การแก้ ปัญหาเรื องเวลาในสถานีไฟฟ้า
เนือหาโดยสรุป
การใช้ งานสถานีไฟฟ้าขันสูง เช่น การวัดเฟสเซอร์แบบหลายพืนทีด้ วย Phasor Measurement Unit
(PMU) และ สุม่ ค่าตัวอย่างของ Process Bus ต้ องการความแม่นยําในการ sync ด้ วยเวลาทีน้ อยกว่า 1
microsec แทนทีจะเป็ น 1-2 ms ซึงเป็ นความต้ องการทัวไปในปัจจุบนั สถานีไฟฟ้าในปัจจุบนั ใช้ ethernet ใน
การสือสารระหว่างระบบ SCADA และ Protection Relay Precision Time Protocol (PTP) เป็ นระบบการ
Sync เวลาทีใช้ ในสถานีไฟฟ้ามากกว่าระบบการแจกเวลาเฉพาะที ซึงสามารถ Sync กับ Protection Relay,
Merging Unit และอุปกรณ์อนได้
ื ดกี ว่า 1 microsec
White paper นีจะอธิบายว่า PTP สามารถนํามาใช้ ในสถานีไฟฟ้าได้ ดกี ว่าการแจกเวลาระบบเดิม
อย่างไร
Tekron มีประการณ์มากกว่า 15 ปี ในผลิตภัณฑ์ทีเกียวกับเวลาสําหรับอุตสาหกรรมพลังงาน
ผลิตภัณฑ์ล่าสุดทีสนับสนุน PTP และ white paper นีจะอธิบายระบบการแจกเวลาจําเป็นต่อสถานีไฟฟ้า
สมัยใหม่อย่างไร ในขณะทียังเข้ ากันได้ กบั การออกแบบ Protection and Control ทีมีอยู่ สิงเหล่านีจะทําให้
ผู้ปฏิบตั งิ านของสถานียอ่ ยในอุตสาหกรรม ได้ รบั ประสบการณ์ด้วย PTP
1. ความท้ าทายเรืองเวลาในสถานีไฟฟ้า
ความต้ องการเรืองเวลาในสถานีไฟฟ้ามีมาหลายปี แล้ ว เพือให้ แน่ใจว่า event ทีเกิดขึนในสถานีมี
ความถูกต้ องที 1 ms และ time stamp ทีแม่นยํากว่าที 1 microsec ซึงเป็ นสิงทีต้ องการในสถานีไฟฟ้า
สมัยใหม่
การ Sync time ของ Protection relay และอุปกรณ์อนๆ
ื มีอยู่ 2 ระบบ
· ระบบเวลาเฉพาะ โดยใช้ สาย cable และ repeater
· ระบบเวลาแบบเครือข่าย โดยใช้ Ethernet switch ใช้ รว่ มกับการใช้ งานอืนๆ
ต่อไปจะพูดถึงการใช้ งานทัวไป ข้ อดีและข้ อเสียของการ Sync time ของแต่ละระบบ

1.1 ระบบเวลาเฉพาะ
เป็ นระบบการแจกเวลาทีใช้ ในอดีตโดยใช้ สาย Coaxial, twisted pair or F/O มีด้วยกัน 2 วิธี
· IRIG-B
· 1 Pulse Per Second(1-PPS)
การสือสารระหว่าง Protection relay and SCADA ทีไม่มีความแม่นยําของ time sync ระบบจะมีคา่ ใช้ จา่ ยใน
การก่อสร้ างเพิม สาย cable มากขึน terminal มากขึน รวมถึงเอกสารด้ วย ซึงสําคัญมากสําหรับสถานีไฟฟ้า
ขนาดใหญ่
รูปที แสดงการใช้ IRIG-B สําหรับการ Sync เวลาและการส่งข้ อมูลผ่าน Ethernet อย่างไรก็ตาม RS-485
อาจจะใช้ ในสถานีไฟฟ้าเก่าที Ethernet switch สาย twisted pair ใช้ แทนสาน coaxial สําหรับ IRIG-B ใน
สถานีย่อย

รูปที 1 ภาพแสดงการแยกเวลาและเครือข่ายการสือสารในระบบสถานียอ่ ยอัตโนมัติ
1.1.1 IRIG-B
วิธกี าร Sync time ทีใช้ กนั มากทีสุดในสถานีไฟฟ้า คือ IRIG-B ซึงใช้ ในเครือข่ายเฉพาะ รหัสเวลานีจะส่ง raw
pulses ผ่าน copper cable และ F/O หรือ ขยายความถี(AM) 1kHz ผ่านสาย coaxial IRIG-B ได้ ถกู ขยายให้
ครอบคลุมถึงระดับปี ด้วยมาตรฐาน IEEE สําหรับ Synchrophasor ในการขยายนีได้ ครอบคลุมไปถึงปี , การ
ชดเชยโซนเวลาตามมาตรฐานเวลาสากล (UTC), เวลาออมแสง และคุณภาพเวลาซึงเป็นส่วนสําคัญของสถานี
ไฟฟ้า IRIG-B สามารถใช้ ได้ ถงึ ระดับ microsec แต่ถกู จํากัดไว้ ทีระดับ millisec เพราะการออกแบบอุปกรณ์

IRIG-B มีตวั เลือกในเรืองแบบและการส่งรหัส แต่นา่ เสียดายทีความต้ องการในการ Sync time ขึนอยูก่ บั แต่ละ
ผู้ขายสถานีไฟฟ้าและไม่สามารถใช้ งานร่วมกันได้ กบั หนึงในสัญญาณ IRIG-B เช่นนีความแตกต่างจึงมีทงั
สัญญาณทีขยายแล้ ว สัญญาณทียังไม่ได้ ขยาย การอ้ างอิงเวลาท้ องถินหรืออ้ างอิงมาตรฐานเวลาสากล (UTC)
ตัวอย่าง IRIG-B code ทีรู้จกั กัน
· B003: Pulse width code(unmodulated) ไม่มีสว่ นขยายสําหรับปี หรือส่วนขยาย IEEE
· B004: Pulse width code(unmodulated) มีส่วนขยายสําหรับปี และส่วนขยาย IEEE
· B124: ขยายสัญญาณ 1kHz มีสว่ นขยายสําหรับปี และส่วนขยาย IEEE
รูปที 2 แสดงสัญญาณ IRIG Standard 200-04 เปรียบเทียบสัญญาณทียังไม่ได้ ปรับกับสัญญาณทีปรับแล้ ว
ซึงใช้ ใน IRIG-B

รูปที 2 IRIG-B specification แสดงส่วนเริมของข้ อความอ้ างอิงและ data pulse ( “0” และ “ ”) สําหรับ
สัญญาณทียังไม่ได้ ปรับและสัญญาณทีปรับแล้ ว
Client devices เช่น Protection relay ต้ อง config เพือให้ ตรงกับ master clock เช่น UTC, local time, fixed
time zone หรือส่วนขยายทีกําหนดโดย IEEE ความยืดหยุน่ ของการ config protection relay มีความแตกต่าง
กันอย่างมีนยั สําคัญแม้ วา่ จะเป็น relay จากผู้ผลิตเดียวกัน relay บางรุน่ สามารถ config ให้ เข้ ากับ IRIG-B ได้
เกือบทุก code แต่สว่ นมากก็ถกู จํากัดไว้
ความท้ าทายของ IRIG-B ในสถานีไฟฟ้าอีกอย่างคือ burden ในเวลาของเครือข่าย, การเข้ าสาย, ฉนวนไฟฟ้า,
การป้องกันการรบกวน, และการบํารุงรักษา ความสามารถในการส่งออกของ master clock สามารถส่งได้
ตังแต่ 15mA to 150 mA แต่กข็ นอยู
ึ ก่ บั ยีห้ อและรุ่นของ protection relay ทีใช้ อยูซ่ งมี
ึ load ต่างกัน (ทัวไปอยู่ที
5mA to 10mA) ต่อกับ master clock นีคือความซับซ้ อนในการออกแบบด้ วยการปรับให้ เข้ ากับ protection
relay ทีมีจํานวนมาก เช่น ในสถานีย่อยหรือโรงงานอุตสาหกรรมทีใช้ เมทัลแคดสวิทช์เกียร์แรงดันปานกลาง

1.1.2 One Pulse per Second (1-PPS)
1-PPS สามารถใช้ อ้างอิงการ sync ทีแม่นยําได้ อย่างขวาง แต่ไม่มขี ้ อมูล เวลาของวัน นีก็เพียงพอแล้ วสําหรับ
sampled value process bus กับการใช้ งานในปัจจุบนั แต่เวลาของวัน มีแนวโน้ มทีจะใช้ ในอนาคตในเรือง
time stamp หรือการตรวจสอบข้ อความทีเข้ ารหัส (เพือป้องกันการเล่นซํา) 1-PPS ทีใช้ โดยทัวไปสําหรับการ
Sync ในสถานีย่อยมาจากมาตนฐาน IEC-60044-8 และอ้ างถึง IEC-61850-9-2 คําแนะนําทัวไปในการใช้
process bus อ้ างอิงตาม “9-2 Light Edition” มาตรฐาน IEC 61869-9 ฉบับร่างสําหรับการรวม 1-PPS บน
สาย fiber optic เพือเป็ นตัวเลือกในการ sync เวลา
รูปที รูปภาพแสดง pulse ของ 1-PPS การขึนและลงของเวลา(tf) ระหว่างระดับ 10% ถึง % ต้ องน้ อยกว่า
ns และเวลาสูง (th) ต้ องอยูร่ ะหว่าง 10 µs ถึง 500 ms (วัดทีระดับ %)

