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Abstract 
 

This bachelor thesis in Electronic and computer engineering is performed at ABB Substations 
Engineering department. Purpose of the thesis is to illustrate theoretically differences between 
conventional and numerical control systems for substation. Control system is vital part of substation 
which control, monitor and protect substations equipment hence protect against damage to property 
and human beings. 

Conventional control system consume lots of material and have huge impact on environment and has 
more risk for fire, toxic gases, and explosions. All operations and signal exchange in conventional 
control system is through copper cables which are isolated with different isolation materials and to be 
laid in cable trenches, on cable ladders. It needs metal case cubicles to install and manage different 
components. Manufacturing and transportation of all material consume resources from nature. 

The footprints can be reduced dramatically by implementing IEC61850 to conventional control 
system and using fiber optics cables for communication and signal exchange. This reduces the 
consumption of natural resources. It can even decrease or eliminate the dependency of particular 
manufacturer of control equipment or components. IEC61850 is a standard protocol which is 
compatible with all major control equipment, manufactured by different companies and have high 
interoperability. Numerical control systems have easy access to data and statistics which help to 
understand nature of system hence planning maintenance and upgrading of system. 

  



 

Sammanfattning 
 

Examensarbete i Elektronik och datorteknik utfördes på teknikavdelningen vid ABB Substations, 
Västerås.  Syftet med arbetet är att teoretiskt illustrera skillnaden mellan konventionella och 
numeriska kontrollsystem för substationer. Kontrollsystemen är vitala delar i substationer som 
styr, övervakar och skyddar anläggningens kopplingsutrustning och skyddar mot skador på 
egendom och människor.  

Konventionella kontrollsystem kräver mycket material och konsumerar onödigt på jordens 
naturresurser. I konventionella kontrollsystem sker allt signalutbyte och kommunikation mellan 
utrustningar i anläggningarna via kopparkablar. Alla manöversignaler skickas via koppartråd 
mellan manövertavlor och apparater. Kopparkablar isolerat med olika isolationsmaterial, förläggs 
i kabalkanaler och kabelstegar. Kontrollutrustning byggs i apparatskåp.  

Man kan minska miljöpåverkan genom att används IEC61850-teknik och fiberoptiska kablar för 
kommunikation och signalutbyte. Det reducerar konsumtionen av naturens tillgångar och 
miljöpåverkan. IEC61850 är ett standardprotokoll för automationsystem i anläggningar och är 
kompatibelt för produkter mellan de flesta tillverkarna av kontrollutrustning. Numeriska 
kontrollsystem har enkelt åtkomst till stationsdata och kan upprätta statistik för att analysera och 
förstå systemet karaktär och därmed underlätta planering av underhåll och uppgradering av 
systemet. 
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1 Förkortningar 
Begränsning av definitioner till nivå som täcker behovet av övergripande förståelse för dokumentet 
”kravspecifikationen”.  

• ABB  

Global koncern inom kraft och automationsteknik. 

• AC-system 

Växelspänningssystem, kan också kallas VS.  

• Bay eller fack 

En substation består av flera och olika typer av sektioner som i sin tur består av olika 
högspänningsapparater. Sektionerna kallas fack (bay på Engelska) i stationssammanhang.  

• DC-system 

Likspänningssystem, kan också kallad LS.  

• IEC 61850 

Standard för struktur av stationsbuss vid numeriska kontrollsystem. Standarden är utvecklad för att 
möjliggöra kompatibilitet inom olika system.  

• IED  

Inteligent Electronic Device. Reläskydd i dagligt tal. 

• HV-apparater 

Högspänningsapparater i substationer. Effektbrytare, frånskiljare, jordningskopplare, transformatorer, 
ventilavledare mm.  

• HMI 

Användargränssnitt (Human Machine interface). 

• Kontrollsystem 

System för att styra, skydda och övervaka substationer som helhet eller specifik elektrisk utrustning. 

• MV-apparater 

Mellanspänningsapparater i substationer. Effektbrytare, frånskiljare, jordningskopplare, transformatorer, 
ventilavledare mm. Vanligtvis för driftspänningar 1kV till 70kV  

• NCIT 

Non conventional instrument transformer.  

• RTU 

Fjärrkontrollutrustning (Remote terminal units). 

• STRI 
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Swedish Transmission Research Institut. 

