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Sammanfattning  
ElektroSandberg (ES) bedriver bland annat entreprenadverksamhet för modernisering 
av kontrollutrustningar i vattenkraftanläggningar. ES har för detta ändamål utvecklat ett 
antal koncept med vilka en totallösning för kontrollutrustningen komponeras. ES önskar 
nu utöka de koncept som finns inom företaget med en lösning som innebär att reläskydd 
av fabrikat VAMP kan integreras med befintliga koncept. 

Lösningen kommer i ett första skede att användas för Marieberg vattenkraftstation i 
Svängsta där Siemens SIMATIC S7 PLC kommer att nyttjas som styrsystem. 

Rapporten tar först upp en allmän förklaring om reläskydd och hur de fungerar. Valt 
reläskydd VAMP 210 användningsområde som generatorskydd samt hur man 
kommunicerar med reläskyddet förklaras. Kommunikationssätt mellan reläskyddet och 
PLC är Profibus DP. Information ges om busstandardens användningsområde, 
uppbyggnad, funktion samt de inställningar som måste göras i PLC och reläskydd för 
att kunna upprätta kommunikation dem emellan. 

Med hjälp av ovanstående information har ett funktionsblock tagits fram för 
kommunikation mellan Siemens SIMATIC S7 PLC-system och VAMP 210 reläskydd. I 
rapporten förklaras uppbyggnad och funktioner för funktionsblocket. 

Framtagen kommunikationslösning har verifierats och dokumenterats i ett 
verifieringsprotokoll. 
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Summary 
ElektroSandberg (ES) operates, among other things, contract activity for modernisation 
of control equipment in hydroelectric power plants. ES has for these purposes 
developed several concepts of which a total control solution can be composed. ES wish 
is to complement the available concepts with a solution that involves the protectiv relay 
of the manufacture VAMP. 

The solution will in a first stage be used for Marieberg hydroelectric power plants in 
Svängsta where Siemens SIMATIC S7 PLC will be used as control system. 

First the report takes up a general explanation about protectiv relays and how they work. 
Selected protectiv relay VAMP 210 usage areas as a generator protection and how to 
communicate with the protectiv relay are explained. Ways of communication between 
the protectiv relay and PLC are Profibus DP. Information is given about the bus 
standard’s usage areas, structure, function and settings that must be done in the PLC and 
protectiv relays to allow communication between these. 

With help from the information mentioned above a program has been created in a 
function block for communication between Siemens SIMATIC S7 PLC system and 
VAMP 210 protectiv relay. In the rapport the structure and functions are explained for 
the function block. 

Created communication solution has been verified and documented in a verification 
record.  
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Nomenklatur  
Bit: Utgörs av en binär siffra 1 eller 0. 

Byte: Består av 8 st bit. 

Event: Engelskt ord för händelse. Används i denna rapport som beskrivning för 
registrerade händelseförlopp i reläskyddet (t.ex. vid utlösning för överström registreras 
typen av händelse med ett specifikt nummer samt datum och tid ner till millisekunder) 

Funktionsvärdet: Det gränsvärde hos den påverkande storheten för vilket ett relä 
fungerar. 

Globala minnesareor: Minnesareor som omfattas i hela programmet t.ex. in och ut 
signaler I/O till PLC.  

GSD: (General Slave Data) Produktdatafil med kommunikationsegenskaper för en 
PROFIBUS slav. 

Händelselista: Lista med registrerade händelseförlopp för reläskyddets 
skyddsfunktioner. 

Master: Ledare, styr kommunikationen med slavarna. I detta fall PLC. 

Matningsstorhet: Elektrisk storhet som tillförs ett relä. 

PLC: (Programmable Logic Controller) Programmerbart styrsystem. 

Påverkande storhet: Elektrisk storhet avsedd att bestämma ett reläs arbetssätt. 

Reläskydd: Relä eller relägrupp med tillbehör som vid fel eller annat onormalt tillstånd 
i anläggningen ger impuls till bortkoppling av viss anläggningsdel eller till signal. 

Repeater: Linjeförstärkare  

SIMATIC Manager: Programvarufamilj för Siemens utvecklingsprogramvaror 

Slave: Underställd, styrs av master vid kommunikation. I detta fall reläskyddet. 

VAMPSET: Konfigurationsprogram för VAMP-reläskydd.  

Återgångsvärde: Det gränsvärde hos den påverkande storheten för vilket ett relä 
återgår. 
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1 Inledning 
ElektroSandberg AB (kallas fortsättningsvis ES) bildades 1958 i Malmö med inriktning 
installation och montering mot både privatkunder och industrin. 

Sydkraft förvärvade elinstallationsföretaget ES 1992 varvid Sydkraft Service förenades 
med  ES.  

ES har därmed under sin historiska gång utvecklats från en entreprenör inom elområdet 
installation och montering till en entreprenör inom energi och kommunikation [1]. 

ES ingår idag i Sydkrafts affärsområde Service. Sydkrafts mål med bolagen inom 
Services skall vara ledande aktörer inom sina respektive områden; entreprenader, 
service samt supporttjänster och fastighetsförvaltning. 

ES finns på ett 80-tal orter över hela Sverige, med stark lokal förankring där de verkar. 
På den enskilda orten kan man sammankalla heltäckande resurser om den lokala 
kompetensen inte räcker till [2]. 

1.1 Bakgrund 
ES bedriver, bland annat, entreprenadverksamhet för modernisering av 
kontrollutrustningar i vattenkraftanläggningar. ES har för detta ändamål utvecklat ett 
antal koncept med vilka en totallösning för kontrollutrustning kan komponeras. ES 
önskar nu utöka de koncept som finns inom företaget med en lösning som innebär att 
reläskydd av fabrikat VAMP kan integreras med befintliga koncept. 

Lösningen kommer i ett första skede att användas för Marieberg vattenkraftstation i 
Svängsta där Siemens SIMATIC S7 PLC kommer användas som styrsystem. 

1.2 Syfte och mål 
Examensarbetet skall först ge en allmän förståelse för hur ett reläskydd fungerar. 
Därefter fortsätter studierna med en fördjupning kring generatorskyddet VAMP 210. 
Stor vikt läggs vid skyddets kommunikationsmöjligheter med PLC system från Siemens 
SIMATIC S7 -familj. 

Målet är att med hjälp av ovanstående kunskaper utveckla och implementera en 
programstruktur för att upprätta en kommunikation mellan Siemens SIMATIC S7 PLC 
system och VAMP 210 reläskydd. Kommunikationen skall därefter verifieras i ett 
framtaget protokoll.  

2 Förutsättningar 
Arbetet kommer att bedrivas på ES kontor i Arlöv. Där kommer en grundkurs 
(introduktion) för Siemens SIMATIC S7 programmeringshjälpmedel SIMATIC 
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Manager att ges. Framtagen kommunikationslösning kommer att verifieras i ES 
testlabb. 

Utrustning som behövs för detta arbetet är: 

• Dator med programvarorna: Microsoft Word, Microsoft Excel, Paint, SIMATIC 
Manager samt VAMPSET. 

• Manualer för VAMP 210 reläskydd, Siemens PLC SIMATIC S7 och SIMATIC 
Manager. 

• Reläskydd VAMP 210 och SIMATIC S7 PLC –system. 

• Övrig utrustning för verifiering av program i labbmiljö (Spänningsaggregat, 
ampermeter, voltmeter, wattmeter etc.) 

2.1 Avgränsningar 
Arbetet avser en lösning för kommunikation mellan reläskyddet VAMP 210 och PLC 
SIMATIC S7. Kommunikationslösningen görs för Profibus DP busskommunikation. Ett 
protokoll tas fram för verifiering av kommunikationslösningen.  

3 Allmänt om reläskydd 

3.1 Historik 
Lika länge som våra kraftsystem har funnits har reläskydden varit med. Det första 
överströmsskyddet med inverttidkarakteristik utvecklades av ASEA i Sverige 1905. 
Överströmsskyddet var elektromekaniskt uppbyggt där bl.a. tidsfördröjningen 
utformades med hjälp av blåsbälgar. 

1918 utvecklades RI-reläet som tillhör gruppen elektromagnetiska reläer. 
Elektromagnetiska reläer tillverkas fortfarande och bygger i stort sett på att en ström 
som passerar genom en spole lindad runt en järnkärna genererar en kraft som är 
proportionell mot strömmen i kvadrat. 