รูปที แสดงลักษณะจํากัดจําเพาะของ 1-PPS
1-PPS ต้ องใช้ กบั ระบบเครือข่ายเฉพาะ ซึงใช้ สายโลหะ (coaxial หรือ twisted pair) หรือสาย fiber optic
(multi-mode หรือ single-mode)
1.1.3 การแพร่กระจายของ delay
การใช้ IRIG-B และ 1-PPS ใช้ วธิ กี ารทางไฟฟ้าจะง่ายกว่าใช้ fiber optic ตังแต่การเชือมต่อแบบ multi drop
สามารถใช้ ได้ (รวมถึง loading ของ source ทีจํากัด) แต่ fiber optic ศักยภาพดีกว่าเมือใช้ ระหว่างตู้ fiber
optic ทําได้ ดกี ว่าทังเรืองการขจัดสนามไฟฟ้าหรือความทนทานต่อสิงรบกวน แต่ตวั repeater ในการแจกเวลา
เฉพาะทีต้ องแยกไปที Protection relay แต่ละตัว 9-2LE แนวทางสําหรับ IEC-61850-9-2 ต้ องการ sync time
ทีผ่าน fiber optic นีคือจุดเริมต้ นในการใช้ pulse distributor หรือ ตัวแจกเวลาทีมีหลาย output
ค่า delay ผ่านสายทองแดง และ fiber optic อยูป่ ระมาณ 5ns/m นีเป็ นผลให้ เมือมีการใช้ สายยาวๆ ต้ องมีการ
ชดเชยโดยอุปกรณ์ทีต่อ ในมาตรฐาน 9-2LE จึงกําหนด error ไว้ ที 2 µs ก่อนทีจะชดเชย ก็คอื ประมาณ 400 m

ซึงสถานีใหญ่ๆ ก็จะมีความยาวสายเกิน ต้ องมีการชดเชยเวลา การชดเชยเวลาเป็ น manual process ซึงขึนอยู่
กับความยาวของสาย ของอุปกรณ์แต่ละตัว
รายละเอียดการแพร่กระจายของ delay และการเปรียบเทียบ 1-PPS, IRIG-B และ PTP สามารถดูได้ ทอ้ี างอิง
1.2 ระบบเวลาเครือข่าย
เครือข่าย Ethernet ทีใช้ กนั อย่างกว้ างขวางในสถานีไฟฟ้าสามารถ sync โดยใช้ internal clock ผ่านทังสถานี
จึงใช้ สายไฟน้ อย แต่กต็ ้ องใช้ protocol ที support relay meter หรือ อุปกรณ์อืนๆ
ไสอง protocol ทีใช้ กันทัวไป คือ NTP และ PTP ทังสอง protocol จะใช้ ผา่ น Ethernet ทังสอง Protocol
สามารถชดเชยเวลาได้ โดยผ่านการสือสารแบบสองทิศทาง NTP ใช้ กนั แพร่หลายแต่ PTP มีประสิทธิภาพดีกว่า
ผ่านอุปกรณ์เครือข่ายพิเศษ
ทังสอง Protocol ทีใช้ กนั ทัวไป คือ Network Time Protocol (NTP) และ Precition Time Protocol (PTP) ทัง
สอง protocol เมือใช้ ในสถานียอ่ ย จะทํางานผ่าน Ethernet NTP และ PTP สามารถชดเชยการกระจายของ
delay โดยผ่านการสือสารแบบสองทิศทาง NTP มีการใช้ งานและติดตังทีกว้ างขวางกว่า แต่ PTP มี
ประสิทธิภาพดีกว่า แต่ต้องใช้ อปุ กรณ์เครือข่ายแบบพิเศษ โครงสร้ างดังภาพที 4 ซึง NTP และ PTP โครงสร้ าง
เหมือนกัน

รูปที 4 โครงสร้ างเครือข่ายการ sync เวลาของ NTP และ PTP ซึง PTP ต้ องใช้ Ethernet เฉพาะ แต่ NTP ไม่
ต้ องใช้

ทังสอง protocol สามารถใช้ master clock ได้ หลายตัว ซึงจะเพิมความน่าเชือถือให้ กบั ระบบเวลาในสถานี
ย่อยในระบบการ sync เวลา นอกจากนี การใช้ master clock หลายๆ ตัวเมือถึงคราวทีต้ องซ่อมบํารุงสามารถ
ทําได้ โดยทีระบบเวลา(และอุปกรณ์ปอ้ งกันบางตัว)ไม่ลม่
1.2.1 Network Time Protocol (NTP)
ในหลายปี ทผ่ี านมา NTP เป็ นทียอมรับในสถานีไฟฟ้า การรวมกันในเชิงพาณิชย์ NTP server (clock) และ
clients (protection relays) มีความแม่นยํา 1-4ms แต่ต้องดูแลการออกแบบของระบบเครือข่าย เพือลดการ
delay ของระบบ
ข้ อดีของ NTP ทีดีกว่า IRIG-B ก็คือ NTP จะอ้ างอิงเวลา UTC ตลอดเวลา นีเป็ นไปตามมาตรฐาน IEC-61850
and IEEE Std 1815 (DNP3.0) ซึงต้ องการ event ทีมี time stamp โดยใช้ เวลา UTC ถ้ าต้ องการให้ relay
แสดงเวลาพืนทีจะต้ อง config ด้ วยตนเอง พร้ อมด้ วย Daylight Saving NTP support ระบบทีมี master
clock หลายๆ ตัว เพือความแม่นยําและน่าเชือถือของระบบ แต่นา่ เสียดายที NTP ไม่สามารถละเอียดได้ ถงึ
ระดับ microsec ซึงเป็ นความละเอียดทีต้ องใช้ กบั synchrophasors และการสุม่ ค่า process buses
1.2.2 Precision Time Protocol (PTP)
IEEE Std 1588-2008 ได้ กาํ หนด PTP รุน่ 2 คือ PTPv2 หรือ 1588v2 จะมีความแม่นยําทีสูงโดยใช้ Ethernet
พิเศษ PTP message จะบันทึกเวลาทีแน่นอนลงใน Ethernet card ข้ อมูลนีสามารถชดเชยกับข้ อมูลทียังไม่
ถูกต้ องซึงเกิดจากการปฏิบตั กิ ารจริงของระบบและกระบวนการอืนๆทีทําให้ delay อุปกรณ์หลักสําหรับ sync
และอุปกรณ์อืนๆ จะถูกทําการ sync โดยไม่สง่ ผลกระทบต่อ protocol อืนๆ ใน Ethernet และ port เดียวกัน
สามารถใช้ IEC-61850, DNP3.0, 104, Modbus และ protocol อืนๆ อุปกรณ์พิเศษสําหรับ PTP มีคา่ ใช้ จา่ ย
เพิมขึนอย่างมีขอบเขต PTP จะ support เฉพาะ relay รุ่นใหม่ และอาจจะเป็น option สําหรับ relay
PTP ทีรองรับ master clock หลายตัว แต่จะมีการเลือกตัวแค่ตวั เดียวทีเป็น grandmaster ถ้ า grandmaster
fail ตัว master clock ตัวอืนในระบบจะทําหน้ าทีแทนถ้ าตัวนันมีความแม่นยําทีสูงกว่า เวลาทีใช้ ในการเปลียน
จะมีคา่ แตกต่างกันไป อย่างไรก็ตามค่า setting หรือ profile ทีเหมาะสําหรับอุตสาหกรรมพลังงานคือ น้ อยกว่า
5s

2. PTP เบื องต้น

PTP มีความยืดหยุ่นมากมี range ทีกว้ าง ด้ วยความละเอียดทีสูงถึง 10 ns เมือใช้ กบั อุปกรณ์ทีมีอยู่ในระบบ
ความแม่นยําทีมากกว่านี สามารถใช้ ได้ ด้วย PTPv2 โดยใช้ Ethernet พิเศษทีเรียกว่า transparent clock ซึงตัว
transparent clock จะทําการวัด residence time ของ sync time เวลานีจะใช้ เป็ นกรอบของเวลาส่งต่อไปยัง
switch และเวลานีจะเปลียนแปลงตาม network load และผ่านไปยังอุปกรณ์ถดั ไป ซึงเวลานีจะนํามาชดเชย
กับการสือสารทีอยูใ่ นเครือข่ายและเพิมประสิทธิภาพของ PTP เมือใช้ เป็น share ethernet การทํางานของ
transparent clock ไม่จาํ เป็ นต้ องจัดลําดับความสําคัญ และลดความซับซ้ อนของการออกแบบ
2.1 คําศัพท์เกียวกับ PTP
IEEE Std 1588-2008 ได้ นิยามตัวเลขศัพท์สําหรับระบบการ sync เวลาด้ วย PTP
คําศัพท์หลักได้ แก่
· Grandmaster clock เป็ น clock ทีเป็ นแหล่งกําเนิดพืนฐานของเวลา ซึงรับเวลามาจาก GPS หรือ
ระบบดาวเทียม ทีติดตังไว้ ข้างใน
· Master clock เป็ น clock ทีเป็ นต้นกําเนิดของเวลาในระบบที clock ตัวอืนๆ จะ sync ด้ วย
· Slave clock คือ end-user ของ PTP ซึงอาจจะเป็น relay ที support PTP หรือ translator ทีสร้ าง
เวลามา sync กับระบบเวลาเก่า เช่น IRIG-B หรือ 1-PPS
· Transparent clock คือ Ethernet switch ทีใช้ วดั ค่าเวลา sync message ของ PTP แล้ วส่งต่อไปที
อุปกรณ์ และส่งข้ อมูล PTP event message ไปยังตัวรับ
· Boundary clock คือ clock ทีมี PTP port หลาย port เพือเป็ น ถ้ าติดต่อกับ upstream จะทําหน้ าที
เป็ น Slave clock แต่ถ้าติดต่อกับ downstream จะทําหน้ าทีเป็น Master clock
ในเครือข่ายเวลาจําเป็ นต้ องมีอย่างน้ อย grandmaster clock หนึงตัวและ slave clock หนึงตัว อย่างไรก็ตาม
ในสถานการณ์สว่ นใหญ่จะต้ องใช้ Ethernet switch โดยทัวไป Ethernet switch ในเครือข่าย PTP จะเป็ น
transparent clock เนืองจากนีเป็ น configuration ทีง่ายทีสุด อย่างไรก็ตามเป็นไปได้ ที Ethernet switch ที
support PTP จะทําหน้ าทีเป็น boundary clock บางครังก็มีประสิทธิภาพทีดีกว่า (ซึงขึนอยู่กบั ยีห้ อและรุ่น)
รูปที 5 แสดงให้ เห็นขอบเขตของอุปกรณ์ตา่ งๆ ทีใช้ กบั ระบบเวลาของ PTP ถ้ าหากตัวรับสัญญาณดาวเทียม
ล้ มเหลว Grandmaster ในตัวอย่างนีสามารถกลับไปใช้ PTP message จากระบบข่ายงานบริเวณกว้ างได้ (ซึง

