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РЕАЛІЗАЦІЯ КОНЦЕПЦІЇ "SMART GRID” 

Топологія "інтелектуальної" мережі 

дозволяє інтегрувати в єдиній 

мережі всі джерела електричної 

енергії (різної потужності), включно і 

відновлювані, та споживачів, що 

мають різний характер 

навантаження (індуктивне, активне, 

ємнісне).  

Головна проблема реалізації "інтелектуальної" енергетичної 

системи – розробка та підключення обладнання, що інтегрує до 

електричної мережі всі пасивні та активні компоненти, узгоджує 

та контролює режими їх роботи шляхом обробки інформації про 

стан та режим роботи пристроїв в реальному часі. 

Стандарти групи МЕК61850 визначають вимоги до точності міток часу необхідних 

для вимірювань в єдиному форматі  астрономічного часу,  

наприклад,  ± 1 мкс. 



  ПЕРЕДАВАННЯ І КОНТРОЛЬ СИГНАЛІВ МІТОК ТОЧНОГО 

ЧАСУ  
для безперервного моніторингу параметрів енергетичних мереж SMART Grid технологій  

Система безперервного моніторингу перехідних процесів в ОЕС України 

моніторинг перехідних 

процесів в ОЕС України  Вимірювання в єдиному форматі  

астрономічного часу 

стандарти групи МЕК61850 визначають вимоги 

до точності міток часу необхідних для ряду 

функцій, наприклад,  ± 1 мкс 
Технологія векторних 

вимірювань 



Пристрій контролю 

якості формування 

синхросигналів 

Вимірювання показників якості 

електроенергії у реальному часі 

ОБ’ЄДНАНА ЕНЕРГЕТИЧНА СИСТЕМА 

УКРАЇНИ  

Державний еталон часу і частот  

Споживачі електричної енергії 

 

                GPS 

IP-мережа 

Цент обробки 

даних 

http://digitalsubstation.ru/wp-content/uploads/2013/09/ENIPView.pn


GPS 

GPS 

GPS 

GPS 

.  

Принципові недоліки: 

- залежність характеристик радіонавігаційного каналу від 

нестаціонарності відкритого середовища розповсюдження 

радіосигналів,  

- відсутність захисту радіосигналів від навмисного 

придушення чи спотворення,  

- залежність від закордонних джерел точного часу і частоти. 

ПЕРЕДАВАННЯ СИГНАЛІВ МІТОК ТОЧНОГО ЧАСУ для 

безперервного моніторингу стабільності параметрів сучасних 

енергетичних мереж SMART Grid технологій на базі GPS 

Супутникові системи здатні забезпечити 

вимоги до точності часових міток 

інтегрованих систем електропостачання 

навіть з значним запасом.  



СТРУКТУРНА СХЕМА 
комп’ютерно-інтегрованої 

системи контролю 

синхросигналів системи 

формування  

міток точного часу 

інтегрованих 

електроенергетичних 

мереж SMART-

технологій 

 
Блок датчика БПП на 

кожен об'єкт, що 

контролюється, який 

включає приймач GPS з 

антенним комплектом  

 –  Ethernet 

Корпоративна  

ІР- мережа 

СЕРВЕР 

Персональний 

комп’ютер 

Блок БПП 

GPS 

Блок БПП 

 

GPS 

Блок БПП 

 

GPS 



Розроблена ІНФОРМАЦІЙНА СИСТЕМА 
складається з обладнання: 

 

 - вторинного еталону одиниць часу і частоти (ВЕЧЧ), 

вітчизняноЇ апаратури для формування шкали 

поточного часу та дати (епоховий лічильник), 

 

 - вітчизняноЇ системи УС-1588М («МАЙСТЕР») - для 

передачі, УС-1588S («СЛЕЙВ»), з оптимальною за 

швидкодією системою цифрової обробки 

(пристрій «ТАЙМЕТР») - для прийому шкали часу, 

 

 

 

 ІНФОРМАЦІЙНА СИСТЕМА забезпечує передавання споживачам 

єдиних еталонних синхросигналів від первинних і вторинних 

еталонів часу і частоти   
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ІНФОРМАЦІЙНА СИСТЕМА ПЕРЕДАЧІ  
ЄДИНОЇ НАЦІОНАЛЬНОЇ ШКАЛИ ЧАСУ 



 

ПЕРЕДАЧА ШКАЛИ ЧАСУ  
ІР-МЕРЕЖАМИ 

При передачі сигналів часу до віддалених мережевих клієнтів використовується 

спеціальний мережевий протокол - NTP (Network Time Protocol). 