• SCADA  

Övervakning, kontroll och data samling (Supervision, Control and Data Acquisition) 
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2 Introduktion 

2.1  Bakgrund 
Digital substations det vill säga digitalisering av elkraftanläggningar hos nätägare är ett strategiskt mål 
hos leverantörer av kraftutrustning. Marknadsundersökningar visar att intresset är stort för digitala 
substationer hos nätägare och elkraftsleverantörer, trots konservativ hållning inom branschen. Däremot 
varierar acceptansen av digitaliseringsgrad för elkraftsanläggningar mellan olika länder och kunder. De 
största nätägarna i norden Svenska kraftnät, Fingrid och Statnett tillsammans med STRI (Swedish 
Transmission Research Institut) har bedrivit ett projekt för att undersöka och definiera möjligheterna för 
en fullskalig digital substation runt år 2020. Projektet visar att intresset är stort från stamnätsägarna och 
konsekvensen blir att regionala nätägare följer efter och gör anpassningar i sina anläggningar. 

ABB Substations, har tillsammans med olika nätägare bedrivit projekt för att ta fram ett standardkoncept 
baserat på deras egna tekniska riktlinjer vilka normalt är skrivna för traditionell teknik.  

Det finns förslag till fortsatt arbete att vidareutveckla konceptet och ett av förslagen är att analysera 
skillnaden i kostnad mellan numeriska system, baserat på IEC 61850 och traditionell teknik.  

2.2  Mål och syfte 
I detta examensarbete skall det undersökas vilka möjligheter som finns att implementera IEC 61850, i 
delar av eller i sin helhet, på ett konventionellt baserat stationskontrollsystem. 

Ta fram tekniska och ekonomiska riktlinjer för modifiering av ett konventionellt stationskontrollsystem 
baserat på IEC61850.  

Teoretiskt prova riktlinjerna mot en generisk anläggning. 

2.3 Metod 
Tillvägagångssättet för att uppnå målet följer i punkterna nedan. 

• Välja en lämplig anläggning/projekt och studera konventionellt kontrollsystem. 

o Möten och diskussioner med handledare samt sakkunniga personer. 

o Hitta möjligheterna i pågående och avslutade utvecklingsprojekt. 

• Självstudier om IEC61850-protokollets funkonalitet och uppbyggnad. 

• Avgränsa delar av valt projekt för att studera följderna av ett utbyte av ett konventionellt 
kontrollsystem mot ett numeriskt. 

• Avgränsa graden av digitalisering av kontrollsystem i valt projekt. 

• Framtagning av underlag. 

o Enklare ritningar, skisser, funktionsbeskrivningar. 

• Uppskattning av kostnader för numeriskt kontrollsystem. 

• Fördelar med numeriskt kontrollsystem kontra konventionellt. 
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2.4 Avgränsning 
Detta arbete skall undersöka möjligheter som finns att implementera IEC61850, i delar av ett 
konventionellt baserat stationskontrollsystem. Vad som händer om man avser att modifiera ett 
konventionellt stationskontrollsystem till ett numeriskt baserat på IEC61850. 

Det är en teoretisk utredning, inga nya tekniska lösningar kommer att tas fram. Ett konventionellt 
kontrollsystem för en existerande anläggning ska bytas ut mot ett numeriskt kontrollsystem för att belysa 
skillnader avseende kostnader och miljö. Inga nya skisser, ritningar och bildmaterial kommer att tas 
fram. 

Dessa avgränsningar är nödvändiga att införa för att klara jobbet inom den tidsramen som satt för 
examensarbetet på grundnivå. 
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3 Substation 
Transformatorstationer eller ställverk är en anläggningar sammansatta av elektriska apparater för olika 
spänningsnivåer med tillhörande utrustning för att skydda och styra dessa. Härtill kommer mätutrustning 
för olika elektriska storheter. Substationer används för att transformera upp eller ner spänningar samt 
göra omkopplingar för anpassningar till olika nät och konsumenters behov. Från generering till 
konsument kan elen passera många olika substationer med olika spänningsnivåer. 

 

Figur 1  Typisk substation under uppbyggnad. 

3.1 Enlinjeschema 
Ett enlinjeschema över anläggningen är grunden till utformning och ger förståelse för den elektriska 
kopplingen i högspänningskretsarna. Bilden nedanför är en del av en 132kV ställverk med dubbel 
samlingsskena och sektionering. Till samlingsskenan är kopplat två linjefack med tillhörande 
kopplingsapparater.  

