
การแก้ปัญหาเรืองเวลาในสถานีไฟฟ้า

เนือหาโดยสรุป

การใช้งานสถานีไฟฟ้าขนัสงู เชน่ การวดัเฟสเซอร์แบบหลายพืนทีด้วย Phasor Measurement Unit

(PMU) และ สุม่คา่ตวัอย่างของ Process Bus ต้องการความแมน่ยําในการ sync ด้วยเวลาทน้ีอยกวา่ 1

microsec แทนทจีะเป็น 1-2 ms ซึงเป็นความต้องการทัวไปในปัจจบุนั สถานีไฟฟ้าในปัจจุบนัใช้ ethernet ใน

การสือสารระหวา่งระบบ SCADA และ Protection Relay Precision Time Protocol (PTP) เป็นระบบการ

Sync เวลาทีใช้ในสถานีไฟฟ้ามากกว่าระบบการแจกเวลาเฉพาะที ซึงสามารถ Sync กบั Protection Relay,

Merging Unit และอปุกรณ์อืนได้ดีกว่า 1 microsec

White paper นีจะอธิบายวา่ PTP สามารถนํามาใช้ในสถานีไฟฟ้าได้ดีกวา่การแจกเวลาระบบเดิม

อย่างไร

Tekron มีประการณ์มากกว่า 15 ปีในผลิตภณัฑ์ทีเกียวกับเวลาสําหรับอตุสาหกรรมพลงังาน

ผลิตภณัฑ์ล่าสดุทีสนบัสนนุ PTP และ white paper นีจะอธิบายระบบการแจกเวลาจําเป็นตอ่สถานีไฟฟ้า

สมยัใหมอ่ย่างไร ในขณะทียงัเข้ากนัได้กบัการออกแบบ Protection and Control ทีมีอยู่ สิงเหลา่นีจะทําให้

ผู้ปฏิบติังานของสถานีย่อยในอตุสาหกรรม ได้รับประสบการณ์ด้วย PTP

1. ความท้าทายเรืองเวลาในสถานีไฟฟ้า

ความต้องการเรืองเวลาในสถานีไฟฟ้ามีมาหลายปีแล้ว เพือให้แน่ใจว่า event ทีเกิดขึนในสถานีมี

ความถูกต้องที 1 ms และ time stamp ทีแมน่ยํากวา่ที 1 microsec ซึงเป็นสิงทีต้องการในสถานีไฟฟ้า

สมยัใหม่

การ Sync time ของ Protection relay และอปุกรณ์อืนๆ มีอยู่ 2 ระบบ

· ระบบเวลาเฉพาะ โดยใช้สาย cable และ repeater

· ระบบเวลาแบบเครือขา่ย โดยใช้ Ethernet switch ใช้ร่วมกับการใช้งานอืนๆ

ตอ่ไปจะพดูถึงการใช้งานทวัไป ข้อดีและข้อเสียของการ Sync time ของแตล่ะระบบ



1.1 ระบบเวลาเฉพาะ

เป็นระบบการแจกเวลาทีใช้ในอดีตโดยใช้สาย Coaxial, twisted pair or F/O มีด้วยกนั 2 วิธี

· IRIG-B

· 1 Pulse Per Second(1-PPS)

การสือสารระหว่าง Protection relay and SCADA ทีไมมี่ความแมน่ยําของ time sync ระบบจะมีค่าใช้จ่ายใน

การก่อสร้างเพิม สาย cable มากขนึ terminal มากขนึ รวมถึงเอกสารด้วย ซึงสําคญัมากสําหรับสถานีไฟฟ้า

ขนาดใหญ่

รูปที  แสดงการใช้ IRIG-B สําหรับการ Sync เวลาและการสง่ข้อมลูผา่น Ethernet อย่างไรก็ตาม RS-485

อาจจะใช้ในสถานีไฟฟ้าเก่าที Ethernet switch สาย twisted pair ใช้แทนสาน coaxial สําหรับ IRIG-B ใน

สถานีย่อย

รูปที 1 ภาพแสดงการแยกเวลาและเครือข่ายการสือสารในระบบสถานียอ่ยอตัโนมติั

1.1.1 IRIG-B

วิธีการ Sync time ทีใช้กนัมากทีสดุในสถานีไฟฟ้า คือ IRIG-B ซึงใช้ในเครือข่ายเฉพาะ รหสัเวลานีจะสง่ raw

pulses ผา่น copper cable และ F/O หรือ ขยายความถี(AM) 1kHz ผา่นสาย coaxial IRIG-B ได้ถกูขยายให้