Впроваджується новий, найбільш перспективний 

протокол для передачі шкали часу ІР-мережами - 

PTP (Precision Time Protocol, або IEEE-1588), для 

використання якого було розроблене  

спеціальне вітчизняне обладнання  

УС-1588 (“мастер” та “слейв”) 

РТР дозволяє досягнути субмікросекундної точності 
8 



РЕЗУЛЬТАТИ ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНИХ 
ДОСЛІДЖЕНЬ  

пристроїв  

УС-1588 М та УС-1588 S 

   

Аналіз результатів дослідження на відповідність міжнародних Рекомендацій 

ITU-T G.810 та G.8262 дозволяє стверджувати про виконання норм по 

показнику MTIE за інтервал вимірювання дві доби. 

ВЧІ 

 

МВЧІ 

 
ДЧІ 
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Стандарт ETS 300 462-4 - 

МТІЕ не більше 1 мкс   

РЕЗУЛЬТАТИ ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ 

пристроїв УС-1588 М та УС-1588 S  

на діючій IP-мережі 
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АВТОМАТИЗОВАНА ІНФОРМАЦІЙНА СИСТЕМА КОНТРОЛЮ 
ЯКОСТІ СИНХРОСИГНАЛІВ З ВИКОРИСТАННЯМ ІР-ТЕХНОЛОГІЙ  

УС-1588 M УС-1588 S 

Моніторинг перехідних процесів в ОЕС України  

GPS 

КИЇВ 

Jб’єкти, що потребують синхроінформацію 

Блок первинних перетворювачів 

"TIMETER-2pps" (БПП) 

 
Автоматизованої системи контролю якості 

синхросигналів з використанням ІР-технологій 
ЄНСС УКРАЇНИ 

забезпечує в автоматичному режимі контроль 

синхросигналів з субнаносекундною точністю. 

  

БПП "TIMETER-2pps" автоматично,  

з періодом 200 мс, здійснює цифрові 

вимірювання відхилення часового інтервалу 

контрольованих сигналів (4 канали) з 

роздільною здатністю 0,2 нс. 

Отримані результати вимірів оброблюються 

мікроконтролером і в текстовому форматі,  з 

періодичністю Т=1c, передаються через  

ІР-мережу на комп’ютер для візуалізації та 

порівняння з нормами. 

Об’єднана енергетична система України  
 

 

Державний 

еталон часу 

і частот  

Вимірюианн в єдиному форматі астрономічного часу  

… 

1 

1 



СТРУКТУРА АВТОМАТИЗОВАНОЇ ІНФОРМАЦІЙНОЇ СИСТЕМИ 
БАГАТОКАНАЛЬНОГО МОНІТОРИНГУ ЯКОСТІ ПЕРЕДАВАННЯ 

СИГНАЛІВ СИНХРОНІЗАЦІЇ ЧАСУ З ВИКОРИСТАННЯМ  
ІР-ТЕХНОЛОГІЙ 

 

Синхро-  
сигнали 

Опорний 
сигнал 

СЕРВЕР 
АВТОМАТИЗОВАНОЇ БАГАТОКАНАЛЬНОЇ 

СИСТЕМИ МОНІТОРИНГУ 

 

БПП 
«TIMETER-2pps» 

GPS-приймач 

1 

n 

1 

 

БПП 
«TIMETER-2pps» 

 

GPS-приймач 

1 

m 

Синхро-  
сигнали 

 

N 

ІР-мережа  

Національний еталон одиниць 

часу і частоти 

 



СТРУКТУРНА 
СХЕМА  

блоку первинного 

перетворювача 

БПП «TIMETER-

2pps» 
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ПРИСТРІЙ БАГАТОКАНАЛЬНОГО 
МОНІТОРИНГУ СИНХРОСИГНАЛІВ 

ВЧІ контрольованого сигналу міток точного часу, що 

формується першим і другим приймачем GPS  



РЕЗУЛЬТАТИ ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНИХ 
ДОСЛІДЖЕНЬ  

синхросигналів двох приймачів GPS 
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РЕЗУЛЬТАТИ ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНИХ 
ДОСЛІДЖЕНЬ 

На нижньому графіку (Channel C1) можна виділити інтервал часу (700 с – 1700 с) 

де другий приймач GPS після дії електромагнітних завад працює з відхиленнями 

часового інтервалу приблизно 500 нс 
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АПРОБАЦІЇ РЕЗУЛЬТАТІВ ДОСЛІДЖЕНЬ 



ВИСНОВКИ 
 

За результатами досліджень можна 
стверджувати, що розроблені програмно-

апаратні засоби є новітньою вітчизняною 
системою, яка забезпечує ефективний 

контроль часових  характеристик сигналів 
синхронізації часу розумних мереж 

електропостачання, а також може 
використовуватись у різних галузях економіки 
країни в цілях підвищення інформаційного 

суверенітету, 
обороноздатності та 

безпеки держави.  
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Дякую за увагу! 