Med hjälp av elektronik som transistorer och dioder utvecklades i mitten på 1960-talet 
de statiska reläskydden. Den statiska teknologin möjliggjorde nya funktioner och bättre 
egenskaper vilket bl.a. är lägre effektförbrukning, mindre utrymmeskrav och bättre 
långtidsstabilitet. 

Den statiska teknologin kunde ytterligare förfinas med förbättrad prestanda till mindre 
kostnad när mikroprocessortekniken kom på 1980-talet. Idag är praktiskt taget alla nya 
skydd som installeras mikroprocessorbaserade. Detta gäller även reläskyddet VAMP 
210 som den här rapporten kommer att ta upp. Det skall dock tilläggas att huvuddelen 
av de reläskydd som finns installerade i världen fortfarande är elektromekaniska men 
byts efterhand ut vid moderniseringar av kraftanläggningar [3]. 
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3.2 Reläskyddets uppgift 
Reläskyddets grundläggande uppgift är att övervaka/kontrollera en viss anläggningsdel. 
Reläskydden är objektsbundna till t.ex. en generator, transformator eller en ledning. Om 
fel inträffar på den anläggningsdel som reläskyddet övervakar skall skyddet initiera 
order till vanligtvis en objektsbunden strömbrytare för bortkoppling av felet. Beroende 
på vilken feltyp som reläskyddet är avsedd för ges skyddet en benämnig t.ex. 
kortslutningsskydd, jordfelsskydd och avbrottsskydd [3]. 

3.3 Reläskyddets funktion 
För ström-, spännings-, effekt- och frekvensreläer är matningsstorheter ström och/eller 
spänning. Reläskyddets arbetssätt bestäms av dess påverkande storhet vilket exempelvis 
kan vara ström, spänning, effekt, impedans eller frekvens. Ett relä fungerar när den 
påverkande storheten är lika med funktionsvärdet och återgår när den påverkande 
storheten är lika med återgångsvärdet [3]. Nedan ges ett exempel på ett händelseförlopp 
vid fel på en anläggningsdel som ett reläskydd (i detta fall ett överströmsskydd) 
övervakar. Se även figur 1 

Reläskyddens funktionskedja för ett överströmsskydd kan beskrivas enligt 
följande [4]: 

1. Fel uppstår 

2. Primär storhet omvandlas till en för reläskyddet mätbar nivå i 
strömtransformatorer. 

3. Reläskyddet mäter storheten och jämför värdet med inprogrammerade 
funktionsvärden. Om ett funktionsvärde passeras initieras en utlösning från 
reläskyddet. 

4. Konstruktionen anger vilken brytare som påverkas av reläskyddets trippsignal. 

5. Brytaren kopplar bort felet för övervakad anläggningsdel. 
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Figur 1 Principschema för övervakning av anläggningsdel med ett överströmsskydd (reläskydd) 

4 Reläskyddet VAMP 210 

4.1 Användningsområde 
Reläskyddet VAMP 210 är ett generatorskydd som används för generatorer i mindre 
dieselkraftanläggningar till medelstora vattenkraftanläggningar inom effektnivån 1 till 
100 MW [5].  

4.2 Funktioner 
Reläskyddet har speciellt mångsidiga och flexibla skyddsfunktioner framtagna för 
generatorers jordfelsskydd. Dessa kännetecken är nödvändiga, när t.ex. flera generatorer 
är sammankopplade parallellt till samma samlingsskena men deras jordningsprinciper är 
olika. Marieberg kraftstation är ett exempel på när flera generatorer är kopplade 
parallellt till samma samlingsskena, se enlinjeschema i bilaga A samt bilaga B figur B.2 
där anvisningar för inkoppling av ett reläskydd till en generator i Marieberg kraftstation 
visas. De andra energikopplingarna (förutom de enskilda jordfelsskydden) är oberoende 
av generatorstorlek och typ. Övriga anläggningsutförande och uppkopplingssätt för 
reläskydd och generatorer framgår av figurer i bilaga B. 
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Reläskydd VAMP 210 innehåller följande skyddsfunktioner [5]:  

• Överström (3 steg) 

• Överström som är spänningsberoende (1 steg) 

• Underimpedans 

• Oriktade jordfel (4 steg) 

• Nollpunktsspänning (2 steg) 

• Termiskt (1 steg) 

• Minusström (1 steg) 

• Undermagnetisering (1 steg) 

• Bakeffekt (2 steg)  

• Överspänning (2 steg) 

• Underspänning (2 steg) 

• Överfrekvens (2 steg) 

• Underfrekvens (2 steg) 

• Brytarfel (BFS) 

• Ljusbågsvakt (Finns som tillägg) 

Reläskyddet inkluderar även en intern störningsskrivare. 

4.3 Kommunikation 

4.3.1 Generellt 

Via en kommunikationsport (kallas fortsättningsvis fjärrmanövreringskontrollport), som 
är placerad på reläets baksida, kan reläets uppmätta storheter och registrerad 
händelselista för de olika skyddsstegen läsas av. Till fjärrmanövreringskontrollporten 
ansluts ett kommunikationsgränssnitt som kan erhållas i ModBus, SpaBus, Profibus DP, 
IEC-60870-5-103 eller TCP/IP [5]. 

Detta examensarbete avser att utveckla ett program för fjärravläsning av reläskyddet via 
denna fjärrmanövreringskontrollport. 

För examensarbetet används kommunikationsgränssnitt Profibus DP eftersom detta 
gränssnitt finns integrerat på många av CPU korten som används i Simens PLC -system. 
Detta gäller även för SIMATIC S7 PLC -system som används i examensarbetet. 
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4.3.2 Profibus DP 

Profibus DP är en öppen fältbusstandard för flera typer av applikationer i fabrik, process 
och byggnadsautomationer. Den är optimal för hög hastighet och billiga inbördes 
förbindelser mellan stationer. Profibus DP versionen är framtagen speciellt för 
kommunikation mellan automationskontrollsystem och distribuerade I/O på apparat 
(dons) nivå [6]. Se figur 2 för beskrivning av bussnivåer. 

Figur 2 Olika bussnivåer 

 
Profibus DP kan användas för att ersätta parallella signalöverföringar med 24 V eller 0 
till 24mA. Se specifikationer och kommunikations data för Profibus DP i tabell 1 och 2 
[6]. 

 

Tabell 1 Specifikationer för Profibus [6] 

Profibus DP-anslutning Gränssnitt 9-polig DSUB kontakt (hona) 
  Överföring metod RS-485, Half-duplex 
  Överföring kabel Tvinnade par (1par och skydd) 
  Elektisk isolation 500 VDC 
Säkerhet   EN50178 Standard 

 

 
Tabell 2 Profibus komminikations data [6] 

Kommunikations sätt Profibus DP 
Kommunikations parametrar   
Adresser 1 till 126 
Bandbredd 9.6 kBaud till 12 MBaud
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4.3.3 Uppbyggnadsstruktur och kablage för Profibus DP 
Profibus noder är sammankopplade i en busstruktur (multidrop se figur 3). Upp till 32 
stationer kan vara sammankopplade i ett segment. Bussen börjar och avslutas med ett 
aktiv bussavslut i varje segment. För att kommunikation skall kunna upprätthållas måste 
båda bussavsluten ha spänning (effekt) hela tiden.  Om fler än 32 stationer används 
måste en repeater användas för att sammankoppla de individuella bussegmenten [6]. 