จุดนีจะกลายเป็น boundary clock) slave clock ทีใช้ อยูม่ ี ประเภท คือ protection relay ทีมี PTP ในตัว
และอุปกรณ์ translator ซึงจะสร้ างสัญญาณเวลาแบบเดิม เช่น IRIG-B และ 1-PPS สําหรับอุปกรณ์ทไม่
ี
สนับสนุน PTP

รูปที 5 เครือข่าย PTP ทีมี master clock, transparent clock/switch และ อุปกรณ์ slave อืนๆ
2.2 PTP Messages
PTP เมือใช้ กบั Power system profile จะมี message 4 classes เพือดําเนินการ time synchronization ดังนี
1. Sync messages จะนําค่าเวลาจาก master clock ในรูปแบบตัวเลขเป็ นวินาทีและนาโนวินาทีตงแต่
ั
เทียงคืนของวัยที 1 มกราคม 1970
2. Peer Delay messages จะมีการแลกเปลียนระหว่างอุปกรณ์ข้างเคียงเพือประมาณการกระจายของ
delay ของอุปกรณ์แต่ละตัว ซึงกลไกของ Peer Delay จะใช้ สองหรือสามประเภทข้ อความแยกจากกัน
เพือวัดค่าความกระจายของ delay (ขึนอยู่กับว่าเป็นขันทีหนึงหรือขันทีสองของการทํางาน)
3. Follow Up messages จะนําค่า time stamp ทีแม่นยําของ sync message ทีเคยส่งไปแล้ วพร้ อม
ด้ วยข้ อมูลการแก้ ไข ซึงข้ อมูลทีแก้ ไขจะรวม residence time ของ transparent clock และค่าความ
แพร่ของ delay จาก grandmaster และจุดนีในเครือข่ายจะแสดงในระดับ นาโนวินาทีและเศษส่วนนา
โนวินาที
4. Announce messages จะส่งข้ อมูลจาก grandmaster ซึงมีข้อมูลเวลาทีแม่นยํา (เช่น ตํารับสัญญาณ
GPS) และข้ อมูล PTP protocol อืนๆ

รูปที 6 ถึง 8 แสดงการส่งข้ อมูลของเครือข่ายขนาดเล็กทีใช้ two-step clocks (เป็ นอุปกรณ์ทีมีมากใน
ท้ องตลาด แต่ไม่รองรับ one-step operation) Sync messages จะถูกส่งโดยไม่มกี ารปรับเปลียนจาก
transparent clock ค่า ta(ตามรูปภาพ) แสดงเวลาที grandmaster clock และ Announce message ก็มี
ขันตอนทีเหมือนกัน

รูปที 6 รูปภาพแสดงการส่ง sync message ผ่านเครือข่าย PTP
Peer Delay (Peer Delay Request, Peer Delay Response and Peer Delay Follow Up) messages
เหล่านีจะแลกเปลียนกับอุปกรณืข้างเคียงและจะไม่ถกู ส่งต่อไปยังตัวอืน

รูปที 7 Peer Delay messageแลกเปลียนกับอุปกรณ์แต่ละตัวในเครือข่ายโดยไม่แพร่กระจายไปตัวอืน
Transparent clock จะบันทึก propagation delay ของแต่ละเส้ นทางโดยตัวมันเองและ peer ทีอยู่ติดกัน
ตามที sync message ส่งผ่าน transparent clock ซึง clock ตัวนีจะคํานวณ ค่าการแก้ ไขโดยรวมกับ
propagation delay ของเส้ นทาง message ทีมาถึง residence time ของ message ภายใน clock ค่าการ
แก้ ไขนีจะถูกเพิมไปใน correction field ของ follow message เมือ message ทาถึง slave clock มันจะบันทึก
link propagation delay ไปในส่วนของค่าทีแก้ ไขแล้ ว ซึงจะแสดงเวลาทังหมดสําหรับ sync message ใช้ เวลา
เดินทาง มาจาก master ถึง slave ซึงเรียกว่า path delay

เนืองจากค่า path delay ทังหมดในแต่ละองค์ประกอบมีสว่ นช่วยในเส้นทางของ sync message กลไก peerto-peer ทีใช้ ใน power profile มีการตอบสนองต่อการเปลียนแปลงทีดีในโครงสร้ างเครือข่าย นีเป็นข้ อสําคัญที
ควรบันทึก ในขณะที Follow Up message อาจจะดูคล้ ายกัน แต่วา่ พวกมันก็มจี ดุ ทีต่างกันในเครือข่าย
transparent clock จะปรับเปลียนเนือหาของ message แต่จะยังคงค่า source address เดิมของ
grandmaster ไว้
ในรูปที 8 tb คือค่าเวลาจริงที sync message ส่งมาจาก grandmaster clock และจะปิ ดไป แต่จะไม่เหมือนกับ
ta slave clock แต่ละตัวรู้วา่ เมือมันได้ รบั sync message โดยใช้ time stamp ทีแม่นยําและ correction
information จะสามารถชดเชยค่า delay ทีแปรปรวนในเครือข่ายได้

รูปที 8 Follow Up messages ทีมีข้อมูลล่าสุดจาก transparent clock ในเครือข่าย follow up message จะ
แตกต่างกันไปทัวเครือข่าย สะท้ อนให้ เห็นถึงความแตกต่างของ delay ในแต่ละ node .ในเครือข่าย
2.3 การทํางานแบบ one-step และ two-step
PTP ต้ องอาศัยการรู้เวลาทีเทียงตรงเมือ PTP sync message (คือ primary message ทีส่งเวลา) ทีถูกส่งและ
เมือมันได้ รบั โดย Ethernet interface ของ slave clock ค่า message เวลาทีถูกต้ องจะถูกส่ง ซึงจะรู้ได้ กต็ อ่ เมือ
มันถูกส่งไปแล้ ว อุปกรณ์ time stamp พิเศษใน Ethernet interface ซึงรองรับ PTP จะทําให้ ข้อมูลนีใช้ ได้ โดย
host CPU ใน grandmaster ค่า follow up message ทีค่า time-stamp ทีแม่นยําจะถูกส่งไปยัง client device
ทุกตัว transparent clock จะเพิมค่า delay โดยประมาณผ่านเครือข่ายไปที correction field ของ follow up
message การรวมกันของ Sync และ follow up message จะถูกเรียกว่าการทํางานแบบ two-step
PTPv2 ได้ เพิมการรองรับสําหรับอุปกรณ์ Ethernet ซึงสามารถแปลง PTP message ได้ อย่างรวดเร็ว ค่า timestamp ทีแม่นยําล่าสุดจะถูกส่ง วิธกี ารนีจะหลีกเลียงความจําเป็นของ follow message ซึงเรียกว่าการทํางาน
แบบ one step ในการทํางานแบบ one step ตัว grandmaster clock จะส่ง sync message ทีมี time stamp

ทีแม่นยํา และ transparent clock จะให้ คา่ ประมาณของ delay ในเครือข่าย ใน correction filed ของ sync
message แทนทีจะเป็ น follow up message นีจะช่วยลด network traffic แต่จะต้ องการใช้ อปุ กรณ์ Ethernet
ทีมีความซับซ้ อนมากขึน
ระบบ PTP อาจจะมีทงั one-step และ two-step grandmaster clock และ one-step และ two-step
transparent clock ตัว slave clock จําเป็นต้ องพิจารณา correction information ซึงจะถูกเพิมโดยตรงที sync
message โดย one step transparent clock และข้ อมูลล่าสุดทีส่งใน follow up message โดย two-step
transparent clock
2.4 PTP Power System Profile
มาตรฐาน PTP นันมีหลายตัวเลือก เช่นเดียวกับ IRIG-B บางตัวเลือกใช้ รว่ มกันไม่ได้ PTPv2 ได้ นาํ แนวคิด
“profiles” ซึงจํากัดตัวเลือกทีใช้ ได้ และอาจจะบังคับคุณลักษณะบางอย่างสําหรับการใช้ งานเฉพาะ
อุตสาหกรรมพลังงานใช้ profile IEEE Std C37.238-2011 ซึงจะให้ คา่ parameter ทีเหมาะสมและตัวเลือก
น้ อย ทีจะส่งความแม่นยําทีดีกว่า 1 µs กับโครงสร้ างเครื อข่ายทีพบได้ ทวไปในระบบสถานี
ั
ยอ่ ยอัตโนมัติ Power
file นีได้ นิยาม Management Information Base (MIB) สําหรับ Simple Network Management Protocol
(SNMP) ซึงยอมให้ คา่ parameter หลักของอุปกรณ์ Power profile ทีถูกดูแลด้ วยด้ วยเครืองมือจัดการ
เครือข่ายมาตรฐานอุตสาหกรรม ความสมบูรณ์และประสิทธิภาพของระบบ time synchronization สามารถ
ดูแลได้ แบบ real-time โดยการแจ้ งเตือนจะเกิดขึนเมือมีเหตุการณ์หรือความผิดปกติเกิดขึน
Profile นีจะรวมเข้ ากับหลักเกณฑ์ประสิทธิภาพสําหรับ transparent clock ซึงต้ องการ error ไม่เกิน 50 นาโน
วินาทีของ transparent clock แต่ละตัว เพือให้ แน่ใจว่าประสิทธิภาพอยู่ที µs เมือใช้ กบั Ethernet switch 16
ตัว (เช่น โครงสร้ างเครือข่ายแบบ Ring) ในขณะทีมันยอมรับ GPS clock error ได้ ถึง 200 นาโนวินาที ซึง
ครอบคลุมถึงเครือข่ายในสถานีไฟฟ้าส่วนใหญ่ทใช้
ี โครงสร้ างแบบ ring (ตรงข้ ามกับแบบ star)
Power Profile ทีต้ องการ peer to peer transparent clock ซึงใช้ กับ Ethernet switching ของ PTP message
และ message ทังหมดจะถูกส่งโดยใช้ multicast “layer 2” Ethernet frame คําว่า Peer to peer หมายถึง
อุปกรณ์แลกเปลียน message PTP กับอุปกรณ์ข้างเคียงเพือวัด path delay ระหว่างมัน แทนทีการใช้ slave
clock สือสารโดยตรงกับ active grandmaster clock ค่า delay ของเครือข่ายทังหมดสามารถคํานวณได้ จาก

