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Automatyka SZR - logiki
Logiki dla automatyki SZR opracowano na podstawie:
a) Schematu koordynacyjnego U-EAZ wg poniższego rysunku:

Występuje tylko w sieci SN uziemionej przez rezystor
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b) Zewnętrznych binarnych sygnałów wejściowych do U-EAZ wg poniższej tabeli:
Nazwa
sygnału

Lp.

Wartość
logiczna
0 – nastaw.
1 – odstaw.

Typ
sygnału
ciągły

1

Automatyka SZR - odstawiona

2

Automatyka SZR - odblokuj

1

impuls

3

Automatyka SZR - zablokuj

1

impuls

4

Blokada przejściowa SZR

1

ciągły

5

Blokada trwała SZR

1

impuls

6

Obecność napięcia

1

ciągły

Oznacz. schemat.
Realizacja fizyczna
Zestyk NO
przełącznika S42
Zestyk NO przełącznika
z samopowrotem S51
Zestyk NO przełącznika
z samopowrotem S51
Zestyki NO UEAZ: p.trans.,
p.zasil., p.łacz.szyn,
Zestyki NO UEAZ: p.trans.,
p.zasil., p.pomiaru nap.
Napięcie

c) Wewnętrznych binarnych sygnałów wejściowych z U-EAZ (klawiatura, przyciski,
przełączniki, wyświetlacz, itp.)
Lp.
1
2
3
4
5
6
7
8

Wartość
logiczna
1
1
1
1
1
1
1
1

Nazwa sygnału
Cykl jednokrotny
Cykl wielokrotny
Kasowanie sygnalizacji optycznej - skasuj
Rezerwa jawna z zasilaczem w sekcji A
Rezerwa jawna z zasilaczem w sekcji B
Rezerwa ukryta
Telesterowanie - nastaw
Telesterowanie - odstaw

Typ
sygnału
ciągły
ciągły
impuls
ciągły
ciągły
ciągły
impuls
impuls

d) Wewnętrznych binarnych sygnałów wejściowych ze SCADA:
Lp.
1
2

Wartość
logiczna
1
1

Nazwa sygnału
Automatyka SZR - odblokuj
Automatyka SZR - zablokuj

Typ
sygnału
Impuls
Impuls

e) Wewnętrznych (firmowych) funkcji logicznych U-EAZ:
Lp.
1
2
3
4
5
6

Nazwa sygnału
Blokada przejściowa SZR
Blokada trwała SZR
Sygnały Alarm generowane przez samo urządzenia EAZ
Sygnały Alarm generowane przez program fabryczny
automatyki SZR
Sygnały Up generowane przez samo urządzenia EAZ
Sygnały Up generowane przez program fabryczny automatyki
SZR

Wartość
logiczna
1
1
1

Typ
sygnału
ciągły
impuls
ciągły

1

ciągły

1

ciągły

1

ciągły

f) Zewnętrznych binarnych sygnałów wyjściowych z U-EAZ:
Lp.
1
2
3
4

Nazwa sygnału
Pobudzenie szyny Al
Pobudzenie szyny Up
Wyłącznik pola transformatora 110/SN
(zasilającego) sekcji A - załącz
Wyłącznik pola transformatora 110/SN
(zasilającego) sekcji A - wyłącz
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Wartość
logiczna
1
1

Typ
sygnału
ciągły
ciągły

Realizacja
fizyczna
Zestyk NO
Zestyk NO

1

impuls

Zestyk NO

1

impuls

Zestyk NO
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Lp.
5
6
7
8
9

10
11
12

Nazwa sygnału
Wyłącznik pola transformatora 110/SN
(zasilającego) sekcji B - załącz
Wyłącznik pola transformatora 110/SN
(zasilającego) sekcji B - wyłącz
Wyłącznik pola łącznika szyn - załącz
Wyłącznik pola łącznika szyn - wyłącz
Wyłącznik pola TPW sekcji A – załącz
(występuje tylko w sieci SN, uziemionej przez
rezystor)
Wyłącznik pola TPW sekcji B – załącz
(występuje tylko w sieci SN, uziemionej przez
rezystor)
Wyłączenie pól ze źródłami w sekcji A
Wyłączenie pól ze źródłami w sekcji B

Wartość
logiczna

Typ
sygnału

Realizacja
fizyczna

1

impuls

Zestyk NO

1

impuls

Zestyk NO

1
1

impuls
impuls

Zestyk NO
Zestyk NO

1

impuls

Zestyk NO

1

impuls

Zestyk NO

1
1

impuls
impuls

Zestyk NO
Zestyk NO

g) Wewnętrznych binarnych sygnałów wyjściowych do SCADA:
Lp.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

Nazwa sygnału
Alarm
Automatyka SZR – blokada od zabezpieczeń
Automatyka SZR – blokada przejściowa
Automatyka SZR – blokada od błędnej pozycji wyłączników
Automatyka SZR – cykl nieudany
Automatyka SZR – cykl udany
Automatyka SZR - nastawiona
Automatyka SZR - odblokowana
Automatyka SZR - odstawiona
Automatyka SZR - zablokowana
Automatyka SZR - zadziałanie
Automatyka SZR - zanik napięcia sterowniczego
Telesterowanie - odstawione
Telesterowanie - nastawione
Up

h) Wewnętrznych binarnych sygnałów wyjściowych uruchamiających sygnalizację
optyczną U-EAZ (np. diody sygnalizacyjne, komunikaty na wyświetlaczu, itp.):
Lp.