 

Figur 2  Exempel på enlinjeschema. 
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3.2 Reläblockschema 
Reläsblockschema är ett översiktschema över skydd, kontroll och mätning för anläggningen. Det visar 
vilka funktioner av skydd eller kontroll som behövs för aktuellt fack och hur utlösningar skall utformas 
för att uppfylla säkerhets och funktionskrav.  

 

Figur 3  Exempel på reläblockschema för ett fack. 
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4 Kontrollsystem generellt 
Kontrollsystemet är den utrustning som styr, övervakar och skyddar anläggningens högspänningsdel och 
apparater. Detta är därför en av de viktigaste delarna i substationen. Stationskontrollsystem baserade på 
konventionell teknik är oftast grundade på en filosofi där redundans i system eller anläggningar utgår 
från installerad hårdvara, tillgång till matningsspänningar samt möjlighet till fysisk placering.  

Med en numerisk lösning baserad på IEC61850 ges möjlighet till stora förenklingar i konventionell 
hårdvara. Redundans baserad på switchad kommunikation ställer dock krav på en helt annorlunda 
systemfilosofi där tillgänglighet beräknas utifrån möjlighet till självövervakning och tillgång till snabbt 
underhåll snarare än tillgång till lagrade reservdelar, vilket är fallet för konventionella system. 

 

4.1 Redundans 
Redundanta eller duplicerade funktioner/system är införda i substationer för att öka anläggningens 
tillgänglighet. Behovet av redundans styrs av anläggningen betydelse i nätet. Kontrollsystem i 
anläggningar matas vanligtvis av likspänningssystem bestående av batterier och laddare. Man använder 
dubbla likspänningssystem i viktiga substationer för att säkerställa tillförlitlighet. Om av någon 
anledning ena likspänningssystemet fallerar tar det andra systemet över kraftförsörjning till 
kontrollsystemet. Dubbla system är också viktigt i underhållsshänseende. Man behöver då inte ta hela 
anläggningen ur drift för att göra underhåll eller byte av felaktiga delar. Redundanta reläskydd och 
kontrollkontrollfunktioner är vanligt i kontrollsystem för transmissions (stamnät) och subtransmissions 
(regionalnät) -sammanhang. 

 Nätverksservrar med flera hårddiskar är ett vardagligt exempel på redundans.   

 

 

Figur 4  Exempel på redundanta system. 
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4.2 Konventionella kontrollsystem 
I konventionella kontrollsystem sker allt signalutbyte och kommunikation mellan utrustningar i 
anläggningarna via kopparkablar. Alla manöversignaler skickas via koppartråd mellan manövertavlor 
och apparater.  

 

Figur 5  Exempel på konventionellt kontrollsystem. 

 

4.2.1 Manöver 
Kopplingsapparaturer i stationer kan manövreras lokalt i stationen eller från driftcentraler. Även i 
stationen manövreras kopplingsutrustning från kontrollrummet från manövertavla eller skåp med hjälp 
av tryckknappar eller MK-ställare (MK= Manöver Kvittens). Med en omkopplare väljs 
manöverspänning antigen till lokal kontrolltavla eller till fjärrkontrollutrustningen.  

 

4.2.2 Manöverspänning 
110V likspänning (LS-system) används vanligtvis för kontrollutrustning i stationen. 220V likspänning 
förekommer också. Likspänning till systemen matas från stationens hjälpkraftsystem bestående av 
batterier, laddare, fördelningar och övervakning. LS-systemet används för att säkerställa matning till 
vitala utrustningar och funktioner i stationer även under spänningsavbrott. 
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Figur 6  Principskiss hjälpkraftsystem. 

 

4.2.3 Förreglingar 
Förreglingar används för att undvika felaktig manöver och därmed skydda utrustning och människor. 
Förreglingar mellan kopplingsutrustningar kan göras både mekaniskt och elektriskt. Förreglingar måste 
göras efter utarbetade principer för förreglingssystemet som i sin tur resulterar till ett antal 
frigivningssignaler. Frigivningssignal ges för driftläge där manöver är tillåten. Förreglingar görs på 
ställverkets utrustning, kopplingsapparater t.ex. brytare, frånskiljare, jordningskopplare, 
lindningskopplare.   

 

4.2.3.1 Elektriska förreglingar 
Elektiska förreglingar görs med logiska grindar. Logiska funktioner byggs med hjälp av reläer, 
omkopplare och hjälpkontakter.  

 

 

 

Figur 7  Principskiss till o frånslag. 
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Figur 8  Boolesk representation för förregling. 