ผลรวม path delay และ residence time ระหว่าง grandmaster กับ slave clock แต่ละตัว ทําให้ มขี ้ อดี 2
ประการคือ
· Network traffic ทีดูแลโดย grandmaster clock จะไม่เพิมขึนตามขนาดทีใหญ่ขนึ ตัว grandmaster
จะสือสารแบบสองทางกับ Ethernet switch(transparent clock หรือ boundary clock) ทีต่ออยู่
เท่านัน
· ระบบ PTP จะชดเชยอัตโนมัติ ถ้ า network link ล้ มเหลว และ alternative path จะถูกนํามาใช้ path
delay จะถูกวัดบน network link ทังหมด ถึงแม้ มนั จะถูก block จาก normal traffic โดย spanning
tree protocols ก็ตาม
ไม่ใช่ทกุ รายทีผลิตอุปกรณ์ PTP จะรองรับ C.37238 Power Profile (แต่อปุ กรณ์ของ Tekron รองรับ PTP
ทังหมด) อย่างไรก็ตาม “default” ของ peer-to-peer profile ทีระบุใน Annex J.4 หรือ IEEE Std 1588-2008
สามารถบรรลุถงึ ความแม่นยําทีต้ องการ ถ้ ามีการตังค่าอย่างเหมาะสม ถ้ าไม่ใช่อปุ กรณ์ Power Profile ทีไม่มี
การรับรอง ข้ อมูลทีเป็ นประโยชน์สาํ หรับการใช้ งานสถานียอ่ ย เช่น time error และ local time zone offset ซึง
จะนําไปใช้ กบั client device หรือใช้ แสดงประสิทธิภาพในช่วงทดสอบว่าได้ ความแม่นยําทีต้ องการหรือไม่
(Annex J.4 ไม่ได้ ระบุ spec ในเรืองประสิทธิภาพน้ ไว้ )
Boundary clock สามารถใช้ เป็ นตัว translate ระหว่าง PTP profile ซึงตัวอย่างการใช้ งานจะเป็นการแปลง
ระหว่าง ITU-T Rec. G.8265.1 Telecommunication profile (ทีใช้ สาํ หรับเครือข่ายบริเวณกว้ าง
2.5 ข้ อดีและการสรุปประเด็นจาก PTP และ Power Profile
Power Profile มีข้อดีทสํี าคัญหลายอย่างสําหรับระบบสถานียอ่ ยอัตโนมัติ ดังนี
· ความละเอียดในการ sync จะไม่ได้ รบั ผลกระทบจาก network traffic อืนๆ โดยมีเงือนไขว่า PTP
message ต้ องไม่หายเนืองจาก overloading ทําให้ โครงสร้ างพืนฐานเดียวกันทีใช้ สําหรับ PTP และ
synchrophasors, การสุม่ ค่า process bus, IEC 61850 (GOOSE และ/หรือ MMS), DNP3 และอืนๆ
· ความเร็วของ PTP message จะถูกปรับให้ ดีทีสุด ที 1µs ตามความต้ องการของการใช้ งานระบบไฟฟ้า
โดยไม่ต้องติดตัง traffic เพิมเติมบน shared network หรือต้ องใช้ slave clock ทีซับซ้ อน
· สาย fiber optic หรือ twisted pair Ethernet สามารถใช้ ได้ และต้ องมีการจัด port อย่างเหมาะสมเมือ
เลือกทีจะใช้ Ethernet switch

· สามารถการอ้ างอิงเวลาเดียวได้ ซึงไม่ได้ ต้องมีการตังค่าเกียวกับ UTC หรือ local time อุปกรณ์
Power profile ทังหมดจะใช้ International Atomic Time (TAI) ซึงจะหลีกเลียงอธิกวินาที (leap
second) และเวลาออมแสง (daylight saving)
· Power Profile จะส่งค่าชดเชยเวลาท้ องถิน ซึงไม่จําเป็ นต้องตังค่า local time zone ใน protection
relay เพิมเติม การเปลียนแปลงใดๆ ทีมีผลกับวันทีของการปฏิบตั งิ าน ของการออมแสง ต้ องเปลียนที
ตัว grandmaster แทนทีจะเปลียนที protection relay ทุกตัว กลไกทีใช้ เป็ นไปตาม IEEE Std 1588
ซึงทําให้ อปุ กรณ์ทสามารถเข้
ี
ากันได้ แม้ วา่ มันจะไม่รองรับ Power Profile ก็ตาม
· สามารถใช้ grandmaster แบบ redundant ได้ ด้วย automatic failover ถ้ า active grandmaster
สูญเสียการเชือมต่อหรือประสิทธิภาพลดลง
· Protocols ทีต่อแบบ redundant Ethernet เช่น Rapid Spanning Tree Protocol (RSTP), Parallel
Redundancy Protocol (PRP) และ High-availability Seamless Ring (HSR) สามารถใช้ เพิมความ
น่าเชือถือของ network connection ระหว่างอุปกรณ์ PTP
· Network สามารถขยายได้ โดยไม่ต้องติดตัง network load เพิมเติมที grandmaster clock
· Propagation delays โดยรวมทีเกิดจากการลากสายยาวจะถูกชดเชยอัตโนมัตเิ พือหลีกเลียงการ tune
เพือปรับ merging units และ phasor measurement units ทีอยู่ใน field โดยการใช้ มือ
ข้ อมูลเพิมเติมสําหรับผลการทดสอบค่า redundant ของ grandmaster clocks อ้ างถึง reference 2 เอกสาร
นีแสดงให้ เห็นถึงประสิทธิภาพของ PTP ในการจัดการกับ network outage และการรับสัญญาณ GPS ทีขาด
หายโดย grandmaster clock
PTP เป็ น protocol ทีซับซ้ อนพอสมควร และบางขันตอนจําเป็ นต้ องทําให้ แน่นอนว่า time synchronization
system จะถูกคาดหวังและมีความเสียงเพิมขึนบางประการในระบบสถานีย่อยอัตโนมัติ จุดทีควรบันทึกคือ
· Ethernet switch ทีใช้ สาํ หรับ PTP กับ Power System Profile จะต้ องรองรับ Power Profile เฉพาะ
ถ้ ามีรายงาน time error ทีมีความหมาย ไม่ใช่ peer to peer transparent clock ทุกตัวทีจะเป็ นไป
ตามความต้ องการซึง error ไม่เกิน 50 นาโนวินาที หรือสามารถประมาณความไม่แม่นยําของเวลาได้
· Native support สําหรับ PTP ซึงถูกจํากัดใน Protection relay แต่กาํ ลังอยูใ่ นการพัฒนา ผู้ผลิต
หลายๆ รายมีการปล่อย protection relay ทีรองรับ PTP ตังแต่ปี
แต่นอาจจะเป็
ี
นตัวเลือกทีต้ อง
ระบุเวลาสังซือ