Nazwa sygnału

1
2
3
4
5
6
7
8

Alarm
Blokada przejściowa SZR
Blokada trwała SZR
SZR - aktywny
SZR – cykl nieudany
SZR – cykl udany
Telesterowanie - aktywne
Up

9

Zanik napięcia
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Wartość
logiczna
1
1
1
1
1
1
1
1

Kolor
sygnalizacji
czerwona
żółta
czerwona
biała/komunikat
czerwona
biała/komunikat
biała/komunikat
żółta
czerwona
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1.1.

1.1.1.

1.2.

Logika cząstkowa → Wybór miejsca sterowania

Miejsce sterowania wybiera się z U-EAZ za pomocą rozkazów impulsowych:
 "Telesterowanie – nastaw", wówczas:
 do SCADA wysyłana jest sygnalizacja "Telesterowanie w polu – nastawione",
 do logiki cząstkowej → Automatyka SZR przekazywana jest informacja
"Telesterowanie nastawione" (etykieta "P"),
 "Telesterowanie – odstaw", wówczas do SCADA wysyłana jest sygnalizacja
"Telesterowanie w polu – odstawione" oraz na U-EAZ uruchamia się sygnalizacja
optyczna "Telesterowanie odstawione".
Logika cząstkowa → Automatyka SZR
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1.2.1.

Automatykę SZR należy zrealizować w oparciu o dedykowane U-EAZ, wyposażone
w oprogramowanie fabryczne, z zaimplementowanymi logikami działania automatyki SZR.
Oprogramowanie U-EAZ powinno realizować wszystkie funkcjonalności opisane
w Standardzie Technicznym [T2] oraz poniżej opisane funkcje logiczne.

1.2.2.

Odblokowanie automatyki SZR można wykonać:
 ze SCADA, za pomocą rozkazu impulsowego "Automatyka SZR – odblokuj", pod
warunkiem, że jest przyzwolenie na telesterowanie (etykieta "P"),
 przez podanie impulsu (przełącznik S51) na wejście binarne "Automatyka SZR –
odblokuj".
Odblokowanie automatyki SZR ustawia przerzutnik nr1 w stan Q="1" i tym samym do
SCADA wysyłana jest sygnalizacja "Automatyka SZR – odblokowana".

1.2.3.

Zablokowanie automatyki SZR można wykonać:
 ze SCADA, za pomocą rozkazu impulsowego "Automatyka SZR – zablokuj", pod
warunkiem, że jest przyzwolenie na telesterowanie (etykieta "P"),
 przez podanie impulsu (przełącznik S51) na wejście binarne "Automatyka SZR –
zablokuj".
Zablokowanie automatyki SZR ustawia przerzutnik nr1 w stan Q="0" i tym samym do
SCADA wysyłana jest sygnalizacja "Automatyka SZR – zablokowana".
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1.2.4.

Automatyka SZR może być trwale zablokowana od:
 wejścia binarnego "Blokada trwała SZR" (zadziałanie wybranych zabezpieczeń
w polach transformatora 110kV/SN (zasilającym) sekcji A i B oraz w polu łącznika
szyn),
 wewnętrznej funkcji logicznej U-EAZ "Blokada trwała SZR", wynikającej z działania
programu fabrycznego automatyki SZR.
Wystąpienie trwałej blokady SZR powoduje:
 wysłanie do SCADA sygnalizacji "Automatyka SZR – blokada od zabezpieczeń" ,
 uruchomienie na U-EAZ sygnalizacji optycznej "Blokada trwała SZR",
 przekazanie informacji "Blokada trwała SZR" (etykieta "A") do logiki cząstkowej
→ Pobudzenie szyny Al.

1.2.5.

Automatyka SZR może być przejściowo zablokowana od:
 wejścia binarnego "Blokada przejściowa SZR" (sygnały zakłóceniowe w polach
transformatora 110kV/SN (zasilającym) sekcji A i B oraz w polach pomiaru napięcia
sekcji A i B),
 zaniku napięcia
(negacja wejścia binarnego "Obecność napięcia
"),
 wewnętrznej funkcji logicznej U-EAZ "Blokada przejściowa SZR", wynikającej z
działania programu fabrycznego automatyki SZR.
Wystąpienie przejściowej blokady SZR powoduje:
 wysłanie do SCADA sygnalizacji "Automatyka SZR – blokada przejściowa",
 uruchomienie na U-EAZ sygnalizacji optycznej "Blokada przejściowa SZR",
 przekazanie informacji "Blokada przejściowa SZR" (etykieta "B") do logiki cząstkowej
→ Pobudzenie szyny Up.
Wystąpienie blokady przejściowej blokuje aktywność/działanie automatyki SZR tylko na
czas jej występowania.
Jeżeli automatyka SZR jest zablokowana lub odstawiona, wówczas na U-EAZ
uruchomiana jest sygnalizacja optyczna "SZR odstawiony".