 

 

4.2.3.2 Mekaniska förreglingar 
Mekaniska förreglingar kan åstadkommas med hjälp av lås eller manöverstång mellan apparater.  

 

 

Figur 9  Mekanisk förregling. 
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4.2.4 Mättransformatorer  
Mättransformatorers uppgift är att transformera ner hög primär ström och spänning till hanterbar 
standardiserat låg ström/spänning och galvaniskt isolera mätkretsarna från primär hög spänning. Det 
möjliggör standardisering av mätinstrument, reläer och andra komponenter för skydd och 
kontrollutrustning.  

4.2.5 Signalsystem  
Om det uppstår något fel eller en avvikelse i stationen, måste det fångas upp på ett strukturerat sätt. Det 
är viktigt att operatör eller driftpersonal ska få information om händelsen i anläggningen så att relevanta 
åtgärder kan vidtas för att undvika störningar i nät samt skydda personer och undvika skador på 
anläggningen. Allt det ordnas i ett signalsystem. Många olika utrustningar används för att ge information 
om störningar. Några exempel anges nedan. 

4.2.5.1 Larmsystem (Annunciator system) 
En ljud-signal initieras och ger snabb information till drift personal om ett fel uppstår och aktiverar ett 
larm. Alla fel ska larmas men de grupperas på ett lämpligt sätt för att minska kostnader och underlätta 
för drift personalen för att hantera informationen och ta rätt och snabbt beslut.  

4.2.5.2 Händelseskrivare (Event recorder) 
Den ger detaljerad och tidstämplad information om störningar i kontrollsystemet och i primära kretsar i 
anläggningen. 

4.2.5.3 Störningsskrivare (Disturbance recorder)  
Denna spelar in analoga värden från primärkretsarna vid tidpunkt för störningen. 

4.2.5.4 Fjärrsignalering (Remote signalling)  
Kontrollsystemet samlar in och skickar signaler till driftcentral där övervakning av flera stationer sker. 
Från driftcentralen skickas manöver för kopplingsapparater. Till driftcentralen skickas statussignaler av 
typen indikering och larm. Till driftcentralen skickas även analoga mätvärden i numerisk form.  

• RTU remote terminal units. 

Behandlas under numeriska kontrollsystem.   
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4.3 Numeriska kontrollsystem 
Numeriska kontrollsystem kontrollerar och skyddar substationers kopplingsutrustning. 
Kommunikation och signalutbyte mellan olika utrustningar sköts via fiberoptiska kablar. 
Schematiska bilder av fack realiseras i en dator och via gränssnitt på skärmen kan operatören sköta 
driften av anläggningen. Händelser, larm och mätdata kan samlas in via IEDer och behandlas 
numeriskt i en dator innan det presenteras för operatören eller skickas vidare i systemet. 
Alla förreglingar görs i IEDer med hjälp av logiska grindar. All mätning visas på skärmen och 
informationen skickas till datorn via fiberoptiska kablar. Det finns flera protokoll men IEC 61850 
är internationell standard för automationssystem i substationer. 
 

 
Figur 10  All information på ett ställe. 
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5 IEC61850 
IEC61850 är en internationell standard som beskriver uppbyggnaden av ett specifikt numeriskt protokoll 
avsett för stationskontroll. Protokollet uppfyller marknadens krav i form av  

• Fri konfigurering: dvs. att standaren ska supporta olika filosofier,  

• Framtidssäkerhet: dvs. att standaren ska supporta utveckling i kommunikationsteknologi och 
framtida systemkraven.  

• Interoperabilitet: systemen ska ha möjlighet att byta information mellan komponenter från olika 
tillverkare. 

 

 

Figur 11 IEC61850 i datoriserat kontrollsystem. 
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5.1 Stationsbuss 
IEC61850-8-1 (stationsbussprotokoll) kommunicerar alla reläskydd och kontrollutrustning i 
substationen. All data och mätvärden skickas mellan alla IEDer, RTUer och MicroScada System via 
fiberoptiska kablar. 

5.2 Processbuss 
IEC61850-9-2 (processbussprotokoll) kommunicerar mellan styrenheter för primärutrustning och 
reläskydd. Utöver manöver, indikering och larm kan processbussen även hantera realtidsöverföring av 
samplade mätvärden för ström och spänning.  