· ไม่ใช่ PTP grandmaster clock หรือ slave clock (รวมถึง translator) ซึงถูกออกแบบให้ ใช้ ในสถานี
ไฟฟ้าแรงสูง ถึงแม้ วา่ มันอาจจะรองรับ Power Profile อุปกรณ์ในสถานียอ่ ยควรจะทดสอบสําหรับ
higher levels of electromagnetic compatibility (EMC) มากกว่าอุปกรณ์ office หรืออุปกรณ์ light
industrial
· Time synchronization มีความสําคัญมากสําหรับการทํางานของ synchrophasor monitoring และ
การสุม่ ค่า process buses อย่างมาก มันเป็ นสิงจําเป็นทีต้ องให้ เจ้ าหน้ าทีทีมีความสามารถเท่านันที
จะปรับเปลียนการตังค่าและการทํางานของ PTP clock ได้ โดยผ่านเครืองมือการตังค่าเฉพาะ,
embedded web server หรือผ่าน SNTP ถ้ า clock สามารถปรับเปลียนได้ ทหน้
ี าตู้ ควรจะมีการใช้
password นโยบายและขันตอนในการจัดการตังค่าใน protection relay ควรจะพร้ อมสําหรับ timing
system (master clocks, transparent clocks และ boundary clocks)
· มี PTP profiles อยูม่ ากมาย ซึงแต่ละตัวจะถูกปรับให้ เหมาะกับการใช้ งาน สิงทีจําเป็ นสําหรับสถานี
ย่อยอัตโนมัตจิ ะดีทสุี ดเมือใช้ Power Profile แต่ default profile อาจจะทํางาน แต่ไม่ได้ ทาํ งานทันที
ในเคสนี การใช้ งาน specific profiles เช่น Telecoms Profile หรือ IEEE Std 802.1AS Audio Video
Profile มีความเป็ นไปได้ สงู ทีจะไม่ทํางานตามการใช้ งานทีต้ องการเนืองจากมีหลายรูปแบบ
3. ตัวอย่างวิธีการแก้ ปัญหา PTP
ในส่วนนีจะแสดงตัวอย่าง ตัวอย่าง ว่า PTP ใช้ ในสถานีย่อยอย่างไร ตัวอย่างแรกเป็นสถานีใหม่ (green filed
project) และตัวอย่างที 2 เป็นสถานีเก่า(brown field project)ในส่วนทีเพิม ไม่ได้ เพิมเป็ น PTP โดยตรง เป็ น
การออกแบบแบบ redundant network การออกแบบนีจะรองรับ PTP ทีบรรลุความต้ องการทัวไปของ
อุตสาหกรรม ซึงควบคุมไม่ให้ high voltage bay หายไปมากกว่า 1 bay ถ้ าหากอุปกรณืตวั ใดตัวหนึงใน
เครือข่ายล้ มเหลว
3.1 PTP timing ในสถานีไฟฟ้าใหม่
Protection relay รุ่นใหม่หลายๆ ตัวทีใช้ ได้ กับ IEEE Std C37.118.1 (หรือมาตรฐานก่อนหน้ านี) การทํางาน
ของ Phasor Monitoring Unit (PMU) ไม่วา่ อย่างไรก็ต้องการ time synchronization source ทีมีความยํา
ระดับไมโครวินาที ซึงในอดีตมีความจําเป็ นต้ องใช้ IRIG-B เป็ นตัวแจกเวลาซึง NTP ไม่มคี วามแม่นยําถึงค่าที
ต้ องการ ผู้ขาย relay ในขณะนีมีหลายเจ้ าทีรองรับ PTP ในตัว ซึงมันทําให้ ความต้ องการในการติดตังง่ายขึน
NTP สามารถเป็นแนวทางในการ synchronizing สําหรับ relay ทีต้ องการความแม่นยําระดับมิลลิวนิ าที
สําหรับ event logging

ในตัวย่างเป็นสถานีย่อยระดับกลาง 330/132kV แสดงให้ เห็นถึงความง่ายของ PTP การใช้ งาน Phasor
monitoring ต้ องการ timing synchronization ทีมีความแม่นยําสูง แต่การใช้ งานประยุกต์ เช่น sharedEthernet sampled value process buses สามารถใช้ ประโยชน์โดยวิธกี ารทีเหมือนกัน ในรูปที 9
สาธารณูปโภคทัวไปจะใช้ 1 ใน 2 แนวทางในการออกแบบอาคารควบคุมสถานียอ่ ย อย่างแรกคือห้ องควบคุม
ห้ องเดียว มีอปุ กรณ์ protection และ control อยู่ข้างในทังหมด หรืออย่างทีสอง อาคารควบคุมแบบแยกส่วน
(ส่วนใหญ่จะสร้ างเป็นแบบสําเร็จที off-site)ซึงจะติดตังในลานไก การออกแบบอาคารนีจะเป็ นตัวกําหนด
โครงสร้ างของ Ethernet network และระดับของ redundancy ทีต้ องการ ในตัวอย่างนีระบบ network ได้ ถกู
ออกแบบให้ อปุ กรณ์ควบคุม 330kV และ 132kV ติดตังแยกอาคารกัน เพือความชัดเจนอุปกรณ์บางตัวจะแสดง
ในรูปที 10 การเชือมต่อแบบ redundant ยังไม่ถกู ใช้ และจะแสดงแค่ protection scheme เท่านัน
Relay ยีห้ อ GE รุ่น UR ได้ ถกู เลือกสําหรับตัวอย่างนีเนืองจากมี PMU function ในตัวและรองรับ PTP สําหรับ
time synchronization ทีมีความแม่นยําสูง ซึงเป็ นไปตามความต้ องการ

รูปที 9 Single line diagram ของสถานียอ่ ย 330/132kV แบบ breaker and a half ลานไก 330kV และลานไก
bus 132kV

Primary source ของเวลาคือ Grandmaster Clock ทํางานกับตัวรับ GPS คําแนะนํา PTP grandmaster
clock ควรเป็น NTP master clock ด้ วย เนืองจาก NTP สามารถใช้ โดย automation server, SCADA
gateways, Energy meter และ protection relay ซึงต้ องการความแม่นยําระดับมิลลิวนิ าที

รูปที 10 โครงสร้ างเครือข่ายสําหรับสถานีย่อย 330/132kV กับหนึงอาคารสือสารกลางและ 2 อาคาร
protection/control
Ethernet switch ทีใช้ ในการแจกจ่าย PTP message ทังสถานีย่อยพร้ อมทัง IEC 61850, DNP3, HTTP,
SNMP และ protocol อืนๆ ทีใช้ PTP traffic มีปริมาตรทีตํา คือประมาณ bytes ต่อวินาที ซึงนันจะไม่
ส่งผลกระทบต่อส่วนอืนๆ ใน network รูปที 11 แสดงรูป capture จาก wireshark ของ PTP traffic จาก
Tekron grandmaster clock ทีส่งสัญญาณ sync(สีแดง), Follow Up (สีมว่ ง), Announce (สีนําเงิน) และ
Peer Delay Request (สีเขียว) ต่อวินาที และตอบรับด้ วย Peer Delay Response (สีเหลือง) และ Peer Delay
Response Follow Up (สีนําตาล) ต่อวินาที และการทํางานแบบสองขันตอนทําให้ เกิดการใช้ เนือทีของ PTP
network มากทีสุด ดังนันจึงเป็นกรณีทแย่
ี ทีสุด

รูปที 11 การส่งสัญญาณ PTP network traffic แบบ 2 ขันตอนของ grandmaster clock
Root Switch คือจุดศูนย์กลางของเครือข่าย Ethernet ในสถานีย่อย และจุดนีคือบริการทุกอย่างในสถานีย่อย
เช่น SCADA gateways (ต่อถึงศูนย์ควบคุม), operator interface (HMIs), ระบบรักษาความปลอดภัย และ
engineering workstation ทีต่อไปยัง LAN ในการออกแบบนีจะมี switch 2 ตัว หนึงตัวสําหรับอุปกรณ์ปอ้ งกัน
330 kV และอีกหนึงสําหรับอุปกรณ์ป้องกัน 132 kV วิธนี ีจะลดจํานวนสาย Ethernet ทีต้ องใช้ ในการสือสารกับ
protection relay ตัว local switch ในแต่ละอาคารควบคุมสามารถสือสารระหว่าง protection relay ในระดับ
เดียวกัน (เช่น GOOSE messages สําหรับ bus zone tripping และ CB fail initiation) ทียังคงทํางานอยู่ถ้า
เครือข่ายทีต่อไปยังตัวสือสารกลางของอาคารล้ มเหลว
จํานวนของ Ethernet switch ทีใช้ ในเครือข่ายนันคือการสมดุลระหว่าง
· ความยืดหยุน่ : ยิงมี switch มากขึนหมายความว่ามี port มากขึน
· ความน่าเชือถือ: มันมีโอกาสสูงทีจะเกิดความล้ มเหลวถ้ า switch ตัวเดียวใช้ งานหลายๆ อย่าง
· ความทนทาน: ถ้ าหาก switch ล้ มเหลว จะมีอปุ กรณ์กตัี วของ HV plant ทีสูญเสียการควบคุม
ปรัชญาทีใช้ ในการออกแบบ network ทีมีอยู่สามารถใช้ ประโยชน์จากการประยุกต์ใช้ PTP ซึง Power Profile
สามารถรับมือได้ ดกี บั redundant path และ failover ทีใช้ spanning tree protocols เช่น RSTP เพราะ delay
ของทุก path จะถูกวัด แม้ แต่ port ทีถูก block เมือ PTP message ส่งมาถึงส่วนทีสับเปลียน correction field
ใน Follow Up และ/หรือ Sync message จะสะท้ อนให้ เห็น delay ในเส้ นทางใหม่