1.2.6.

Automatykę SZR można trwale odstawić za pomocą wejścia binarnego - "Automatyka
SZR – odstawiona" (zamknięty zestyk przełącznika S42). Jednocześnie do SCADA
wysyłana jest sygnalizacja "Automatyka SZR – odstawiona".
W przypadku otwartego zestyku przełącznika S42 (wejście binarne " Automatyka SZR –
odstawiona" przyjmuje wartość logiczną "0") do SCADA wysyłana jest sygnalizacja
"Automatyka SZR – nastawiona".

1.2.7.

Automatyka SZR powinna posiadać, między innymi, następujące funkcjonalności:
 ustawiane z poziomu U-EAZ:
 "Rezerwa jawna z zasilaczem w sekcji A",
 "Rezerwa jawna z zasilaczem w sekcji B",
 "Rezerwa ukryta",
 "Cykl jednokrotny",
 "Cykl wielokrotny".
 wysyłanie do SCADA sygnalizacji:
 "Automatyka SZR – zadziałanie",
 "Automatyka SZR – Blokowanie od błędnej pozycji wyłączników",
 "Automatyka SZR – załączenie pola",
 "Automatyka SZR – wyłączenie pola",
 "Automatyka SZR – cykl nieudany". Informacja o nie udanym cyklu SZR (etykieta
"C"), przekazana jest do logiki cząstkowej → Pobudzenie szyny Al.
 "Automatyka SZR – cykl udany".
 uruchomienie na U-EAZ sygnalizacji optycznej:
 "SZR – cykl udany",
 "SZR – cykl nieudany",
 wysterowanie wyjść binarnych:
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"Wyłącznik pola transformatora 110/SN (zasilającego) sekcji A – załącz",
"Wyłącznik pola transformatora 110/SN (zasilającego) sekcji A – wyłącz",
"Wyłącznik pola transformatora 110/SN (zasilającego) sekcji B – załącz",
"Wyłącznik pola transformatora 110/SN (zasilającego) sekcji B – wyłącz",
"Wyłącznik pola łącznika szyn - załącz",
"Wyłącznik pola łącznika szyn - wyłącz",
"Wyłącznik pola TPW sekcji A – załącz" (występuje tylko w sieci SN, uziemionej przez
rezystor),
 "Wyłącznik pola TPW sekcji B – załącz" (występuje tylko w sieci SN, uziemionej przez
rezystor),
 "Wyłączenie pól ze źródłami w sekcji A",
 "Wyłączenie pól ze źródłami w sekcji B".
1.3.

1.3.1.

Logika cząstkowa → Pobudzenie szyny Al

Sygnalizacja Alarm informuje o: zanikach napięć pomocniczych, nieprawidłowościach
w działaniu automatyk, wewnętrznych uszkodzeniach U-EAZ.
Pobudzenie szyny Al może nastąpić od:






zaniku napięcia
(negacja wejścia binarnego "Obecność napięcia
"),
trwałej blokady automatyki SZR (etykieta "A"),
nieudanego cyklu automatyki SZR (etykieta "C"),
wewnętrznych uszkodzeń sprzętowych i programowych generowanych przez
oprogramowanie firmowe U-EAZ,
wewnętrznych sygnałów generowanych przez oprogramowanie fabryczne automatyki
SZR.

1.3.2.

Wystąpienie co najmniej jednego z ww. sygnałów uruchamia wyjście "Pobudzenie szyny
Al" i tym samym następuje podanie napięcia na szynę okrężną Al. Pojawienie się napięcia
na szynie okrężnej Al skutkuje:
 uruchomieniem modułu centralnej sygnalizacji,
 wysłaniem do SCADA sygnalizacji "Alarm",
 uruchomieniem na U-EAZ sygnalizacji optycznej "Alarm".

1.3.3.

Zanik napięcia
powoduje:
 przesłanie do SCADA sygnalizacji "Zanik napięcia sterowniczego",


na U-EAZ, uruchomienie sygnalizacji optycznej " Zaniku napięcia
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1.4.

Logika cząstkowa → Pobudzenie szyny Up

1.4.1.

Sygnalizacja Up informuje o różnego rodzaju błędach lub ostrzeżeniach.
Pobudzenie szyny Up może nastąpić od:
 wystąpienia przejściowej blokady automatyki SZR (etykieta "B"),
 wewnętrznych uszkodzeń sprzętowych i programowych generowanych przez
oprogramowanie firmowe U-EAZ,
 wewnętrznych sygnałów generowanych przez oprogramowanie fabryczne automatyki
SZR.

1.4.2.

Wystąpienie co najmniej jednego z ww. sygnałów, uruchamia wyjście binarne "Pobudzenie
szyny Up" i tym samym następuje podanie napięcia na szynę okrężną Up. Pojawienie się
napięcia na szynie okrężnej Up skutkuje:
 wysłaniem do SCADA sygnalizacji "Up".
 uruchomieniem na U-EAZ sygnalizacji optycznej "Up".
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