5.3 Struktur 
Strukturen i protokollet IEC61850 är i hierarkin LD (Logical Device), LN (Logical Node) och DO (Data 
Object). LD kan närmast liknas vid en fysisk enhet av typen reläskydd, mätvärdesinsamlare, eller 
kontrollenhet. LN är en funktionell mjukvaruapplikation med fördefinierad funktion. Varje LD 
innehåller minst en men oftast ett stort antal LN. Grundfunktionalitet för ett antal standardiserade LN 
finns definierat i IEC61850. En LN (logisk nod eller applikation som det också kallas) kan förutom den 
fördefinierade funktionaliteten även ha tillverkarspecifika tillägg eller modifieringar. Standarden har 
inga begränsningar för strukturen. Kommunikationen till från en LN styrs av varje LNs dataset. Ett 
dataset är en grupp DO (Data Object) vilka definierar de ”signaler” som har sitt ursprung i den logiska 
noden. 
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6 Konventionellkontrollsystem för vald S/S 
Vald substation är en leverans från ABB Substations, bestående av 4st 132 kV linjefack, 3st 132/33/11 
kV trafofack och en 132kV bus coupler. Det finns 33 & 11 kV ställverk också men de behandlas inte. 

6.1 Översiktschema 
Följande scheman visar hur alla 132 kV primärutrustningar i stationen är kopplade för att uppfylla 
funktionen och de krav som ställs från kunden. 

 

Figur 12 Enlinjeschema. 

 

6.2 Kontrollsystem 
Substationens kontrollsystem är byggt med konventionell teknik i kontrollskåp med mimikfront. Ett skåp 
används för två fack. Från kontrollskåpen kan man, manövrera kopplingsapparater, se läge på 
kopplingsutrustning och status på elektriska storheter i stationen. Instrument, manöver-kvittensställare, 
positionsvisare mm. är arrangerade på skåpfronten i kombination med ett mimikschema. Mimikschemat 
representerar alla fack med tillhörande kopplingsapparater över stationen.  
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Figur 13 Konventionellt kontrollskåp. 
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6.3 Förreglingar 
Förreglingsprinciper för ett kabelfack visas i bilden med hjälp av logiska grindar. Förreglingarna har 
åstadkommits med hjälp av olika hjälpkontakter på primärutrustningen samt magnetiska reläer. Alla 
kopplingar inom skåp och mellan skåp samt kopplingsutrustning görs via koppar kablar. 

 

 

 

Figur 14 Förreglingar i ett fack. 
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6.4 Kontrollprinciper för högspänningsapparater 
Bilden nedan visar hur kontroll för en effektbrytare i ett fack är uppbyggt och kopplat. Kontrollskåp och 
reläskyddsskåp monteras i manöverbyggnaden. Kopplingskiosk monteras i ställverksområden som kan 
vara flera hundra meter från manöverbyggnaden. Manöverdonet för apparater monteras på stativen till 
själva primärapparaten (effektbrytaren) i ställverket. Apparatens tillstånd (läge) hämtas via 
hjälpkontakter i manöverdonet. Till och frånmanöver skickas till manöverdonet via ett förreglingssystem 
för att undvika obefogad manöver.  

 

 

 

Figur 15 Typisk kontroll och manöverkrets 
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6.5 Dokumentation 
Det krävs omfattande dokumentation för att tillverka, testa, montera och ta i drift kontrollskåp i 
substationer. Man ska tolka kontrakt med kundkrav, standards, och allmänna förutsättningar till 
verkligheten. Det finns konstruktionsprocesser för att åstadkomma detta. Rapporten är begränsad till 
några viktiga dokument för tillverkning av kontrollskåp.  

6.5.1 Skåpslayout 
Konstruktörer med hjälp av CAD-system konstruerar skåplayout för att placera alla instrument, 
manöver-kvittensställare, lägesvisare och all övrig utrustning på ett logiskt sätt. Varje fack har ett 
kontrollskåp och fronten representerar primärutrustning i facket. Skåplayouten visar fysiska mått över 
skåpen och mått på all utrustning som ska monteras i detta. 

 

 

Figur 16 Skåplayout kontrollskåp. 

 

6.5.2 Kretsschema 
Kretsschema för varje skåp visar hur komponenternas anslutningspunkter kopplats sinsemellan och vilka 
signaler som ska kopplas till och från skåpet. Kretsschemat är ett komplext dokument med upp till flera 
hundra sidor och hänvisningar till andra leverantörers dokument.   
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Figur 17 Kretsschema. 

6.5.3 Kabeltabell 
Kabeltabell tas fram efter att man är färdig med kretsschema. Kabeltabell ger information om vilken typ 
av kabel det är, kabelnummer, kabeldimension och anslutningsobjekt.   