 
Figur 3 Multidrop 

Maximal kabellängd beror på överföringshastigheten och kabeltyp. Den specificerade 
kabellängden kan ökas genom att använda en repeater. Att använda mer än 3 repeaters i 
serie rekommenderas inte. 
Se kabelparametrar och kabellängder för olika överföringshastigheter i tabell 3 och 4 

Tabell 3 Kabel parametrar [6] 

Parametrar Kabel typ  A Kabel typ  B 
Impedans 135…165 ohm 100…130 ohm
  ( 3-20 MHz) ( f>100kHz) 
Kapacitans < 20 pF / m < 60 pF / m 
Resistans 110 ohm / km - 
Tråd dimmension > 0.64 mm > 0,53 mm 
Lednings area > 0.34 mm2 > 0,22 mm2 

 

Tabell 4 Kabel längd för olika överföringshastigheter [6] 

Bandbredds hastighet  9.6 19.2 93.75 187,5 500 1500 3000 -12000 
( kbit/s )               
Kabel längd A (m) 1200 1200 1200 1000 400 200 100 
Kabel längd B (m) 1200 1200 1200 600 200     

 

Följande kabelmärken kan t.ex. användas för kommunikation med Profibus [6]: 
 
Belden  Profibus data kabel  3079A 
Olflex  Profibus kabel   21702xx 
Siemens SINEC L2 LAN kabel  6XV1 830-0AH10 
  för Profibus 

4.4 VAMPSET 
Vampset är ett konfigureringsverktyg för alla VAMP’s typer av reläskydd. Med andra 
ord alla inställningar som görs via PC till VAMP’s reläer görs genom att använda 
programvaran Vampset. 
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Med Vampset kan alla reläinställningar sparas i en fil samt skrivas ut. Den sparade filen 
kan återanvändas för att ställa in andra reläer av samma typ. Genom att spara filer för 
varje reläskydds inställningar samt eventuellt skriva ut dem kan man erhålla en god 
dokumentation över skydden. Användaren behöver inte veta något om modell eller 
hårdvaran för VAMP-reläet. Vampset läser all information direkt från reläet. Det är 
även möjligt att läsa av störningsprotokoll direkt från VAMP-reläet med Vampset. 

Vampset körs under Microsofts operativsystem: Windows 95 till  Windows XP. 

Vampset kan kostnadsfritt laddas ner från VAMP Ltd WEB sida www.vamp.fi. Här 
hittar man även VAMP’s andra relätyper, programfiler samt alla manualer till dem [7].  

4.5 Konfiguration 
Reläskyddet måste konfigureras för att kunna kommunicera med fältbussen Profibus DP  

Reläet kan konfigureras på två sätt: 

• Lokalt med tryckknappar på reläets frontpanel 

• Lokalt genom att använda en PC med programvaran VAMPSET kopplad till 
serieporten på reläets frontpanel eller till serieporten på reläets baksida. 
Kopplingen mellan PC och reläskydd görs med en RS 232 kabel. OBS, om båda 
serieportarna används samtidigt har porten på reläskyddets front högre prioritet. 

Genom att använda den andra punkten kan man ganska enkelt ställa in reläskyddet för 
Profibus DP kommunikation. Kommunikation med reläskyddet initieras från Vampset 
genom F5 eller på ”Communication/Connect device” från rullgardinsmenyn. 
Programmet kommer nu att kommunicera med reläet. Efter några sekunder kommer 
programmet att fråga efter ett lösenord. I Vampset finns 3 olika konfigurationsnivåer 
”user”, ”operator” och ”configurator”. Nivån ”user” är den lägsta med knappt några 
möjligheter för parameterinställningar i reläskyddet. Nivån ”operator” ger tillgång till 
vissa specifika parameterinställningar i reläskyddet medan den högsta nivå 
”configurator” ger användaren möjlighet att ändra alla parameterinställningar i 
reläskyddet. Nivå ”configurator” krävs för att kunna göra efterföljande inställningar 
som nämns i rapporten.  

När lösenordet för ”configurator” -nivån har bekräftats kommer programmet att läsa 
upp alla tillgängliga parameterinställningarna från reläet. Uppläsningen tar någon minut. 
Huvudmenyn kommer fram på vänster sida på skärmen när avläsningen av reläet är 
klart. För att ändra kommunikationstyp går man in under ”PROTOCOL 
CONFIGURATION” i huvudmenyn och väljer Profibus DP som förval. Under 
”ProfiBus: MAIN CONFIGURATION” i huvudmenyn anges adress ”slave” numret 
som reläskyddet ska ha i bussystemet. Där under finns även två typer av 
Profibusprofiler att välja mellan, continous mode ”cont” och request mode ”reqst”, 
varutav den sistnämnda väljs som förval.  
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Med profilen continous mode sänder reläskyddet ut ett visst antal förvalda parametrar 
kontinuerligt till Profibusmastern. Dessa utsända parametrar kan mastern välja att ta 
hand om. Mastern ges däremot ingen möjlighet att själv fråga slaven efter parametrar. 
Genom att däremot välja profilen request mode som förval ges möjlighet att genom ett 
kommunikationsprogram i mastern fråga av reläskyddet efter alla tillgängliga 
parametrar. Tillgängliga parametrar kan dessutom frågas av i vilken ordning man vill. 
Se utförligare beskrivning av profilen request mode i kapitel 4.6. 

Nu är alla inställningarna i reläskyddet klara för Profibus DP kommunikation. De nya 
inställningarna laddas ner till reläskyddet genom att klicka på ikonen ”Write changes to 
device” eller från menyn ”Communication/Write changed settings to device”.  

4.6 Request mode 
Som tidigare nämnts kommer reläskyddet att avfrågas i request mode för att få tillgång 
till all tillgänglig data. Detta medför att en mindre buffert för Profibus dataöverföring 
används än i continuos mode. In-buffert = 8 byte och Ut-buffert = 8 byte i request mode 
jämfört med continuos mode som kräver In-buffert = 64 byte och Ut-buffert = 0 byte. 

Nackdelen med avfrågning i request mode läget blir lägre uppdateringstid och större 
procedur av datahanteringen som PLC ”mastern” måste ta hand om. Mastern måste 
fråga slaven ”reläskyddet” efter en parameter i taget för att sedan vänta på slavens svar.  

Det är dessutom inte möjligt att endast fråga/läsa en och samma parameter hela tiden. 
Minst två olika förfrågningar till slaven måste göras för att få uppdaterade 
parameterdata från slaven [6]. 

4.6.1 Datastruktur vid fråga eller svar till och från reläskyddet  

Alla konfigurerade reläskydd får ett specifikt adressområde för kommunikation från och 
till PLC –systemet. I detta fall erhålls 8 in/ut adresser i PLC för varje konfigurerat 
reläskydd. De 8 enskilda in/ut adresserna för ett reläskydd består av datatypen byte och 
är indelade i olika fält se figur 4. 
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byte0 byte1 byte2 byte3 byte4 byte5 byte6 byte7
ID IND VALUE

 

Figur 4 Byte uppbyggnad vid förfrågning/svar till/från master och slav [6] 

ID  Typ och nummer på frågad data 
 Typ och nummer på svarsdata 

IND Index  0…65535 om frågad/svars-data består av flera tillhörande 
parametrar 

VALUE Används endast när svar tas emot från eller då data skrivs till 
reläskyddet. Här läggs efterfrågade storheters värde och händelse ”event” 
nummer och tider. Om frågan till reläskyddet avvisas innehåller ”value” 
felmeddelandet. 

4.6.2 Datastruktur vid frågeställning till reläskyddet 

När en fråga ställs till ett reläskydd används dess 8 ut adresser i PLC för 
busskommunikation enligt fältstrukturen i figur 4.  

Det är endast byte0 till byte1 i fältet ID som används vid mätvärdesförfrågning (effekt, 
spänning, ström etc.). 

Vid händelseförfrågning ”event” används ID och IND fältet byte0 till byte3 tillsammans 
för att få fram all information tillhörande en specifik händelse. 

Hela fältet byte0 till byte7 används när man vill skriva information till vissa specifika 
parametrar i reläskyddet (t.ex. för att sätta reell tid och datum). Att skriva information 
till reläskyddet behandlas inte i detta examensarbete.  

I figur 5 visas ”bit”-uppbyggnaden av fältet ID när frågor ställs till reläskyddet. 

 
SM

b15 b14 b13 b12 b11 b10 b9 b8 b7 b6 b5 b4 b3 b2 b1 b0
Request type Parameter number

 

Figur 5 Bit uppbyggnad vid förfrågning av fältet ID [6] 

Request type  0001  Läsa  
   (0010  Skriva) 

SM   0  Den här biten används ej 

Parameter number 0…2047 Nummer på eftersökt data. 
     Varje efterfrågad storhet, händelse 
     har ett specifikt nummer i reläskyddet. 
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4.6.3 Datastruktur vid svar från reläskyddet 

Svaret som sänds tillbaka från reläskyddet till PLC läggs på inadresser i PLC för det 
avfrågade reläskyddet. Svaret är 8 byte, liksom tidigare, bestående av de tre fälten som 
visades i figur 4. 

Identifiering av svaret görs i ID fältet, vilket även här består av tre delar se figur 6. 
OBS, vid svar av händelseförfrågning används även IND-fältet för identifiering. 