สิงหนึงควรนํามาพิจารณาในการออกแบบ PTP network คือการทํางานของ Ethernet switch ทีทําหน้ าทีเป็น
transparent clock หรือ boundary clock ตัว transparent clock เป็ น mode ทีง่ายทีสุดของการทํางาน ซึง
สามารถหาข้ อผิดพลาดในเครือข่ายด้ วย network capture tool ( เช่น wireshark) ได้ อย่างตรงไปตรงมามาก
ขึน ข้ อดีของ boundary clock คือสามารถจัดลําดับระหว่าง upstream grandmaster clock และ
downstream slave clock เพราะ clock เหล่านียังคงเป็ น clock ทีแท้ จริงภายใน แทนทีจะเป็ นเพียงแค่
residence time
เมือพิจารณาเคสของ network failure ระหว่าง root switch และ 132kV switch ถ้ า 132kV switch เป็ น
transparent clock อุปกรณ์ slave แต่ละตัว(Protection relay) จะ “drift” ออกไปจากวเลาจริง และออกจาก
แต่ละตัว เนืองจาก variation ในการผลิตไม่สามารถหลีกเลียงได้ ภายใน oscillator อัตราการ drift ขึนอยูก่ บั
หลายปัจจัย รวมถึงคุณภาพของ oscillator และอุณหภูมทิ เปลี
ี ยนแปลงในท้ องถินด้ วย ถ้ าช่วงทีดับไปใช้
เวลานาน จะทําให้ clock error ระหว่าง 132kV protection relay แต่ละตัวซึงอาจจะตัวทีสําคัญ นีเป็ น
เหตุการณ์ทีคล้ ายคลึงกับกรณีทีสาย cable ของ IRIG-B พังในระบบ conventional timing
ถ้ า 132kV Ethernet switch ทีทําหน้ าทีเป็น boundary clock ตัว slave device แต่ละตัวใน downstream จะ
synchronize กับ internal clock ของ boundary clock ในการทํางานปกติ internal clock นีจะ synchronize
กับ master clock ใน upstream ทีติดตังในอาคารการสือสาร ถ้ าการเชือมต่อเครือข่ายทีต่อกับ grandmaster
ล้ มเหลว protection relay จะยังคง synchronize กับ boundary clock เวลาท้ องถินของ boundary clock จะ
drift จาก grandmaster อย่างช้ าๆ และด้ วยเหตุนี slave clock จะ drift ด้ วยอัตราทีเหมือนกัน คุณภาพของ
internal clockทีใช้ อ้างอิงใน protection relay จะมีความสําคัญน้ อยลง เพราะว่ามันเป็ น oscillator ภายใน
boundary clock ทีจะเป็นตัวกําหนดค่า drift rate
. การแทนที IRIG-B distribution system ด้ วย PTP
ในบางครังการเปลียน time distribution system เดิมหรือการนําเทคโนโลยีใหม่มาใช้ เมือมีการขยายสถานียอ่ ย
ในตัวอย่างนีจะเป็ นการขยายสถานีส่งเมือต้ องการเพิมอาคารควบคุม วึงสถานีย่อยเดิมใช้ Ethernet ในการ
สือสารกับ Protection relay และใช้ IRIG-B rime code เพือ synchronize เวลาใน protection relay สาย
fiber optic ถูกนํามาใช้ กบั ทัง Ethernet และ IRIG-B เนืองจากมันมีความคุ้มกันจากสัญญาณรบกวนได้ ดแี ละ
ปลอดภัยจากการแยกสัญญาณไฟฟ้า Isolated Timing Repeaters (ITRs) ถูกใช้ ในการแปลงสัญญาณ
optical IRIG-B time code กลับมาเป็ นรูปแบบทางไฟฟ้าซึงสามารถใช้ ได้ กบั protection relay

รูปที 12 แสดงถึงการจัดวางแบบทัวไปของสถานียอ่ ย 330/132kV ก่อนทีจะขยายสถานี มีอปุ กรณ์หลัก อาคาร
ควบคุม และสายสือสาร

รูปที 12 การจัดวางแบบทัวไปของสถานียอ่ ย 330/132kV โดยใช้ อปุ กรณ์ time synchronization แบบธรรมดา
สถานีนีมีโครงการทีจะติดตัง diameter ของ breaker-and-a-half switchgear เป็ นจํานวน 3 อันในลานไกของ
330kV รวมถึงเพิมหม้ อแปลง 330/132kV อาคารควบคุมอืนๆ จะถูกสร้ างเพือติดตัง protection relay และอุป
กรณืควบคุมอืนๆ ในขณะทีมันเป็นไปได้ ทจะ
ี loop สัญญาณ IRIG-B จากอาคารควบคุม 1ของ 132kV
ระยะทางทังหมดจะยาวและนําไปสู่ time error ทีมาจาก propagation delay โครงการขยายสถานี brown
field เป็นโอกาสทีจะได้ รบั ประสบการณ์เรือง PTP
มีอปุ กรณ์เพียงเล็กน้ อยทีจําเป็ นต้ องเปลียน ถ้ า GPS master clock ไม่สามารถรองรับ PTP ได้ ซึงมันจะต้ อง
ถูกเปลียน Tekoen TCH 01-G ถูกเลือกมาใช้ ในตัวอย่างนีเพราะมันรองรับทุก time code ทีมีอยู่แล้ วตลอดจน
PTP และ NTP ถ้ า Ethernet switch หลัก (The root switch) ไม่รองรับ Power Profile จะต้ องถูกเปลียนด้ วย
อุปกรณ์ทรองรั
ี บ power profile เช่น GE MultiLink ML3000 การตังค่าของ switch เดิมควรได้ รบั การบันทึก
เพือให้ VLAN และ multicast filter definition, port configuration และ SNMP monitoring setting สามารถ
ทําซําใหม่ได้

ขันตอนสุดท้ ายคือ การใช้ PTP translator ในอาคารควบคุมใหม่แทนที Isolated Timing Repeater (ITR) ซึง
จะแปลงสัญญาณ PTP กลับไปเป็ น IRIG-B (modulated และ/หรือ unmodulated) เพือให้ มาตรฐานของการ
ออแบบระบบป้องกันใช้ ได้กบั ส่วนทีขยาย Ethernet switch ทีติดตังในอาคารควบคุมใหม่ต้องเป็ น transparent
clock หรือ boundary clock รูปที 13 แสดงให้ เห็นถึง layout สถานีย่อยที upgrade แล้ ว มันจะคุ้มค่าถ้ ามีการ
ตรวจสอบว่า protection relay ทีใช้ ในการออกแบบทุกตัวมีการ update จากทางผู้ผลิตว่ารองรับ PTP แล้ ว นี
เป็ นโอกาสทีจะได้ รบั ประสบการณ์ด้วย PTP โดยไม่ต้องเปลียนการออกแบบระบบป้องกันทีผ่านการทดสอบ
แล้ ว

รูปที 13 การจัดวางแบบทัวไปของการขยายสถานีย่อยโดยมีการเพิมหม้ อแปลง, switchgear และ อาคาร
ควบคุม
ไม่จําเป็ นต้ องมีการชดเชย propagation delay สําหรับอุปกรณ์ในอาคารควบคุมใหม่ เพราะมันจะได้ รบั การ
ดูแลอย่างอัตโนมัติด้วยกลไก peer-delay ทีอยู่ใน Power Profile ซึงจะช่วยลดความยุง่ ยากในการกําหนดค่า
และการ commissioning ของ PMU และการใช้ งานประยุกต์อนๆ
ื ทีจําเป็นต้ องใช้ ความแม่นยําระดับ
ไมโครวินาที

ความละเอียดในการแบบตู้ทอาจจะมี
ี
การติดตัง PTP translator ในแต่ละตู้ แทนทีการใช้ สายของ IRIG-B ต่อ
ข้ ามตู้ มี utility หลายอย่างทีนํามาใช้ เพือลดสายสือสารระหว่างตู้ สามารถทําได้ โดยใช้ PTP บน fiber optic
Ethernet ซึงเป็ นตัวเดียวกันกับ Ethernet ทีใช้ ในการสือสารกับ protection relay รูปที 14 แสดงให้ เห็นถึง time
synchronization แบบธรรมดาทีทํางานด้ วย AM และ unmodulated IRIG-B time code หารเชือมต่อ
Ethernet กับ relay แต่ละตัวถูกใช้ เพือการควบคุม อย่างไรก็ตามการเชือมต่อนีอาจเป็ น DNP3 หรือ
IEC60870-5-101 บน RS485 ในระบบอัตโนมัตทิ ีเก่ากว่า

รูปที 14 time synchronization แบบธรรมดาและการเชือมต่อการสือสาร
การใช้ PTP สําหรับ time synchronization ภายในสถานียอ่ ยเมือใช้ การสือสารแบบข้ ามตู้ด้วยสาย fiber optic
แล้ ว PTP slave clock เช่น PTP translator ของ Tekron จะถูกใช้ ในการสร้ าง time code แบบธรรมดาส่งไปยัง
แต่ละตู้ ซึงสร้ างสัญญาณ IRIG-B time code คือในแต่ละตู้จะมีรูปแบบหรือ time zone แตกต่างกัน ทําให้ มี
ความยืดหยุน่ ทีดีกว่า ซึงตอนนีทําได้ ด้วย single IRIG-B source รูปที 15 แสดงให้ ว่า PTP สามารถใช้ เป็ นตัว

แจกจ่ายเวลากับ protection relay เดิมทีมี translator และ protection relay ทีรองรับ PTP ในตัว

รูปที 15 PTP time synchronization ในสถานีไฟฟ้าย่อยทีใช้ stand-alone slave clock (PTP translator)
ร่วมกับ protection relay ทีรองรับ PTP ในตัว
เมือใช้ PTP ในการพัฒนาโครงการ brownfield ทําให้ utility และ system integrator มีโอกาสทีจะได้ รบั
ประสบการณ์เกียวกับ PTP ในลักษณะค่อยเป็นค่อยไป การมีโครงสร้ างพืนฐาน PTP นันทําให้ มี test-bed
สําหรับประเมิน protection relay ทังใหม่และเก่าทีรองรับ PTP ในตัว ถ้ าองค์กรจะเปลียน Ethernet ในสถานี
ย่อยเป็นครังแรก ต้ องระมัดระวังในการพิจารณา การใช้ งานของ Ethernet switch ทีรองรับ PTP และ Power
Profile การปรับปรุง protocol สามารทําได้ โดยผ่านการ upgrade firmware ในอนาคตแต่นีขึนอยูก่ บั ว่ามี
อุปกรณ์ทรองรั
ี บ PTP ตังแต่แรกหรือไม่
3.3 การออกแบบเครือข่ายทีรองรับ redundancy และ PTP
ส่วนที 3.1 ได้ อธิบายลักษณะของ PTP ใน network สําหรับสถานียอ่ ยใหม่ ในส่วนนีจะเสนอปรัชญาการ
ออกแบบทีรองรับ PTP และสามารถเป็ นพืนฐานของ LAN ในสถานีย่อย พืนฐานของหลักการคือ
· ความล้ มเหลวของอุปกรณ์หรือ network link ต้ องไม่สง่ ผลทําให้ สญ
ู เสียการควบคุมมากกว่า 1 Bay
ของ HV switchgear
· Fully redundant duplicate protection จะถูกนํามาใช้ มักเรียกว่า Main1/Main2, A/B,หรือ X/Y
protection
· Switchgear ทีถูกควบคุมโดย protection relay ตัวใดตัวหนึง และไม่ผา่ น bay controller เฉพาะ