 

Figur 18 Kabeltabell. 
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7 Numeriska kontrollsystem för vald S/S 
Den valda stationen har moderna reläskyddsterminaler för att skydda stationen.  

Det finns 9st. reläskyddsskåp och 8st. kontrollskåp. Totalt 17 skåp för 132 kV delen av stationen. Man 
kan ersätta 8st. konventionella kontrollskåp med ca 4st. numeriska IEDer, datorer, bildskärm. Detta 
arrangemang tar betydligt mindre plats jämför med de åtta kontrollskåpen. Det blir också en annan typ 
av konstruktion, alla förreglingar görs i mjukvara med hjälp av färdiga block. Man kan testa 
konstruktionen hemma genom simulering istället för att koppla upp alla kontrollskåp och dra kabel 
mellan varje skåp och testa alla funktioner en och en. 

Numeriska kontrollsystem kan man bygga med hjälp av färdiga block som sedan visas på skärmen istället 
för ett mimikschema på varje kontrollskåp för respektive fack. 

Mängden kopparkablar i och mellan skåpen begränsas kraftigt med ett numeriskt baserat kontrollsystem. 
Alla kopplingar mellan skydd och kontrollskåpen görs med fiberoptiska kablar. Alla förreglingar görs i 
mjukvara med hjälp av färdiga block och kan testas med simulator innan skåp ska levereras till kund. 
Det minimerar provning tid på anläggningsplats som bruka vara kritisk för överlämning av stationen till 
kunden.   

 

Figur 19 Exempel på kontrollblock i en IED. 
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7.1 Systemöversikt 
En tänkbar lösning till att ersätta konventionellt kontrollsystem för vald station med ett numeriskt visas 
enligt bild nedanför. 

 

 

Figur 20 Grafisk översiktbild numeriskt kontrollsystem. 

 

Automationssystem baserat på numerisk teknik är konstruerat för att skydda, övervaka och kontrollera 
stationen för optimal funktion. Detta koncept består av IEDer samt ett datoriserat HMI (Human Machine 
Interface). ABBs system för datoriserat gränssnitt kallas MicroSCADA.  

Scadasystemet byggs med redundanta enheter för att öka tillgängligheten och består av två systemservrar 
med HMI för kontroll, övervakning och systemkonfiguration. Systemet arbetar med hot stand-by-
funktionalitet och kommunicerar via IEC61850 mot kontroll- och reläskydd. Tidsynkronisering av hela 
systemet sker med hjälp av GPS. Kringutrustningen är ansluten via Ethernet-buss med TCP/IP protokoll. 
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7.2 Systemfördelar 
• Användarvänligt 

• Skalbart system med modulbaserad design 

• Är enkelt och har hög tillförlitlighet 

• Går lätt och snabbt att konfigurera och underhålla 

• Kontroll och skydd integrerat 

• Fjärrkommunikation 

• Hög säkerhet 
 

 

7.3 Signallista 
Signallista ska definieras i ett tidigt stadie av projektet. ABB skickar ett förslag på signallista till kunden 
för godkännande. ABB specificerar texter för olika nivåer t.ex. Stationsnamn nivå ett, facknamn nivå 2, 
Objekt nivå 3 osv nivå 4, 5 –x. De specificerade textar (signalnamn) identifierar objektet i systemet på 
olika nivåer. Bilden nedanför är ett exempel på signallista.  

  

 

Figur 21 Signallista. 
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7.4 Komponenter 

7.4.1 Systemserver 
En industridator typ SYS 600C används som systemserver. Denna är förkonfigurerad med orderspecifik 
konfiguration. 

 

Den har inga rörliga eller sårbara komponenter och är enkel att anpassa efter olika behov. Datorn är 
installerad med Windows operativ system och MicroSACDA mjukvara för systemets uppbyggnad och 
drift. 

7.4.2 Bildskärm 
 

En LCD skärm. Lämplig storlek 24” wide eller större.  

7.4.3 GPS 
GPS mottagare används som huvudklockan i systemet. Den används för tidsynkronisering av alla 
komponenter anslutna till stationsbuss i systemet.  

7.4.4 Bildskrivare 
En A4 laserfärgskrivare ansluts via det lokala nätverket. Skrivaren har hög 
upplösning och används för utskrift av grafiska datarapporter, tabeller, diagram och 
eventuella utskrifter av processbilder. 