 
SM

b15 b14 b13 b12 b11 b10 b9 b8 b7 b6 b5 b4 b3 b2 b1 b0
Response type Parameter number

 

Figur 6 Bit uppbyggnad vid svar från reläskyddet av fältet ID [6] 

Response type 0001  Avläst värde är klart 
   0111  Frågan blev avvisad     

SM   0  Den här biten används ej 

Parameter number 0…2047 Svars nummer på eftersökt data. 
      Varje efterfrågad storhet, händelse 
     har ett specifikt nummer i reläskyddet 

Om frågan till reläskyddet blir avvisad kommer ett nummer (felkod) att ges i valuefältet. 

Olika typer av felkoder: 

0  Ogiltig parameter 

18 Andra fel 

101 Okänd typ av fråga 

5 SIMATIC S7 PLC  

5.1 Konfiguration 
För att kunna konfigurera hårdvaran i SIMATIC S7 PLC för Profibus DP 
kommunikation med VAMP 210 reläskydd krävs en GSD-fil (e.g.VPA_00F7.gsd). I 
GSD-filen beskrivs kommunikationsegenskaperna för PROFIBUS produkten. Filen är 
specifik för en produkt och tas fram av produkttillverkaren. Den finns att hämta för 
Vampreläer på VAMP Ltd WEB sida www.vamp.fi. 

När man har laddat ner och sparat filen till sin PC går man in i SIMATIC Manager och 
installerar den. Installationen görs under ”hardware / options / Install New GSD”. 

Efter installationen av filen kan man konfigurera PLC (i detta fall master) och lägga upp 
ett antal slavar (i detta fall reläskydd) som den ska kommunicera med. Varje slav som 
läggs upp ges en specifik slavadress samt in/ut adresser i PLC. 
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5.2 Programfunktion 
Med kunskaper från tidigare kapitel tas ett kommunikationsprogram fram för Profibus 
DPs kommunikation mellan PLC och reläskyddet. 

Funktionen för programmet skall vara att avläsa händelselistan och uppmätta storheter 
(inkluderar även in-, utsignaler samt kontinuerlig sekundräknare) i reläskyddet och 
överföra informationen till PLC. 

Reläskyddet skall avläsas för en parameter i taget enligt request modes anvisningar i 
kapitel 4.6. 

5.3 Programuppbyggnad   
Kommunikationsprogrammet som skapats med SIMATIC Manager för PLC SIMATIC 
S7 byggs upp i ett funktionsblock. Detta block kan återanvändas flera gånger i ett PLC-
program för att lösa samma uppgift t.ex. att kommunicera med flera reläskydd.    

I ett funktionsblock finns det separata in-, ut-, stationära- och temporära minnesareor för 
lagring av interna variabler. Till de interna in- och utvariablerna binds de globala 
variablerna för att få in och ut information till funktionsblocket. Dessa lokala 
minnesareor i blocket är aktiva endast när det exekveras i PLC programmet. Till ett 
funktionsblock knyts alltid ett datablock där de olika minnesareorna som används i 
funktionsblocket samlas. 

Datablocket kan även användas separat för att lagra information i dess register.  

De stationära och temporära minnesareorna i funktionsblocket är endast berörda när det 
exekveras i PLC-programmet. De stationära minnesareorna minns sitt tidigare värde 
mellan exekveringstillfällen medan de temporära är odefinierade vid varje tillfälle 
blocket börjar exekveras. 

Funktionsblocket för kommunikationsprogrammet döptes i detta fall till FB10. Till 
FB10 knyts enligt tidigare beskrivning ett datablock som i detta fall döptes till DB10. 

FB10 interna in- och utminnesareor (se delar av FB10 utseende i bilaga C): 

• Åtta in/utminnesareor för busskommunikation enligt request modes datastruktur. 
Namnges med ”mb_i” i början på dessa inminnesareornas registernamn och 
”mb_q” i början på dessa utminnesareornas registernamn.  

• Nitton utminnesareor för variabelvisning av överförda mätstorheter. Namnges 
med ”ut_” i början på dessa utminnesareornas registernamn. 

• Två utminnesareor för visning av överförda registrerade in-/ut- signaler. 
Namnges med ”ut_DI” och ”ut_DO” 

• En utgång för visning att en ny händelse har överförts. Namnges med ”EVENT” 
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• 105 utgångar för visning av vilken händelsetyp som överförts. Namnges med 
”EV_” i början på dessa utgångar. 

• En utgång för visning att en fråga har blivit avvisad. Namnges med 
”rejected_quest” 

• Två utminnesareor för variabelvisning vid felhantering när en fråga har blivit 
avvisad. Namnges med ”quest” och ”quest_error_code” 

 

FB10 viktigaste stationära minnesareor: 

• 16 mellanlagringsminnesareor för busskommunikation. Används för att ställa in 
utminnesareor till busskommunikationen samt överföra mottagen information i 
inminnesareor från busskommunikation för vidare behandling i programmet. 
Namnges med ”mi_q” i början av registernamnen för inställning av 
utminnesareor och ”mi_i” i börjar av registernamnen för mottagning av 
information från inminnesareorna. 

• 11 minnen för sekvensstegsstyrning. Namnges med ”steg 0” till ”steg 10” 

 

 FB10 viktigaste temporära minnesarea: 

• Minnesarea för data typen ”Date_And_Time”. Används för att hämta och lagra 
information om inställda datum i PLC. 

Ytterligare ett datablock knyts till FB10 för att registrera år, datum och tid för överförd 
händelse. Datablocket döps i detta fall till DB100.  

Kommunikationsprogrammet i FB10 är uppbyggt i en rak sekvens där sekvensen kan 
delas upp i två delar. En händelsedel (eventhantering) samt en del för 
mätvärdeshantering av storheter (storhetshantering). 

5.3.1 Eventhantering 

I denna del av programmet överförs händelser ”event” (typnummer, datum och tid för 
händelse) som reläskyddet har registrerat till PLC. 

Till eventhantering hör sekvensstegen 0 till 5, se funktionsdiagram i bilaga D. 

Steg 0: Inställning av ”mi_q”-register för förfrågning av händelser. Används för att 
ställa in utminnesareor för busskommunikation. Räknare C1 sätts till 2. C1 används för 
att räkna ner frågor som har ställts till reläskyddet om händelsedata. Reset av registren 
”koll_id_byte1” och ”koll_ind_byte3”görs. Registren används för att kontrollera att 
överfört svar från reläskyddet tillhör rätt fråga som ställts. 
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Steg 1: ”mi_q”-registernas inställningar överförs till utminnesareor ”mb_q”-register för 
busskommunikation. Med andra ord programmet lägger ut en parameterfråga om 
eventsedata till reläskyddet. 

Steg 2: Kontroll att svaret från reläskyddet tillhör rätt fråga som ställts. Kontrollen görs 
genom jämförelse att ”mb_i_id_byte1” är lika med ”koll_id_byte1” samt att 
”mb_i_ind_byte1” är lika med ”koll_ind_byte3”. Om svaret från reläskyddet tillhör rätt 
fråga som ställts kontrolleras även att svaret i fältet ”value” är okej att läsa av. Den här 
kontrollen görs på ”mb_i_id_byte0”. 

Steg 3: Överförd information till fältet ”value” i inminnesareorna för 
busskommunikationen sorteras till register för mellanlagring av händelseinformation. 
Räknare C1 minskas med 1. 

Steg 4: Mellanlagringsregisterna ”mi_q_ind_byte3” ökas med 1 för att kunna ställa in 
”mb_q”-register för nästa fråga om eventsdata i reläskyddet. ”koll_ind_byte3” ökas med 
1 för att kunna kontrollera att svaret från reläskyddet tillhör rätt fråga som ställts. 

Steg 5: Sortering av all händelseinformation som har hämtats från reläskyddet om 
registrerad händelse. Om en händelse har överförts ges en utsignal (puls) på utgången 
”EVENT” och beroende på vilken händelsetyp som har inträffat blir dess utgång hög 
tills en ny händelse har överförts. 

För att minska antal frågeställningar till reläskyddet hämtas datum direkt från PLC 
istället för att ta det från reläskyddet när en händelse har registrerats. Klockslaget 
registreras ner till millisekunder för händelsen som har hämtats hem genom 
frågeställningar till reläskyddet i steg 1 till steg 4. All tidsinformation för händelsen 
lagras i DB100. Detta pga. att datum- och tidsinformationen är 8 byte stort och därför 
inte kan läggas ut på en utgång från FB10 i data typen ”DATE_AND_TIME”. Om detta 
hade varit möjligt hade det varit önskvärt. 

