยด ลดลง และ เพEมขG0น
ตวอยCางเชCน หนCวยเชงตรรกะ YLTC ม6ขอมลช/Eอ TapChg ใชในการเปล6Eยน (หยด เพEมขG0น ลดลง)
ตJาแหนCงปลายขดลวดของหมอแปลง (tap) เปKนตน
• DPC (controllable double point) เปKนขอมลท6ใE ชในการควบคมสถานะของการทJางานท6Eม6ส6E
สถานะ ไดแกC เปvด ปvด อย#CระหวCางกลาง (กJาลงทJางาน) และใชงานไมCได โดยการควบคมทJาโดย
สองคJาสEง ค/อ ใหเปvดหร/อปvด แตCขอม#ลจะม6สถานะจรงของอปกรณน0นไว เชCน หนCวยเชงตรรกะชนด
XCBR ม6ขอมลช/Eอ Pos ใชในการสEงตJาแหนCงของตวตดวงจรใหเปvดหร/อปvด ซGEงการสEงงานจะสEงใหเปvด
หร/อปvดเทCาน0น แตCสถานะของหนาสมผสจะเปKน เปvด ปvด อย#CระหวCางกลาง และใชงานไมCได เปKนตน
• ENC (controllable enumerated status) เปKนขอมลท6ใE ชในการควบคมสถานะของการทJางานท6Eม6
สถานะหนGEงในหลายๆสถานะท6Eไดแจกแจงไว เชCน หนCวยเชงตรรกะ ZBAT ม6ขอมลช/Eอ Mod ใชในการ
ควบคมสถานะ (behavior) การทJางานของหนCวยเชงตรรกะ เปKนตน
• INC (controllable integer status) เปKนขอมลท6ใE ชในการควบคมสถานะของการทJางานท6EเปKน
เลขจJานวนเตDม เชCน หนCวยเชงตรรกะ PTOV ม6ขอมลช/Eอ OpCntRs ใชในการต0งคCาจJานวนคร0งของ
การทJางานใหเปKนคCาหนGEงคCาใด (ไมCจJาเปKนตองเปKนศ#นย) เปKนตน
• ISC (integer controlled step position information) เปKนขอมลท6Eใชในการควบคมสถานะของ
การทJางานท6Eม6สถานะเปKนลJาดบข0น โดยการใหคCาตJาแหนCงท6Eตองการ เชCน หนCวยเชงตรรกะ YLTC ม6
ขอมลช/Eอ TapPos ใชในการต0งตJาแหนCงปลายขดลวดของหมอแปลง (tap) เปKนตน
• SPC (controllable single point) เปKนขอมลท6ใE ชในการควบคมสถานะของการทJางานท6Eม6สอง
สถานะ เชCน เปvดกบปvด จรงกบเทDจ ไดกบไมCได เปKนตน ตวอยCางเชCน หนCวยเชงตรรกะชนด ZBAT ม6
ขอมลช/Eอ BatTest ใชในการสEงใหเปvดการทดสอบแบตเตอร6E เปKนตน
กล/มK ข?อมtลคK ต6ดต<งแสดงสถ นะ (status settings)
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ชนดของขอมลท6Eใชในการต0งคCาคงท6EการทJางานตCางๆ ไดแกC
• CUG (currency setting group) เปKนขอมลท6ใE ชในการต0งคCาคงท6Eท6EเปKนจJานวนเงน
• ENG (enumerated status setting) เปKนขอมลท6Eใชในการต0งคCาคงท6Eท6Eม6สถานะหนGEงในหลายๆ
สถานะท6Eไดแจกแจงไว เชCน หนCวยเชงตรรกะชนด MMXU ม6ขอมลช/Eอ ClcTotVA ซGEงใชเล/อกวธ6
(method) ในการคJานวณกJาลงไฟฟ9าปรากฏ โดยวธ6ในการคJานวณไดม6กJาหนดไวในมาตรฐาน เปKนตน
• ING (integer status setting) เปKนขอมลท6ใE ชในการต0งคCาคงท6Eท6EเปKนเลขจJานวนเตDม ตวอยCางเชCน
หนCวยเชงตรรกะ KFAN ม6ขอมลท6Eช/Eอ MaxOpTmm ใชในระยะเวลานานท6Eสดท6EพดลมสามารถทJางาน
ได เปKนตน
• ORG (object reference setting) เปKนขอมลท6ใE ชในการต0งคCาคงท6Eท6EเปKนการอางองไปยงขอม#ล