7.4.5 Verktygsdator 
Verktygsdatorn är placerad vid skrivbordet och är en standard arbetsstation. Den 
innehåller all programvara för komponenterna/utrustning i stationen t.ex. IEDer, Skrivare mm. Den är 
ansluten till både LAN och stationsbus IEC 61850.  

7.4.6 Nätverksswitchar 
Switcharna kopplas i en redundant ringkonfiguration med RSTP (Rapid Spanning Tree Protocol) 
konfiguration. Nätverksanslutningen sker via glasfiber alternativt med twisted pair kabel med IEDer, 
systemdator eller GPS. 
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7.5 HMI bilder 

7.5.1 HMI över Stationen 
Exempel på en HMI-bild över hela stationen. Enkel överblick över all kopplingsutrustning och deras 
status. Möjligheter finns till att förstora upp delen av stationen för att studera detaljer.  

 

Figur 22 Typisk HMI-bild över en substation. 

 

7.5.2 Objekt presentation 
Symboler visar status över kopplingsapparater i stationen. 

Effektbrytare 
Läge   Symbol 
 

Från    

Till    

Mellanläge   

Felaktigt data  
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Frånskiljare 
Läge   Symbol 
 

Öppen   

Sluten   

Mellanläge   

Felaktigt data  

 

7.5.3 Mätvärden presentation 
Mätvärden visas i digitalt format. Detaljerad info om mätning kan tas fram via en dialogruta.  

 

 

 

 

Figur 23 Mätvärden 
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7.5.4 Händelselista 
Händelselista förser användaren med information om händelser som inträffat i systemet. Informationen 
används för att bedöma status på systemet vid en viss tidpunkt och vidta beslut om nödvändiga åtgärder 
för en stabil och säker drift i stationen och nätet. Nedan visas ett exempel på en händelselista.  

 

 

Figur 24 Händelselista. 

 

7.5.5 Larmlista 
Larmlistan visar en sammanställning av den aktuella larmsituationen i den övervakade processen. Varje 
larm presenteras normalt som en larmtextrad, vilket beskriver orsaken till larmet i processen. 
Larmtextraden består normalt av tidmärkning, objektidentitet, objekttext och larmstatustext. 

 

Figur 25 Larmlista 

 

7.5.6 Manöverbehörighet 
SCADA-system har olika behörighetsnivåer och är individuellt inställda för varje användare (operatörer, 
systemadministratörer, systemingenjörer etc.). Användarna i systemet och deras rättigheter tilldelas av 
systemadministratören. 

Slutligen finns det mycket att beskriva om detaljer och funktionalitet av numeriskkontrollsystem som 
faller utanför ramen av examensarbetet på grund av tid och kunskapsbegränsning.  
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8 Jämförelse 
Det är tydligt att ett numeriskt kontrollsystem är mycket användarvänligt, skalbart och lätt att 
uppgradera. Där finns tydlig och samlad information för operatör och kräver förhållandevis lite material 
och plats. Informationen är lättillgängligt på distans för behöriga personer. Stationer med numeriska 
kontrollsystem kan övervakas och styras från fjärr. Vissa fel kan åtgärdas från distans och uppgradering 
kan ske utan att hela stationen behöver tas ur drift.  

8.1 Miljöbelastning 
Numeriska kontrollsystem tar betydligt mindre plats jämfört med konventionella. Det behöver inte 
byggas ett skåp för varje fack och mängden koppartråd minskas drastiskt då information utbyts via 
fiberoptiska kablar. 

Allt detta minskar kontrollrumsyta och därmed åtgår mindre betong och annat byggmaterial. Även långa 
och breda kabelkanaler kan minskas ned. Allt detta minskar miljöbelastningen och utnyttjande av 
naturresurser. 

Genom att använda numerisk teknik minskas materialåtgång för att bygga och installera systemen. Detta 
leder till mindre transporter av material, vilket har positiva effekter på vår miljö.  

8.2 Kompetens 
Numerisk teknik eller digital teknik ställer helt andra krav på kompetensen hos användarna jämfört med 
konventionell teknik. Konstruera enlig konventionellteknik är att bygga hela systemet med fysiska 
komponenter och fysiska anslutningar mellan komponenter och utrustning med hjälp av kopparkablar. 
Man kan se hela signalslingan framför sig och hur det sätts ihop med hjälp av fysiska komponenter. 
 