Data typen ”DATE_AND_TIME” används för att överföra information som ges ut på 
formen år-månad-dag-timme-minut-sek-millisekund. 

Programmet kommer att fortsätta att fråga reläskyddet efter händelser (återgång till steg 
0) tills dess att klartecken tas emot från reläskyddet att inga flera händelser har inträffat. 
Programmet går nu vidare i sekvensen ner till delen för storhetshantering. 

5.3.2 Storhetshantering   

I denna del av programmet avläses storheter som kontinuerligt mäts upp av reläskyddet. 

Till delen för storhetshantering hör sekvensstegen 6 till 10, se funktionsdiagram i bilaga 
D. 

Steg 6: Inställning av ”mi_q”-register för förfrågning av mätvärdesstorheter. Räknaren 
C0 sätts till 21. C0 används för att räkna ner antal frågor som har ställts till reläskyddet 
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om mätvärdesstorheter. Reset av registerna ”koll_id_byte1” och ”koll_ind_byte3” 
utförs.  

Steg 7: ”mi_q”-registernas inställningar överförs till utminnesareor ”mb_q”-register för 
busskommunikation. Med andra ord programmet lägger ut en parameterfråga för en 
mätvärdesstorhet till reläskyddet. 

Steg 8: Kontroll att svaret från reläskyddet tillhör rätt fråga som ställts. Kontrollen görs 
genom jämförelse att ”mb_i_id_byte1” är lika med ”koll_id_byte1” samt att 
”mb_i_ind_byte1” är lika med ”koll_ind_byte3”. Om svaret från reläskyddet tillhör rätt 
fråga som ställts kontrolleras även att svaret i fältet value är okej att läsa av. Den här 
kontrollen görs på ”mb_i_id_byte0”. 

Steg 9: Överförd information i fältet value i inminnesareorna för busskommunikationen 
sorteras till ”ut_” -register för visning av efterfrågad mätvärdesstorhet. Räknare C0 
minskas med 1. 

Steg 10: Mellanlagringsregisterna ”mi_q_id_byte1” ökas med 1 för att kunna ställa in 
”mb_q”-register för nästa fråga om mätvärdesstorhet i reläskyddet. ”koll_id_byte1” 
ökas med 1 för att kunna kontrollera att svaret från reläskyddet tillhör rätt fråga som 
ställts. 

Från steg 10 går programmet vidare till steg 7 för att läsa av nästa mätstorhet. Detta 
förfarande fortsätter tills räknare C0 har räknat ner till 0. När C0 är lika med 0 har alla 
mätvärdesstorheter samt sekundräknare, in- och utsignaler till/från reläskyddet överförts 
till respektive ”ut_”- register och programmet går vidare till steg 0. Med andra ord alla 
storheter har blivit överförda och uppdaterade i PLC. 

5.3.3 Felhantering 

Enligt avsnitt 4.6.3 kan reläskyddet avvisa frågor som ställs till reläskyddet på fel sätt. 
Om detta skulle inträffa kommer en puls på utgången ”rejected_quest” att ges. På 
utgången ”quest” ges id numret på frågan som blivit avvisad. På utgången 
”quest_error_code” ges felkoden (svaret för vad som var fel i frågan som ställdes). 
Värdena som läggs på utgångarna ”quest” och ”quest_error_code” ligger kvar tills en ny 
fråga ställs på fel sätt. Se utgångarna i FB10 för felhantering i bilaga C. 

6 Verifiering av kommunikationslösning 

6.1 Verifieringsprotokoll 
För att kunna kontrollera att alla överföringar av storheter och händelser görs på ett 
korrekt sätt har ett verifieringsprotokoll tagits fram. Se kontrollerade överföringar och 
utseende för protokoll i bilaga E. 

Verifieringsprotokollet är uppdelat i fyra olika typer av verifieringar: 
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• Överföring av uppmätta storheter i Vamp 210 till PLC SIMATIC S7 

• Överföring av registrerade digitala insignaler i Vamp 210 till PLC SIMATIC S7 

• Överföring av registrerade digitala utsignaler i Vamp 210 till PLC SIMATIC S7 

• Överföring av registrerad händelse i Vamp 210 till PLC SIMATIC S7 

6.2  Verifiering 
Huvudsyftet är att verifiera överföringen av storheter och händelser mellan reläskyddet 
och PLC. Automatiskt får man även en viss kontroll av att reläskyddet mäter upp 
storheter rätt, löser ut för inställda funktionsvärden samt registrerar händelsen, med 
andra ord att reläet fungerar tillfredställande.  

Vid verifieringen av kommunikationslösning användes: 

• Freja RTS21 som simulerad generator inkopplad mot reläskyddet (Se 
uppkoppling av Freja mot reläskyddet i bilaga F). 

• VAMPSET programmet i PC uppkopplad mot reläskyddet för att se uppmätta 
storheter och registrerade händelser i reläskyddet. 

• Monitoreringsverktyget i SIMATIC Manager i PC uppkopplad mot PLC för att 
se om storheter och händelser registreras rätt i PLC. 

6.2.1 Storheter 

Med Freja kan man enkelt ställa in frekvens, storlek och effektvinkel mellan spänning 
och ström för varje fas. Dessa funktioner är nödvändiga för att kontrollera att storheter 
uppdateras och överförs rätt till PLC. Totalt kontrolleras att 19 storheter och en 
kontinuerlig sekundräknare i reläskyddet överförs samt uppdateras till PLC, se bilaga E 
(Överföring av uppmätta storheter i Vamp 210 till PLC SIMATIC S7).  

6.2.2  Händelser 

Speciellt användbar är Freja när man vill skapa onormala drifttillstånd och därmed 
överskrida inställda funktionsvärden i reläskyddet. Över- eller underfrekvens, över- 
eller underspänning, överström, snedbelastning, bakeffekt, undermagnetisering är några 
exempel på olika drifthändelser som kan uppkomma vid onormal drift. 

När ett inställt funktionsvärde i reläskyddet överskrids registreras händelsen och lagras i 
reläskyddets händelselista. Verifieringen avser att händelselistan avläses, överförs och 
registreras rätt i PLC. Över 100 olika händelsetyper kan registreras i reläskyddet för den 
övervakade generatorn. På grund av antalet olika händelsetyper, utfördes en verifiering 
med stickprov för att kontrollera att PLC programmet sorterade ut de provade 
händelserna rätt. Stickprovet utfördes med några prov i början, mitten och slutet av 
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”event code” kodnummer för de olika händelser som kan inträffa (se bilaga E 
överföring av registrerad händelse i Vamp 210 till PLC SIMATIC S7). 

6.2.3 Digitala insignaler 

Totalt finns det 6 digitala insignaler till reläskyddet att kontrollera. För att skapa 
insignaler till reläskyddet anslöts en knappanel. Se uppkoppling av knappanel i bilaga F.  

Hög insignal (+ 48 VDC) som registrerats i reläskyddet visas med en ställd bit på en 
given bit-plats i PLC-registret på utgången ”ut_DI” i FB10. 

Samtliga insignaler har kontrollerats att de överförs till PLC (se bilaga E överföring av 
registrerade digitala insignaler i Vamp 210 till PLC SIMATIC S7).  

6.2.4 Digitala utsignaler 

För att kunna kontrollera att utsignaler (reläutgångarna A1 till A5, T1 och T2) från 
reläskyddet registreras rätt ställdes reläutgångarna om till en skyddsfunktion från att ha 
haft flera skyddsfunktioner kopplade till sig. Denna inställning görs för att få en enklare 
överblick över vilken utgång som ska beröras. 

Inställningen görs enklast genom att använda VAMPSET i PC uppkopplad mot 
reläskyddet. Under huvudmenyn ”OUTPUT MATRIX” i VAMPSET väljs vilka 
skyddsfunktioner som ska förbindas till varje reläutgång från reläskyddet. Se tabell 5 för 
vald skyddsfunktion till reläutgång under verifieringen. 

Tabell 5 Knutna skyddsfunktioner till reläutgångar 

Reläutgång T1 T2 A1 A2 A3 A4 A5
Skydds-
funktion

Q < P < f < f > U > I2 > I >

Under-
magnetisering

Bakeffekt Under-
frekvens

Över-
frekvens

Över-
spänning

Minusström 
(osymmetri)

Över-
ström

 
 
Reläskyddets reläutgångar kopplades till Frejas digitala ingångar för att få en 
registrering att reläutgången drar och sluter sin kontakt, se uppkoppling i bilaga F. 
Dragen kontakt registreras med en ställd bit för en given bit-plats i PLC-registret på 
utgången ”ut_DO” i FB10 se bilaga C. 