ครอบคลมุถึงระดบัปีด้วยมาตรฐาน IEEE สําหรับ Synchrophasor ในการขยายนีได้ครอบคลมุไปถงึปี, การ

ชดเชยโซนเวลาตามมาตรฐานเวลาสากล (UTC), เวลาออมแสง และคณุภาพเวลาซงึเป็นสว่นสําคญัของสถานี

ไฟฟ้า IRIG-B สามารถใช้ได้ถึงระดบั microsec แตถ่กูจํากดัไว้ทีระดบั millisec เพราะการออกแบบอปุกรณ์



IRIG-B มีตวัเลือกในเรืองแบบและการส่งรหสั แต่น่าเสียดายทีความต้องการในการ Sync time ขนึอยูก่บัแตล่ะ

ผู้ขายสถานีไฟฟ้าและไม่สามารถใช้งานร่วมกนัได้กบัหนึงในสญัญาณ IRIG-B เชน่นีความแตกต่างจึงมีทงั

สญัญาณทีขยายแล้ว สญัญาณทียงัไม่ได้ขยาย การอ้างอิงเวลาท้องถินหรืออ้างอิงมาตรฐานเวลาสากล (UTC)

ตวัอย่าง IRIG-B code ทีรู้จกักนั

· B003: Pulse width code(unmodulated) ไมม่ีสว่นขยายสําหรับปีหรือสว่นขยาย IEEE

· B004: Pulse width code(unmodulated) มีส่วนขยายสาํหรับปีและส่วนขยาย IEEE

· B124: ขยายสญัญาณ 1kHz มีสว่นขยายสําหรับปีและสว่นขยาย IEEE

รูปที 2 แสดงสญัญาณ IRIG Standard 200-04 เปรียบเทียบสญัญาณทียังไม่ได้ปรับกบัสญัญาณทีปรับแล้ว

ซงึใช้ใน IRIG-B

รูปที 2 IRIG-B specification แสดงสว่นเริมของข้อความอ้างอิงและ data pulse ( “0” และ “ ”) สําหรับ

สญัญาณทียงัไมไ่ด้ปรับและสญัญาณทีปรับแล้ว

Client devices เชน่ Protection relay ต้อง config เพือให้ตรงกบั master clock เช่น UTC, local time, fixed

time zone หรือส่วนขยายทีกําหนดโดย IEEE ความยืดหยุน่ของการ config protection relay มีความแตกตา่ง

กนัอย่างมีนยัสําคญัแม้ว่าจะเป็น relay จากผู้ผลิตเดียวกนั relay บางรุ่นสามารถ config ให้เข้ากบั IRIG-B ได้

เกือบทกุ code แตส่่วนมากกถ็กูจํากดัไว้

ความท้าทายของ IRIG-B ในสถานีไฟฟ้าอีกอย่างคือ burden ในเวลาของเครือข่าย, การเข้าสาย, ฉนวนไฟฟ้า,

การป้องกนัการรบกวน, และการบํารุงรักษา ความสามารถในการสง่ออกของ master clock สามารถสง่ได้

ตงัแต่ 15mA to 150 mA แตก็่ขึนอยูกั่บยีห้อและรุ่นของ protection relay ทีใช้อยูซึ่งมี load ตา่งกนั (ทัวไปอยู่ที

5mA to 10mA) ตอ่กบั master clock นีคือความซบัซ้อนในการออกแบบด้วยการปรับให้เข้ากบั protection

relay ทีมีจํานวนมาก เช่น ในสถานีย่อยหรือโรงงานอตุสาหกรรมทใีช้เมทลัแคดสวทิช์เกียร์แรงดนัปานกลาง



1.1.2 One Pulse per Second (1-PPS)

1-PPS สามารถใช้อ้างอิงการ sync ทีแมน่ยําได้อย่างขวาง แต่ไม่มีข้อมลู เวลาของวนั นีกเ็พียงพอแล้วสําหรับ

sampled value process bus กบัการใช้งานในปัจจบุนั แตเ่วลาของวนั มีแนวโน้มทีจะใช้ในอนาคตในเรือง

time stamp หรือการตรวจสอบข้อความทีเข้ารหสั (เพือป้องกันการเลน่ซํา) 1-PPS ทีใช้โดยทัวไปสําหรับการ

Sync ในสถานีย่อยมาจากมาตนฐาน IEC-60044-8 และอ้างถึง IEC-61850-9-2 คําแนะนําทวัไปในการใช้

process bus อ้างอิงตาม “9-2 Light Edition” มาตรฐาน IEC 61869-9 ฉบบัร่างสําหรับการรวม 1-PPS บน