มีตวั เลือกมากมายทีจะบรรลุเป้าหมายนีและมีข้อดีและข้ อเสียแตกต่างกันดังนี
· Rapid Spanning Tree Protocol (RSTP) ring หรือ mesh network นัน Ethernet switch ทีใช้ กบั
สถานียอ่ ยส่วนใหญ่จะรองรับแต่ไม่ทงหมด
ั
เวลาทีต้ องใช้ ในการกู้คนื network เมือดับไปไม่สามารถ
ระบุได้ Network จะใช้ เวลาสักครูใ่ นการรักษาเสถียรภาพ โดยเฉพาะอย่างยิงใช้ mesh แทน ring
· Parallel Redundancy Protocol (PRP) duplicated network จะไม่มกี ารสูญเสียข้ อมูลสําหรับ single
link หรือ ความล้ มเหลวของ switch และการออกแบบทีตรงไปตรงมา ต้ องการการรองรับเฉพาะหรือใช้
redundancy box (ซึงเรียกว่า redbox) และต้ องเพิมจํานวน switch ด้ วย
· High-reliability Seamless Redundancy (HSR) ring network จะไม่มีการสูญเสียข้ อมูลสําหรับ
single link หรือความล้ มเหลวของ switch และหลีกเลียงการเพิมจํานวน switch จะถูกจํากัดโดย ring
topology และต้ องใช้ อปุ กรณ์ทมีี การรองรับเฉพาะมาเชือมต่อ (เช่น PTP clock และ protection
relay) หรือใช้ redbox ต่อกับอุปกรณ์ทีเป็ น non-HSR เข้ ากับ ring
ตัวอย่างทีนําเสนอในส่วนนีใช้ PRP และหลีกเลียงการใช้ bay switch หรือ diameter switch ซึงมักจะใช้ เพือ
จํากัดการสูญเสียการควบคุมของ network ทีล้ มเหลว ในบางสถานการณ์ PRP สามารถลดจํานวนของ
Ethernet switch ทีต้ องใช้ ลงได้ เมือเทียบกับ RSTP-based
X (ซึงอาจจะเรียกว่า Main 1ในบางองค์กร) จะใช้ protection relay ยีห้ อ GE รุน่ UR เนืองจากมันรองรับ PTP,
PRP และ local control ของ switchgear ตัว X protection จะให้ การควบคุมและฟังก์ชันการตรวจสอบเฟสที
นอกเหนือจากการป้องกัน Y protection หรือ Main 2 จะใช้ relay ยีห้ ออืนทีรองรับ PTP หรือ NTP สําหรับ time
synchronization
รูปที 16 แสดงโครงสร้ าง network สองเครือข่ายทีขนานกันใน PRP จะเรียกว่า path “A” และ “B” ซึงทังสอง
path จะทํางานอยูต่ ลอดเวลา RSTP ทํางานโดย blocking backup link เพือหลีกเลียงการไหลเวียนของ
ข้ อความและซึงในรูปจะเป็ นเส้ นประระหว่าง Root Switch 2 และ Y ใน SCADA gateway computer บางตัว
จะใช้ fail over ซึง port ทีสองของ Ethernet จะเก็บไว้ ไม่ได้ ใช้ จนกว่า primary link จะล้ มเหลวและ link สํารอง
ในรูปจะเป็นแส้ นประเช่นกัน

รูปที 16 Redundant network ทีใช้ PRP สําหรับควบคุมเครือข่ายทีใช้ duplicate protection system
เป็ นทีคาดว่า gateway ในสถานีย่อยในทีสุดจะรองรับ PRP ในตัว ซึงทําให้ link ทังสองยังคงทํางานได้
ตลอดเวลา ในทํานองเดียวกัน Switch Y ก็สามารถเป็ น Redbox (redundancy box) สําหรับ Y protection
relay ซึงมันจะดูแล de-duplication ของ frame ต่างๆ
Ethernet switch ในสถานียอ่ ยในตอนนีมี high port density เพือหลีกเลียง breakout ของ switch ในตู้ relay
ในสถานีย่อยทีมีขนาดเล็ก protection switch(X1, X2 และ Y ในรูปภาพด้ านบน) อาจจะไม่จําเป็ นและในทาง
ตรงกันข้ ามในสถานียอ่ ยขนาดใหญ่กอ็ าจจะมีประโยชน์ถ้ามี switch X1, X2 และ Y ในแต่ละระดับแรงดัน โดย
ไม่คาํ นึงถึงโครงสร้ าง การใช้ Ethernet switch ทีสามารถเป็ น transparent clock หรือ boundary clock จะ
อนุญาตให้ PTP client เชือมต่อทีจุดใดจุดหนึงใน network
4. อุปกรณ์ PTP ทีนําเสนอของ Tekron
4.1 ผลิตภัณฑ์ Precision Time Protocol

Tekron มีผลิตภัณฑ์ timing มากมายทีสามารถรองรับ PTP และ timing protocol รุ่นก่อนพร้ อมกัน นีทําให้
สามารถใช้ PTP ได้ โดยทีไม่กระทบกับ design เดิม ผลิตภัณฑ์หลักๆ มีดงั นี
4.1.1 TCG 01-G GNSS clock (19” rack mount)
TCG 01-G เป็ น master clock ในสถานีย่อยระดับเริมต้ นของ Tekron เหมาะสําหรับอุตสาหกรรม,
distribution, sub-transmission และ transmission substation

TCG 01-G มีคณ
ุ ลักษณะทีทีเหมาะสมกับการใช้ งานในสถานีย่อยดังนี
· Time synchronization ทีใช้ GPS และกลุม่ ดาวเทียม GLONASS
· Temperature compensated oscillator (TCXO) เพือความเสถียรภาพมากของ clock output และ
ประสิทธิภาพทีดียงั คงอยู่ถ้าการ synchronization กับดาวเทียมหายไป
· รองรับ PTP และ Power Profile เป็ นได้ ทงั grandmaster และ slave clock ซึง clock รองรับการ
ทํางานทังแบบ 1 และ 2 step
· Network Time Protocol (NTP) และ Simple Network Time Protocol (SNTP) Version 4 (RFC
5905) สําหรับ Protection relay, server และ อุปกรณ์อนๆ
ื ทีไม่ต้องการความแม่นยําของ PTP
· มี DC power supply (3.5kV) แยกคือ 24V, 48V และ 110-250V ซึงเป็ นตัวเลือก DC supply ทีใช้ กนั
มากในสถานีย่อย
· มี pulse output port (ถึง 2.5kV) แยก ซึงสามารถใช้ กบั timing design เดิม (เช่น 1-PPS หรือ IRIGB) ผ่าน fiber optic, RS422, TTL หรือ HV MOSFET ซึงสามารถเลือกได้ ตลอดจน AM และ IRIG-B
output ตัว TTL port มีกระแสขับสูง (150mA) ซึงสามารถขับ IRIG-B input ได้ มากกว่า 20 ประเภท
ของ protection relay
· รองรับการจัดการด้ วย SNMP (versions 1, 2C และ 3) ด้ วยมาตรฐาน C37.238 และ MIBs เฉพาะ
ของ Tekron
· มี Cyber-security ทีรองรับความต้ องการของ NERC CIP รวมทังการรับรองความถูกต้ องสําหรับ
SNTP access (USM MIB) และ multi-level protection
· มีขนาดเล็กและกินไฟน้ อย clock สองตัวสามารถติดตังได้ ใน 1RU panel

4.1.2 TCG 02-G GNSS clock (19” rack mount)
รุ่นนีเป็ นรุน่ ทีขยายมาจากรุน่ TCG 01-G ด้ วยความสามารถทีเพิมขึนซึงอาจจะเป็ นทีต้ องการสําหรับ
transmission substation

มันมีคณ
ุ สมบัตทิ กุ อย่างที TCG 01-G(ยกเว้ นทีเป็ นแบบ full-rack clock) พร้ อมด้ วยตัวเลือกดังนี
· มี power supply 2 ตัว มี DC power supply แยกคือ 24V, 48V และ 110-250V ซึงเป็ นตัวเลือก DC
supply ทีใช้ กนั มากในสถานีย่อยและมีตวั เลือกแบบ AC ด้ วย
· มี IRIG-B output port เพิม
· มี Ethernet port เพิม ซึงสามารถใช้ เป็น PTP output (default หรือ Power profile) PTP input
(default, Power หรือ Telecom Profile) และสําหรับ NTP
· Oven-control oscillator (OCXO) มีตวั เลือกเพือความเสถียรภาพของความถีและประสิทธิภาพ hold
over
· มีหลาย frequency output T1/J1/E1และมี output 10MHz หลายอันทีเหมาะกับการขับเคลือน wide
area network และอุปกรณ์การสือสาร
ตัวเลือกของ Ethernet port ที 2 ของ TCG 02-G สามารถตังค่าตาม PTP Telecom Profile ตัว slave clock ที
เป็ น alternative source ของเวลาทีมาจากตัวรับ GNSS นีทําให้ การใช้ งาน WAN เป็นตัวอ้ างอิงเวลาหลักหรือ
เป็ น backup ให้ ตวั รับ GNSS คุณสามารถตังค่า Ethernet port ทังหมดได้ ผา่ น ADMIN/ETH1 port และไม่มี
การตังค่าผ่าน ETH2 ซึง port ทังสองยังคงทําหน้ าทีเป็ น server เต็มเวลา นีเป็ นหลักการในอุดมคติทีจะแยก
time sync ในสถานีย่อยจาก admin network เพือเพิมความปลอดภัย ในขณะทีการซ่อมบํารุงจะมีการ
backup PTP บน admin/Eth1 port
4.1.3 TTM 01-E clock (Din mount)