Kontrollen att de 7 utsignalerna från reläskyddet överförs samt uppdateras till PLC visas 
i bilaga E (Överföring av digitala utsignaler i Vamp 210 till PLC SIMATIC S7).  
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7 Resultat 
Bilaga E visar resultatet av verifieringen. 

Alla storheter, in-/utsignaler och händelselistan uppdaterades, överfördes, sorterades 
och lades ut rätt på FB10 utgångar. Datum och tid överfördes rätt till DB100 när en 
händelse registrerades såsom önskat. 

Ett fel påträffades vid verifieringen av registrerad händelse för FB10 utgång 
”EV_I_over1_START_OFF”. Det visade sig att utgången inte blev hög när händelsen 
registrerades i PLC. Felet bestod i att fel utgång för registrerad händelse var inskriven i 
kommunikationsprogrammets sorteringsdel för händelser. 

Generellt för alla överföringar är tidsfördröjningen som uppstår innan storheter och 
händelser uppdateras i PLC. Fördröjningen märks speciellt för storheterna som 
registreras i PLC, eftersom storheterna hela tiden förändras uppåt eller neråt i värde 
vilket registreras i reläskyddet med Vampset. Fördröjning av registrerad storhet ges inte 
förrän efter ett tag i PLC när den specifika frågan ställs. Tidsfördröjningen är ca 8 till 14 
sek för uppdateringen av storheter beroende på hur många händelser som inträffat.  

Hur lång uppdateringstiden är erhålls av skillnaden i dokumenterad tid sedan förra 
gången den kontinuerliga sekundräknaren avfrågades i reläskyddet. Tiden avläses på 
PLC utgången ”ut_cont_second_conter” se bilaga C. 

För händelser är tidsfördröjningen innan uppdateringen sker i PLC ca 1 till 3 sek när 
flera nya händelser finns att läsa av i reläskyddets händelselista. 

8 Slutsatser 

8.1 Kommunikationsprogram 
Kommunikationen mellan Vamp 210 reläskydd och PLC SIMATIC S7 med Profibus 
DP fungerar med framtagen programlösning. 

Tidsfördröjningen som finns innan parametrarna blir uppdaterade i PLC beror på 
begränsningar i reläskyddets förmåga (hastighet) att behandla en ställd fråga från PLC. 
Eftersom begränsningarna ligger i reläskyddet finns det anledning att fundera över vilka 
parametrar som verkligen är intressant att läsa av från skyddet samt vilken prioritet en 
parameter har. Om det antal frågor som ställs till reläskyddet begränsas kommer 
tidsfördröjningar att minska för de sökta parametrarnas uppdatering i PLC. 

8.2 Problem under examensarbetet  
Det enda riktigt stora problemet som stöttes på under examensarbetet var vid ett försök 
att ladda ner Vamps egna exempel på inställningar till reläskyddet. Reläskyddet slutade 
helt att fungera. Det visade sig efter ett tag med hjälp av Vamps support att de filer som 
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följer med inställningsverktyget Vampset var av en äldre version. Enligt supporten 
skulle detta egentligen inte ha någon betydelse alls. Dessa filer med exempel på 
inställningar är nu borttagna när programvaran Vampset laddas hem. Reläskyddet gick 
dock att rädda genom att supporten skickade filer med programvaror till reläskyddet 
som fick det att fungera igen. 

8.3 Rekommendationer till fortsatt arbete 
Det finns alltid andra sätt att bygga upp ett program. Programstrukturen är beroende av 
vilka funktioner man eftersträvar och prioriterar. I detta fall bör man, som tidigare 
nämnts, fundera på vilka parametrar som är väsentliga att läsa av och därmed få ner 
antalet frågeställningar till reläskyddet. Med färre frågeställningar minskar 
uppdateringstiden för sökta prioriterade parametrar i PLC. 

Att koncentrera sig på att läsa av endast händelselistan eller endast storheterna eller 
händelselistan samt en del prioriterade storheter i reläskyddet är de kombinationer som 
finns. Att läsa av allt som görs i det framtagna programmet känns för långsamt för att 
användas fullt ut. 

8.3.1 Förslag till framtaget kommunikationsprogram 

Om händelser finns för avläsning, i det framtagna kommunikationsprogrammet, skall 
alla dessa dokumenteras innan man fortsätter att läsa av storheter. När man läser av 
storheter läses alla storheter av på en gång men under tiden finns inte någon kontroll om 
en ny händelse finns registrerad i reläskyddet, se funktionsdiagram i bilaga D. 

Genom att ändra i sekvensstegen så att händelser läses av först, precis som innan, men 
endast en storhet i taget. Mellan varje avläst storhet kontrolleras om ny händelse finns 
registrerad. Detta  skulle medföra en bättre uppföljning av händelselistan. 

Nackdelen med detta avläsningssätt skulle bli att uppdateringen av alla storheter skulle 
ta ännu längre tid än vad det tar med nuvarande program. 

      



Reläskyddet VAMP’s funktion och kommunikation med PLC för kontrollutrustningar i 
vattenkraftanläggningar. 

20 

Källförteckning 
1 ES Historia [Elektronisk] 

Tillgänglig:<http://www.elektrosandberg.se/templates/InformationPage.aspx?id=28
7 >[2005-03-23] 

2 Kort om ES [Elektronisk] 
Tillgänglig:<http://www.elektrosandberg.se/templates/InformationPage.aspx?id=28
9>[2005-03-23] 

3 Blomkvist Hans (Red) (1997) Elkrafthandboken, Elkraftsystem 1. 2uppl. Trelleborg: 
Berlings Skogs. 

4 Krister Hillefors (2004) Kontrollanläggningar för HTU-04 

5 VAMP, VM210.EN004 (2005) VAMP 210 Generator protection relay Operation 
and configuration instructions Technical description [Elektronisk] 
Tillgänglig:<http://www.vamp.fi/english/products/documentation/VM210EN.pdf> 
[2005-03-23] 

6 VAMP, VMP.EN001 (2005) VAMP protection relays Profibus DP Fieldbus Option 
Board User’s Manual [Elektronisk] 
Tillgänglig:<http://www.vamp.fi/english/products/documentation/VMVPAEN.pdf>
[2005-04-09] 

7 VAMP, VMV.EN002 (2005) Vampset Setting and configuration tool User Manual 
[Elektronisk] 
Tillgänglig:<http://www.vamp.fi/english/products/documentation/VMVEN.pdf> 
[2005-04-09] 

 



Reläskyddet VAMP’s funktion och kommunikation med PLC för kontrollutrustningar i 
vattenkraftanläggningar. 

Bilaga  A:1 

A Enlinjeschema för Mariebergs vattenkraftstation 
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Bilaga B:1 

B Olika inkopplingssätt för reläskyddet VAMP 210 
Generatorer kopplas in till nätet på olika sätt beroende på driftförhållande. I figur B.1 
till B.3 visas hur reläskyddet VAMP 210 kopplas in för att skydda generatorerna vid tre 
olika driftsätt. 

Figur B.1 Generator inkopplad direkt till samlingsskena samt generators nollpunkt är jordad [5]. 
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Bilaga B:2 

 
Figur B.2 Generator inkopplad direkt till samlingsskena samt generators nollpunkt är ojordad [5]. 
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Bilaga B:3 

 
Figur B.3 Generator och transformator som enhet [5] 
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Bilaga C:1 

C Funktionsblock 
Nedan visas en del av det skapade funktionsblocket FB10 för kommunikation mellan 
VAMP 210 reläskydd och SIMATIC S7 PLC- system. Ingångar till funktionsblocket är 
på vänster sida och utgångar är på höger sida av blocket. Alla utgångarna som finns 
visas inte pga. blockets storlek, men resterande utgångar som finns går att utläsa från 
verifieringsprotokollet i bilaga E. 
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Bilaga D:1 

D Funktionsdiagram 
Funktionsdiagram till skapat program som finns i funktionsblocket FB10 (se bilaga C) 
för kommunikation mellan SIMATIC S7 PLC-system och VAMP 210 reläskydd. 
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E Verifieringsprotokoll 
Resultat vid verifiering redovisas i nedanstående protokoll.  