För digitala teknik behöver man mycket kunskap i programmering av IEDer, datorer, och digitala 
komponenter som ingår i systemet. Kommunikation mellan komponenter och utrustning sker över olika 
kommunikationsprotokoll vilka kräver specialkunskap. Utvecklingen går oerhört snabbt jämfört med 
hos konventionell teknik och det ställer stora krav på den som skall hålla sig uppdaterad.   

8.3 Ekonomi 
Att beräkna exakt kostnadspåverkan för en hel station beror på många parametrar. Tabellen nedan visar 
en prisjämförelse för vald station. Priserna är relativa och grovt uppskattade för att få ett perspektiv i 
jämförelse. Priserna är baserade på att stationen inte har något SCADA-system och att 8st. kontrollskåp 
för ett konventionellt kontrollsystem ska ersättas med helt nytt numeriskt kontrollsystem. Priset för 
hårdvara går ner i jämförelse om det redan finns ett SCADA- system i Stationen. Priset för 
konstruktionen är ungefär lika.  
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Figur 26 Kostnadsjämförelse 

 

Andra besparingar med Numerisk kontrollsystem 

Lägre transportkostnader. Numeriska kontrollsystem består av IEDer och datorerna m.m. vilka är 
betydligt mindre i volym och vikt jämfört med konventionella kontrollsystem som består av många fler 
apparatskåp.  

Andra fördelar med numeriska kontrollsystem: 

• Mindre yta för att montera och prova. 

• Kortare tid för att koppla upp. 

• Mindre koppar, mest signalutbyte via fiberoptiska kablar. 

• Systemen kan provas hemma och funktioner kan testas med simuleringar. 

• Stationen behöver inte tas ur drift för underhåll eller uppgradering.  

• Inga störningar pga. EMC.    

• Total kostnad blir lägre. 

 

 
 

 

  

Konventionellt kontrollskåp Antal ca pris/st. Pris
Linjefack kontroll 4 160 000 kr 640 000 kr

Transformer kontroll 3 200 000 kr 600 000 kr
Bus coupler kontroll 1 200 000 kr 200 000 kr

Total cost HW 1 440 000 kr
Numeriskkontroll Antal ca pris/st. Pris
SCS+GW + Licenser packet 300 000 kr 280 000 kr

Operatör arbetsplats o utr packet 100 000 kr 100 000 kr
Stationsbuss packet 200 000 kr 200 000 kr

Engineering tools packet 120 000 kr 120 000 kr
REC 670 packet 250 000 kr 250 000 kr

Total cost HW 950 000 kr
Differens i hårdvara 490 000 kr
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9 Slutsats  
Det finns många fördelar med numeriskt kontrollsystem för substationer. Digitalisering av alla 
funktioner i samhälle är redan ett faktum och substationer är en väsentlig del av samhället. 
Miljömedvetenheten ökar globalt och därav att nyttja vinden och solens energi för att generera elkraft. 
Dessa nya elkraftgenereringar ska anslutas till traditionella elnät och ställer höga krav på nät och 
automationssytem. 
IEC61850 har hög interoperabilitet och gör det möjligt att använda olika leverantörer av system, 
komponenter och utrustning som ökar konkurrenskraft. Systemen kommer att bli billigare och mer 
lättillgängliga i takt med utvecklingen. Datoriserade kontrollsystem med IEC61850 (station och 
processbuss) är en väsentlig del av framtida digitala substationer.  
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10 Framtida utveckling  
Stationsbus baserad på IEC61850 är idag vanligt i substationer. Det finns systemlösningar med 
stationsbus som redan används i en del av substationer ägd av elkraftleverantörer och många andra 
aktörer följer efter. Det behöver satsas mer på processbusen för att minimera mängden kopparkablar 
mellan primära utrustningar och kontrollsystem. Detta ställer krav på leverantörer av HV och  
MV-utrustningsleverantörer. Tillverkaren av HV och MV-utrustningar behöver anpassa sina apparater 
för systemlösningar med process-bus. 

Utveckling av NCIT d.v.s. icke konventionella mättransformatorer är också på gång. NCIT har många 
fördelar jämfört med traditionella induktiva mättransformatorer. 

• De går inte i mättning. (D.v.s. att man linjärt kan mäta ett väldigt stort omfång av ström) 

• Mätvärden skickas till IEDer direkt via fiber-optiska kablar. 

• Mycket hög säkerhet jämför med induktiva strömtransformatorer som kan orsaka stora 
konsekvenser med fel hantering. (Öppen sekundärkrets)  

 

 

Figur 27  Processbus lösning 
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