สาย fiber optic เพือเป็นตวัเลือกในการ sync เวลา

รูปที  รูปภาพแสดง pulse ของ 1-PPS การขนึและลงของเวลา(tf) ระหวา่งระดบั 10% ถึง % ต้องน้อยกวา่

 ns และเวลาสงู (th) ต้องอยูร่ะหวา่ง 10 µs ถึง 500 ms (วดัทีระดบั %)

รูปที  แสดงลกัษณะจํากดัจําเพาะของ 1-PPS

1-PPS ต้องใช้กบัระบบเครือข่ายเฉพาะ ซึงใช้สายโลหะ (coaxial หรือ twisted pair) หรือสาย fiber optic

(multi-mode หรือ single-mode)

1.1.3 การแพร่กระจายของ delay

การใช้ IRIG-B และ 1-PPS ใช้วิธีการทางไฟฟ้าจะง่ายกวา่ใช้ fiber optic ตงัแตก่ารเชือมตอ่แบบ multi drop

สามารถใช้ได้ (รวมถึง loading ของ source ทีจํากดั) แต ่fiber optic ศกัยภาพดีกว่าเมือใช้ระหวา่งตู้ fiber

optic ทําได้ดีกวา่ทงัเรืองการขจัดสนามไฟฟ้าหรือความทนทานตอ่สิงรบกวน แตต่วั repeater ในการแจกเวลา

เฉพาะทีต้องแยกไปที Protection relay แตล่ะตวั 9-2LE แนวทางสําหรับ IEC-61850-9-2 ต้องการ sync time

ทีผา่น fiber optic นีคือจุดเริมต้นในการใช้ pulse distributor หรือ ตวัแจกเวลาทีมีหลาย output

คา่ delay ผ่านสายทองแดง และ fiber optic อยูป่ระมาณ 5ns/m นีเป็นผลให้เมือมีการใช้สายยาวๆ ต้องมีการ

ชดเชยโดยอปุกรณท์ีต่อ ในมาตรฐาน 9-2LE จงึกําหนด error ไว้ที 2 µs ก่อนทีจะชดเชย ก็คือประมาณ 400 m



ซึงสถานีใหญ่ๆ ก็จะมคีวามยาวสายเกิน ต้องมีการชดเชยเวลา การชดเชยเวลาเป็น manual process ซึงขนึอยู่

กบัความยาวของสาย ของอปุกรณ์แตล่ะตวั

รายละเอยีดการแพร่กระจายของ delay และการเปรียบเทียบ 1-PPS, IRIG-B และ PTP สามารถดไูด้ทีอ้างอิง

1.2 ระบบเวลาเครือข่าย

เครือข่าย Ethernet ทีใช้กนัอย่างกว้างขวางในสถานีไฟฟ้าสามารถ sync โดยใช้ internal clock ผา่นทงัสถานี

จึงใช้สายไฟน้อย แตก่ต้็องใช้ protocol ที support relay meter หรือ อปุกรณ์อืนๆ

ไสอง protocol ทีใช้กันทัวไป คือ NTP และ PTP ทงัสอง protocol จะใช้ผา่น Ethernet ทงัสอง Protocol

สามารถชดเชยเวลาได้โดยผา่นการสือสารแบบสองทิศทาง NTP ใช้กนัแพร่หลายแต่ PTP มีประสิทธิภาพดีกวา่

ผา่นอปุกรณเ์ครือขา่ยพิเศษ

ทงัสอง Protocol ทีใช้กนัทัวไป คือ Network Time Protocol (NTP) และ Precition Time Protocol (PTP) ทงั

สอง protocol เมือใช้ในสถานีย่อย จะทํางานผา่น Ethernet NTP และ PTP สามารถชดเชยการกระจายของ

delay โดยผา่นการสือสารแบบสองทิศทาง NTP มีการใช้งานและติดตงัทีกว้างขวางกวา่ แต่ PTP มี

ประสิทธิภาพดีกว่า แตต้่องใช้อปุกรณ์เครือข่ายแบบพิเศษ โครงสร้างดงัภาพที 4 ซึง NTP และ PTP โครงสร้าง

เหมือนกนั

รูปที 4 โครงสร้างเครือข่ายการ sync เวลาของ NTP และ PTP ซึง PTP ต้องใช้ Ethernet เฉพาะ แต่ NTP ไม่

ต้องใช้



ทงัสอง protocol สามารถใช้ master clock ได้หลายตวั ซึงจะเพิมความน่าเชือถือให้กบัระบบเวลาในสถานี

ย่อยในระบบการ sync เวลา นอกจากนี การใช้ master clock หลายๆ ตวัเมือถึงคราวทีต้องซ่อมบํารุงสามารถ