 



 

Sidan 1 av 6 

Försök : 1
Utfört av : Anders Persson
Datum : 2005-05-04

Storhet Request 
parm.nr Instrument VAMPSET PLC Anmärk.

P (1=1 kW ) 0        ----- 5820 5820 OK
Q (1=1 kVAR) 1        ----- 2216 2216 OK
S (1=1 kVA) 2        ----- 6244 6244 OK
PF (cos fi 1.0 = 100) 3 94 93 93 OK
Digitala insignaler (sep. blad) 4        -----  -----  -----  ----
f (100 = 1.000 Hz) 5 5000 5000 5000 OK
IL1 (1 = 1A) 6 0.35 347 347 OK
IL2 (1= 1A) 7 0.35 347 347 OK
IL3 (1 = 1A) 8 0.35 348 348 OK
U12 (1 = 1 V) 9        ----- 10370 10369 OK
U23 (1 = 1 V) 10        ----- 10365 10364 OK
U31 (1 = 1 V) 11        ----- 10352 10350 OK
UL1 (1 = 1 V) 12 60.0 5980 5982 OK
UL2 (1 = 1 V) 13 60.0 5985 5987 OK
UL3 (1 = 1 V) 14 60.0 5980 5980 OK
Digitala utsignaler (sep. blad) 15        -----  -----  -----  ----
Kont.sek.räknare (0…255) 16        -----  ----- 227 OK
I01 Rel. (1000 = 1.000 PU) 17 0 0 0 OK
                    - 18          -        -        -
I02 Rel. (1000 = 1.000 PU) 19 0 0 0 OK
U0 (1000 = 100 %) 20 0 0 0 OK

Kommentarer:

Verifieringsprotokoll

Uppmätt/registrerat värde:

Typ av verifiering : Överföring av uppmätta storheter i Vamp 210 till PLC SIMATIC S7 

 Kommunikation med Vamp 210 Generator Protection Relay 

Inställd omsättning för strömmar i reläskyddet: 1000 
Instrument: Freja RTS21

Inställd omsättning för spänningar i reläskyddet: 100 
Rutor markerade med sträck är inte uppmätta/registrerade
 
PLC registrerade uppmätta värden i reläskyddet enligt VAMPSET's visning. 
Registreringen (uppdatering av storhet) sker dock med en viss tidsfördröjning, ca 8 sek enligt 
"Kont.sek.räknare". Fördröjningen är dessutom när inga händelser "event" har inträffat.

 
 



 

Sidan 2 av 6 

Försök : 1
Utfört av : Anders Persson
Datum : 2005-05-04

Pl.nr.7 Pl.nr.6 Pl.nr.5 Pl.nr.4 Pl.nr.3 Pl.nr.2 Pl.nr.1
Test DI 6 DI 5 DI 4 DI 3 DI 2 DI 1 48 V DC Anmärk.

1 0 0 0 0 0 1      ---- OK
2 0 0 0 0 1 0      ---- OK
3 0 0 0 1 0 0      ---- OK
4 0 0 1 0 0 0      ---- OK
5 0 1 0 0 0 0      ---- OK
6 1 0 0 0 0 0      ---- OK
7 1 1 1 1 1 1      ---- OK

Test DI 6 DI 5 DI 4 DI 3 DI 2 DI 1      ---- Anmärk.
1 0 0 0 0 0 1      ---- OK
2 0 0 0 0 1 0      ---- OK
3 0 0 0 1 0 0      ---- OK
4 0 0 1 0 0 0      ---- OK
5 0 1 0 0 0 0      ---- OK
6 1 0 0 0 0 0      ---- OK
7 1 1 1 1 1 1      ---- OK

DI 6 DI 5 DI 4 DI 3 DI 2 DI 1      ----
Test bit5 bit4 bit3 bit2 bit1 bit0      ---- Anmärk.

1 0 0 0 0 0 1      ---- OK
2 0 0 0 0 1 0      ---- OK
3 0 0 0 1 0 0      ---- OK
4 0 0 1 0 0 0      ---- OK
5 0 1 0 0 0 0      ---- OK
6 1 0 0 0 0 0      ---- OK
7 1 1 1 1 1 1      ---- OK

Kommentarer:
1= insignal finns till DI
0= insignal finns inte till DI

Verifieringsprotokoll

Signaler registrerade med VAMPSET

Signaler registrerade med PLC

Typ av verifiering : Överföring av registrerade digitala insignaler i Vamp 210 till PLC SIMATIC S7 

Signaler till plint X3

 Kommunikation med Vamp 210 Generator Protection Relay 

Digitala insignaler = DI (Request parm.nr 4) till Vamp 210

inträffar och registreras i reläskyddet.

PLC registrerade insignaler till reläskyddet enligt VAMPSET's visning. 
Registreringen (uppdatering av insignal i PLC) sker dock med en viss tidsfördröjning, ca 8-14 sek  
enligt "Kont.sek.räknare". Tidsfördröjningen beror på hur många insignaler/händelser som
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Försök : 1
Utfört av : Anders Persson och Tobias Svensson
Datum :  2005-05-09

Pl.nr.5-6 Pl.nr.7-8 Pl.nr.10-12 Pl.nr.13-15 Pl.nr.9-10 Pl.nr.12-13 Pl.nr.14-15
Test A5 A4 A3 A2 A1 T2 T1 Anmärk.

1 0 0 0 0 0 0 1 OK
2 0 0 0 0 0 1 0 OK
3 0 0 0 0 1 0 0 OK
4 0 0 0 1 0 0 0 OK
5 0 0 1 0 0 0 0 OK
6 0 1 0 0 0 0 0 OK
7 1 0 0 0 0 0 0 OK

Test A5 A4 A3 A2 A1 T2 T1 Anmärk.
1 0 0 0 0 0 0 1 OK
2 0 0 0 0 0 1 0 OK
3 0 0 0 0 1 0 0 OK
4 0 0 0 1 0 0 0 OK
5 0 0 1 0 0 0 0 OK
6 0 1 0 0 0 0 0 OK
7 1 0 0 0 0 0 0 OK

A5 A4 A3 A2 A1 T2 T1
Test bit6 bit5 bit4 bit3 bit2 bit1 bit0 Anmärk.

1 0 0 0 0 0 0 1 OK
2 0 0 0 0 0 1 0 OK
3 0 0 0 0 1 0 0 OK
4 0 0 0 1 0 0 0 OK
5 0 0 1 0 0 0 0 OK
6 0 1 0 0 0 0 0 OK
7 1 0 0 0 0 0 0 OK

Kommentarer:

Reläutgång A5 A4 A3 A2 A1 T2 T1
Skyddsfunktion I > I2 > U > f > f < P < Q <

1= utsignal finns från DO
0= utsignal finns inte från DO

Digitala utsignaler=DO (Request parm.nr 15) från Vamp 210

Verifieringsprotokoll
 Kommunikation med Vamp 210 Generator Protection Relay 

Typ av verifiering : Överföring av registrerade digitala utsignaler i Vamp 210 till PLC SIMATIC S7 

Signaler registrerade med VAMPSET

Signaler registrerade med PLC

Signaler från plint X3Signaler från plint X2

Inställd "block and output matrix"

DO = Digital utsignal representeras av reläutgångarna A1-A5 samt T1 och T2

Registreringen (uppdatering av utsignal i PLC) sker dock med en viss tidsfördröjning, ca 8-14 sek 
enligt "Kont.sek.räknare". Tidsfördröjningen beror på hur många insignaler/händelser som
inträffar och registreras i reläskyddet.

PLC registrerade utsignaler från reläskyddet enligt VAMPSET's visning.
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Försök : 1
Utfört av : Anders Persson och Tobias Svensson
Datum : 2005-05-09

Typ av
händelse Event code Anmärk.