Tekron ขอเสนอ TTM 01-E GPS clock แบบติดตังบนราง DIN-rail สําหรับการใช้ งานทีมีพืนทีจํากัด นีเป็น full
master clock ทีติดตังตัวรับ GPS ในตัว มี pulse output แยก 2 ตัว สามารเป็ น NTP server และ PTP
master/slave ซึง TTM 01-E สามารถใช้ PTP (เป็น slave clock) เพือเป็ น backup ให้ ตวั รับ GPS

4.1.4 PTP Translator (DIN mount)
Brownfield substation ทียกตัวอย่างในข้ อที 3.2 ซึงแสดงให้ เห็นถึงการใช้ งานทีจําเป็ นต้ องแปลงจาก PTP เป็ น
IRIG-B และ 1-PPS ตัว Tekron PTP translator เป็ นตัวแปลงขนาดเล็กติดตังบนราง DIN-rail เพือการใช้ งานที
แน่นอน

PTP Translator มี output แยกซึงจะสร้ าง TTL pulse (IRIG-B หรือ 1-PPS) ด้ วยแรงขับที 150mA และมี
optical output ทีใช้ ได้ กบั UCAlug Implementation Guideline สําหรับ 61850-9-2(9-2 Light Edition)
output ทีสองเป็น Electrical output ทีสามารถสร้ าง TTL, AM IRIG-B, RS232 levels หรือ HV MOSFET เป็น
ตัวเลือก การต่อ Ethernet สามารถใช้ ได้ ทงสายทองแดง
ั
100BASE-TX (หัวต่อแบบ RJ-45) หรือสาย fiber
optic 100BASE-FX (หัวต่อแบบ ST)

4.1.5 Isolated Timing Repeater (DIN mount)
อาจจะมีเวลาทีต้ องเพิม output หรือต้ องการใช้ การเข้ ารหัสซึงสามารถสร้ างได้ ด้วย PTP Translator ตัวเดียว
Isolated Timing Repeater (ITR) เป็ นอุปกรณ์ทีสามารถ boost, แยกหรือเปลียนแปลงสัญญาณ time code

ตัว ITR สามารถแปลง
· Copper to copper (low-voltage copper and high voltage MOSFET models)
· Copper to fiber (low-voltage fiber model)
· Fiber to copper (low-voltage fiber model)
ในสถานีย่อยจะมีสญ
ั ญาณรบกวนทางไฟฟ้า และตัว repeater เช่น ITR สามารถใช้ เป็ นตัว clean up
สัญญาณ time code ได้ หรือขับเคลือนสัญญาณผ่านสาน fiber optic เพือหลีกเลียงสัญญาณรบกวนทาง
ไฟฟ้า
. คุณสมบัตทิ ีทําให้ Tekron แตกต่าง
ผลิตภัณฑ์ของ Tekron ได้ ถกู ออกแบบมาจากพืนฐานสําหรับอุตสาหกรรมพลังงานและ timing ทีใช้ ด้วย
ทังหมด Tekron ทํา สถานียอ่ ยทีอยูใ่ นสภาพแวดล้ อมทางไฟฟ้าทีโหดร้ าย ซึงมีสญ
ั ญาณรบกวนสูงบน
สายสัญญาณและ power supply จากการทํางานกับผู้ใช้ ทวโลกทํ
ั
าให้ เข้ าใจผู้ใช้ นีเป็ นส่วนสําคัญในการ
ออกแบบผลิตภัณฑ์ ทําให้ มคี ณ
ุ ลักษณะทีแตกต่างมากมาย ดังนี
· มีกระแส output แยกทีสูง (150mA ต่อ output isolation level) protection relay โดยทัวไปจะมี
IRIG-B burden อยู่ที 3mA ถึง 10mA ซึง switchboard ของสถานีจาํ หน่ายและโรงงานอุตสาหกรรม
อาจจะมี protection relay มากถึง ตัว และอาจจะเกิด overload ของ output ใน clock บางตัว
· Power supply แยกทีกินไฟน้ อย ซึง Thermal load ของตู้เป็ นข้ อกังวลสําหรับนักออกแบบ โดยเฉพาะ
อย่างยิงในการออกแบบให้ ประหยัดพืนทีและสามารถเคลือนย้ ายได้ ในอาคารควบคุม Tekron clock

แบบ rack-mount กินไฟแค่ 6W (แบบไม่มตี วั เลือกในการติดตัง) หรือกินไฟ 12W สําหรับ TCG 02-G
ทีมี expansion card ส่วน DIN-rail clock กินไฟมากสุดที 4W
· มีขนาดทีกะทัดรัด TCG01-G มีขนาดเล็กพอทีจะติดตังได้ 2 ตัวในพืนที 1RU ยิงกว่านัน clock ยังลึก
เพียง 155mm. เท่านัน ซึงหลีกเลียงผลกระทบทีมีตอ่ cable duct และไม่ขดั ขวางการระบายความร้ อน
ด้ วย นําหนักเบา (0.8kg สําหรับ TCG 01-G และ 2kg สําหรับ TCG 02-G)ลดแรงที rack mounting
ears ตัว clock ทีติดตังแบบ DIN rail มีขนาดใกล้เคียงกับ terminal และสามารถติดตังได้ ทงภายใน
ั
หรือด้ านข้ างของอุปกรณ์ควบคุมทีต้ องการสัญญาณเวลา
ประสิทธิภาพและความปลอดภัยเป็ นสิงสําคัญสําหรับสถานียอ่ ย คุณลักษณะนีทําให้ clock ของ Tekron มี
ความเหมาะสมสําหรับการใช้ งานตามโครงสร้ างพืนฐานดังนี
· เปิ ดเครืองได้ อย่างรวดเร็ว clock ของ Tekron ไม่ได้ มรี ะบบการปฏิบตั กิ ารทีซับซ้ อนซึงใช้ เวลาในการ
boot หลายนาที clock พร้ อมทีทํางานในไม่กีวินาทีหลังจากเปิ ดเครือง และตัวรับ GNSS จะ lock
ดาวเทียมในเวลาทีน้ อยกว่า 1 นาทีจาก cold start
· มี Cyber-security ติดตังภายใน มีการป้องกันด้ วยรหัสหลายระดับใน configuration tool แบะ SNMP
authentication ด้ วย ไม่มี web server หรือ command line interface ทีใช้ งานได้ อย่างเต็มทีใน clock
ของ Tekron ค่า configuration ทุกค่าสามารถใช้ ได้ โดยเครืองมือเฉพาะ ซึงสือกันด้ วย Ethernet
message ทีเข้ ารหัส
· Clock ของ Tekron ไม่สามารถตังค่าได้ จากแผงหน้ า clock นีจะช่วยลดโอกาสในการเปลียนการตังค่า
โดยไม่ได้ รบั อนุญาตหรือขันตอนการเปลียนค่าทีเหมาะสม หน้ าจอแสดงสถานะทีหน้ าอุปกรณ์ของ
TCG 01-G และ TCG 02-G ได้ ให้ ข้อมูลทีเป็นประโยชน์ตอ่ ช่างเทคนิคและวิศวกรในสถานียอ่ ย ที
ยืนยันเวลาทีถูกต้ องและสถานะของตัวรับ GNSS โดยไม่ต้องใช้ คอมพิวเตอร์เชือมต่อ TTM 01-E และ
PTP Translator นันมี LED แสดงสถานการณ์ทาํ งานของมันเอง
· Master clock รุน่ ล่าสุดของ Tekron มีตวั รับ GNSS (Global Navigation Satellite System) ซึงใช้ ได้
ทังดาวเทียม GPS (USA) และ GLONASS (Russian) นีจะเพิมความแม่นยําและความมันคง และเพิม
ความยากทีจะเกิด spoofing ของสัญญาณเวลา

5. บทสรุป
การออกแบบ Ethernet network เป็ นศูนย์กลาง สําหรับการป้องกันและควบคุมสถานีย่อยสามารถลด
ค่าใช้ จ่ายสําหรับการออกแบบ, สร้ างและดูแลรักษา Precision Time Protocol โดยเฉพาะเมือใช้ Power
Profile สามารถแก้ ไขความยากของ time synchronization ในระบบสถานีย่อยอัตโนมัติและสอดคล้ องกับ
แนวโน้ มการออกแบบสําหรับ Ethernet-Base ทีใช้ ในการสือสารในสถานียอ่ ย Tekron มีประสบการณ์มากกว่า
10 ปี ในการสร้ างผลิตภัณฑ์เกียวกับเวลาสําหรับอุตสาหกรรมพลังงาน ผลิตภัณฑ์ PTP clock และอุปกรณ์
สนับสนุนถูกสร้ างเพือใช้ กบั สถานียอ่ ยเป็ นหลัก ด้ วยประสบการณ์นทํี าให้ เกิดผลิตภัณฑ์ PTP มากมายทีทําให้
องค์กรและลูกค้ าในอุตสาหกรรมได้ พัฒนาการออกแบบโดยใช้ protocol และเทคโนโลยีททัี นสมัย ในขณะที
ยังคงรักษาความเข้ ากันได้ด้วยวิธี tried-and-test
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