หนCวยอ/Eน เชCน หนCวยเชงตรรกะชนด RADR ม6ขอมลช/Eอ SrcRef ซGEงเกDบคCาการอางองไปยงขอม#ล
ท6ทE JาการบนทGกไว เปKนตน
• SPG (single point setting) เปKนขอมลท6Eใชในการต0งคCาคงท6Eท6Eม6สองสถานะ เชCน เปvดกบปvด จรงกบ
เทDจ ไดกบไมCได เปKนตน เชCน หนCวยเชงตรรกะ ATCC ม6ขอมลท6Eชอ/E TmDlChr ใชในการต0งคCาการ
หนCวงเวลา (ใหเปKนแบบเชงเสน หร/อแบบผกผน) ของระบบควบคมการเปล6EยนตJาแหนCงปลายขดลวด
(tap) ของหมอแปลงแบบอตโนมต เปKนตน
• TSG (time setting group) เปKนขอมลท6ใE ชในการต0งคCาคงท6Eท6EเปKนเวลา เชCน หนCวยเชงตรรกะชนด
LTIM ม6ขอมลช/Eอ TmChgDayTm ซGEงเกDบคCาวนท6ทE 6Eจะเปล6Eยนเวลาในระบบท6Eม6การชดเชยเวลาในฤด#
รอน เปKนตน
•

VSG (visible string setting) เปKนขอมลท6ใE ชในการต0งคCาคงท6Eท6EเปKนขอความ เชCน หนCวยเชงตรรกะ
ชนด LTMS ม6ขอมลช/Eอ TmSrcSet1 ซGEงเกDบช/Eอระบบท6Eใชในการต0งเวลาของอปกรณ เปKนตน

กล/มK ข?อมtลคK ต6ดต<งประเภทแอนะลuอก (analogue setting)
ชนดของขอมลท6Eใชในการต0งคCาการทJางานตCางๆ ท6EเปKนจJานวนแอนะลDอก ไดแกC
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• ASG (analog setting) เปKนขอมลท6ใE ชในการต0งคCาคงท6Eท6EเปKนจJานวนแอนะลDอก เชCน หนCวยเชงตรรกะ
ชนด PTOV ม6ขอมลช/Eอ StrVal ซGEงเปKนคCาระดบแรงดนเรEมตนท6EหนCวยเชงตรรกะน60จะเรEมทJางาน
เปKนตน
• CSG (curve shape setting) เปKนขอมลท6ใE ชในการต0งคCาคงท6Eท6EเปKนเสนโคง โดยใชพกด
(coordinate) ในการกJาหนดเสน เชCน หนCวยเชงตรรกะชนด PTOV ม6ขอมลช/Eอ TmVChr33 ซGEงเปKน
คCาพกดท6EใชกJาหนดเสนโคงระหวCางแรงดนไฟฟ9าและเวลา เปKนตน
• CURVE (setting curve) เปKนขอมลท6ใE ชในการต0งคCาคงท6Eท6EเปKนเสนโคง โดยการต0งคCาลกษณะประจJา
ของ ฟPงกชนท6EกJาหนดไว เชCน หนCวยเชงตรรกะชนด PTOV ม6ขอมลช/Eอ TmVCrv ซGEงเปKนเสนโคงแสดง
ความสมพนธระหวCางแรงดนไฟฟ9าและเวลา เปKนตน
กล/มK ข?อมtลค อธ6บ ย (description information)
ชนดของขอมลท6EเปKนคJาอธบายหนCวยเชงตรรกะน0นๆ ไดแกC
• CSD (curve shape description) เปKนขอมลท6EเกDบขอม#ลตCางๆของเสนโคงท6Eใชแสดงความสมพนธ
เชCน หนCวยเชงตรรกะชนด PTOV ม6ขอมลช/Eอ TmVSt ซGEงเปKนคJาอธบายของเสนโคงระหวCางแรงดน
ไฟฟ9าและเวลา เปKนตน
• DPL (device name plate) เปKนขอมลท6EเกDบขอม#ลตCางๆ ของป9ายประจJาเคร/Eอง ต0งแตCขอความถGง
พกดเสนรงเสนแวง เชCน หนCวยเชงตรรกะชนด KFAN ม6ขอมลช/Eอ EEName ซGEงเปKนท6EเกDบรายละเอ6ยด
ของพดลมท6EขG0นอย#CกบหนCวยเชงตรรกะน60 เปKนตน
• LPL (logical node name plate) เปKนขอมลท6EเกDบขอม#ลของหนCวยเชงตรรกะ เชCน ช/อE ของผ#ผลต
ซอฟตแวร รCนของซอฟตแวร เปKนตน ตวอยCางเชCน หนCวยเชงตรรกะชนด ZBAT ม6ขอมลช/Eอ NamPlt
ซGEงเกDบรายละเอ6ยดไว เปKนตน
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