 -----  -----
START_ON 1 OK
TRIP_ON 2 OK
START_OFF 3 Ingen utsig
TRIP_OFF 4 OK

 -----  -----
START_ON 5 OK
TRIP_ON 6 OK
START_OFF 7 OK
TRIP_OFF 8 OK

 -----  -----
START_ON 9
TRIP_ON 10
START_OFF 11
TRIP_OFF 12

 -----  -----
START_ON 13 OK
TRIP_ON 14 OK
START_OFF 15 OK
TRIP_OFF 16 OK

 -----  -----
START_ON 17
TRIP_ON 18
START_OFF 19
TRIP_OFF 20

 -----  -----
START_ON 21
TRIP_ON 22
START_OFF 23
TRIP_OFF 24

 -----  -----
START_ON 25
TRIP_ON 26
START_OFF 27
TRIP_OFF 28

 -----  -----
START_ON 29
TRIP_ON 30
START_OFF 31
TRIP_OFF 32

I >>  ( I _over2 ) 

Iv >  ( I v_over1 )

med VAMPSET
Registrerad händelse

med PLC

I >  ( I _over1 ) 

 Kommunikation med Vamp 210 Generator Protection Relay 

Registrerad händelse

Typ av verifiering : Överföring av registrerad händelse i Vamp 210 till PLC SIMATIC S7 

Verifieringsprotokoll

Registrerad händelse Datum och klockslag överförd 
Registrerad händelse
Registrerad händelse

Datum och klockslag överförd 
Datum och klockslag överförd 

Registrerad händelse

Registrerad händelse
Registrerad händelse
Registrerad händelse
Registrerad händelse

Registrerad händelse
Registrerad händelse
Registrerad händelse
Registrerad händelse

Datum och klockslag överförd 
Datum och klockslag överförd 

Datum och klockslag överförd 

Datum och klockslag överförd 

Datum och klockslag överförd 
Datum och klockslag överförd 
Datum och klockslag överförd 

Datum och klockslag överförd 
Datum och klockslag överförd 

år-mån-dag-tim-min-sek-m.sek år-mån-dag-tim-min-sek-m.sek

I0 >>  ( I0_over2 ) 

I0 >  ( I0_over1 ) 

I2 >  ( I2_over1 ) 

I02 >  ( I02_over1 ) 

I0Dir >  ( I0Dir_over1 ) 
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 -----  -----
START_ON 33
TRIP_ON 34
START_OFF 35
TRIP_OFF 36

 -----  -----
START_ON 37
TRIP_ON 38
START_OFF 39
TRIP_OFF 40

 -----  -----
START_ON 41
TRIP_ON 42
START_OFF 43
TRIP_OFF 44

 -----  -----
START_ON 45 OK
TRIP_ON 46 OK
START_OFF 47 OK
TRIP_OFF 48 OK

Device has rest. 50 OK
Buffer overflow 51
E2Prom error 56

 -----  -----
START_ON 73 OK
TRIP_ON 74 OK
START_OFF 75 OK
TRIP_OFF 76 OK

 -----  -----
START_ON 77 OK
TRIP_ON 78 OK
START_OFF 79 OK
TRIP_OFF 80 OK

 -----  -----
START_ON 81
TRIP_ON 82
START_OFF 83
TRIP_OFF 84

 -----  -----
START_ON 85 OK
TRIP_ON 86 OK
START_OFF 87 OK
TRIP_OFF 88 OK

 -----  -----
START_ON 89 OK
TRIP_ON 90 OK
START_OFF 91 OK
TRIP_OFF 92 OK

 -----  -----
START_ON 93
TRIP_ON 94
START_OFF 95
TRIP_OFF 96

U1 <  ( U1_under1 ) 

U >>  ( U_over2 ) 

Registrerad händelse
Registrerad händelse
Registrerad händelse

Registrerad händelse
 -----

Registrerad händelse

Registrerad händelse
Registrerad händelse
Registrerad händelse

Datum och klockslag överförd 
Datum och klockslag överförd 
Datum och klockslag överförd 
Datum och klockslag överförd 

 -----
Datum och klockslag överförd 

Datum och klockslag överförd 
Datum och klockslag överförd 
Datum och klockslag överförd 
Datum och klockslag överförd 

Datum och klockslag överförd 

Registrerad händelse

Registrerad händelse

Registrerad händelse
Registrerad händelse

Registrerad händelse

Registrerad händelse
Registrerad händelse
Registrerad händelse
Registrerad händelse

Registrerad händelse
Registrerad händelse
Registrerad händelse
Registrerad händelse

Datum och klockslag överförd 
Datum och klockslag överförd 
Datum och klockslag överförd 

Datum och klockslag överförd 
Datum och klockslag överförd 
Datum och klockslag överförd 
Datum och klockslag överförd 

Datum och klockslag överförd 
Datum och klockslag överförd 
Datum och klockslag överförd 
Datum och klockslag överförd 

U >  ( U_over1 ) 

T >  ( T_over1 ) 

P <<  ( P_under2 ) 

P <  ( P_under1 ) 

Special codes

Q <  ( Q_under1 ) 

U0 >>  ( U0_over1 ) 

U0 >  ( U0_over1 ) 

I02 >>  ( I02_over2 ) 
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 -----  -----
START_ON 97
TRIP_ON 98
START_OFF 99
TRIP_OFF 100

 -----  -----
START_ON 101 OK
TRIP_ON 102 OK
START_OFF 103 OK
TRIP_OFF 104 OK

 -----  -----
START_ON 105 OK
TRIP_ON 106 OK
START_OFF 107 OK
TRIP_OFF 108 OK

 -----  -----
START_ON 109 OK
TRIP_ON 110 OK
START_OFF 111 OK
TRIP_OFF 112 OK

 -----  -----
START_ON 113 OK
TRIP_ON 114 OK
START_OFF 115 OK
TRIP_OFF 116 OK

 -----  -----
DI1_ON 141 OK
DI1_OFF 142 OK
DI2_ON 143 OK
DI2_OFF 144 OK
DI3_ON 145 OK
DI3_OFF 146 OK
DI4_ON 147 OK
DI4_OFF 148 OK
DI5_ON 149 OK
DI5_OFF 150 OK
DI6_ON 151 OK
DI6_OFF 152 OK

Kommentarer:

Digitala inputs

f <<  ( f_under2 ) 

f <  ( f_under1 ) 

f >>  ( f_over2 ) 

f >  ( f_over1 ) 

U1 <<  ( U1_under2 ) 

Registrerad händelse
Registrerad händelse
Registrerad händelse
Registrerad händelse

Registrerad händelse
Registrerad händelse
Registrerad händelse
Registrerad händelse

Registrerad händelse
Registrerad händelse
Registrerad händelse
Registrerad händelse

Registrerad händelse
Registrerad händelse
Registrerad händelse
Registrerad händelse

Registrerad händelse
Registrerad händelse
Registrerad händelse
Registrerad händelse
Registrerad händelse
Registrerad händelse
Registrerad händelse
Registrerad händelse
Registrerad händelse
Registrerad händelse
Registrerad händelse
Registrerad händelse

Datum och klockslag överförd 
Datum och klockslag överförd 
Datum och klockslag överförd 
Datum och klockslag överförd 

Datum och klockslag överförd 
Datum och klockslag överförd 
Datum och klockslag överförd 
Datum och klockslag överförd 

Datum och klockslag överförd 
Datum och klockslag överförd 
Datum och klockslag överförd 
Datum och klockslag överförd 

Datum och klockslag överförd 
Datum och klockslag överförd 

Datum och klockslag överförd 
Datum och klockslag överförd 

Datum och klockslag överförd 
Datum och klockslag överförd 

Datum och klockslag överförd 
Datum och klockslag överförd 

Datum och klockslag överförd 
Datum och klockslag överförd 

Datum och klockslag överförd 
Datum och klockslag överförd 
Datum och klockslag överförd 
Datum och klockslag överförd 

Datum och klockslag överförd 
Datum och klockslag överförd 

Stickprov har gjorts för att verifiera att händelser "event" registreras, överförs och lagras rätt i PLC 

blev satt när händelsen registrerades i PLC. Felet var att fel utgång för registrerad händelse 
var inskriven i PLC programmets sorteringsdel för event's. Felet är åtgärdat.

PLC registrerade händelse "event" från reläskyddet enligt VAMPSET's visning.
Uppdaterings tiden i PLC sker dock med en viss tidsfördröjning, ca 1-3 sek 

Av de stickprov för händelser som testades hittades ett fel att utgången "Event_I_over1_START_OFF" inte    



Reläskyddet VAMP’s funktion och kommunikation med PLC för kontrollutrustningar i 
vattenkraftanläggningar. 

Bilaga F:1 

F Uppkoppling för verifiering 
Reläskyddet uppkopplat mot Freja vid verifiering av kommunikationslösning. För att 
verifiera jordfels- och nollpunktsspänningsskydd krävs omkoppling mot Freja. 

 

 