ทําได้โดยทีระบบเวลา(และอปุกรณ์ปอ้งกนับางตวั)ไมล่ม่

1.2.1 Network Time Protocol (NTP)

ในหลายปีทีผา่นมา NTP เป็นทยีอมรับในสถานีไฟฟ้า การรวมกันในเชิงพาณิชย์ NTP server (clock) และ

clients (protection relays) มีความแมน่ยํา 1-4ms แตต้่องดแูลการออกแบบของระบบเครือขา่ย เพือลดการ

delay ของระบบ

ข้อดีของ NTP ทีดีกว่า IRIG-B ก็คือ NTP จะอ้างอิงเวลา UTC ตลอดเวลา นีเป็นไปตามมาตรฐาน IEC-61850

and IEEE Std 1815 (DNP3.0) ซึงต้องการ event ทีมี time stamp โดยใช้เวลา UTC  ถ้าต้องการให้ relay

แสดงเวลาพืนทีจะต้อง config ด้วยตนเอง พร้อมด้วย Daylight  Saving NTP support ระบบทีมี master

clock หลายๆ ตวั เพือความแม่นยําและน่าเชือถือของระบบ แตน่่าเสียดายที NTP ไมส่ามารถละเอียดได้ถงึ

ระดบั microsec ซึงเป็นความละเอียดทีต้องใช้กบั synchrophasors และการสุม่คา่ process buses

1.2.2 Precision Time Protocol (PTP)

IEEE Std 1588-2008 ได้กําหนด PTP รุ่น 2 คือ PTPv2 หรือ 1588v2 จะมีความแมน่ยําทีสงูโดยใช้ Ethernet

พิเศษ PTP message จะบนัทึกเวลาทีแน่นอนลงใน Ethernet card ข้อมลูนีสามารถชดเชยกบัข้อมลูทียงัไม่

ถกูต้องซึงเกิดจากการปฏิบัติการจริงของระบบและกระบวนการอืนๆทีทําให้ delay อปุกรณ์หลกัสําหรับ sync

และอปุกรณ์อืนๆ จะถูกทําการ sync โดยไมส่่งผลกระทบต่อ protocol อืนๆ ใน Ethernet และ port เดยีวกนั

สามารถใช้ IEC-61850, DNP3.0, 104, Modbus และ protocol อืนๆ อปุกรณ์พิเศษสําหรับ PTP มีคา่ใช้จ่าย

เพิมขนึอย่างมีขอบเขต PTP จะ support เฉพาะ relay รุ่นใหม ่และอาจจะเป็น option สําหรับ relay

PTP ทีรองรับ master clock หลายตวั แต่จะมีการเลือกตวัแคต่วัเดียวทีเป็น grandmaster ถ้า grandmaster

fail ตวั master clock ตวัอืนในระบบจะทําหน้าทีแทนถ้าตวันนัมีความแมน่ยําทีสงูกวา่ เวลาทีใช้ในการเปลียน

จะมีคา่แตกต่างกนัไป อย่างไรก็ตามค่า setting หรือ profile ทีเหมาะสําหรับอตุสาหกรรมพลงังานคือ น้อยกวา่
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2. PTP เบืองต้น

PTP มีความยืดหยุ่นมากม ีrange ทกีว้าง ด้วยความละเอียดทีสงูถงึ 10 ns เมือใช้กบัอปุกรณ์ทีมีอยู่ในระบบ

ความแมน่ยําทีมากกวา่นี สามารถใช้ได้ด้วย PTPv2 โดยใช้ Ethernet พิเศษทีเรียกว่า transparent clock ซึงตวั

transparent clock จะทําการวดั residence time ของ sync time เวลานีจะใช้เป็นกรอบของเวลาสง่ตอ่ไปยงั

switch และเวลานีจะเปลียนแปลงตาม network load และผา่นไปยงัอปุกรณ์ถดัไป ซึงเวลานีจะนํามาชดเชย

กบัการสือสารทีอยู่ในเครือข่ายและเพิมประสิทธิภาพของ PTP เมือใช้เป็น share ethernet การทํางานของ

transparent clock  ไมจํ่าเป็นต้องจดัลําดบัความสําคญั และลดความซบัซ้อนของการออกแบบ

2.1 คําศพัท์เกียวกบั PTP

IEEE Std 1588-2008 ได้นิยามตวัเลขศพัท์สําหรบัระบบการ sync เวลาด้วย PTP

คําศพัท์หลกัได้แก่

· Grandmaster clock เป็น clock ทีเป็นแหล่งกําเนิดพืนฐานของเวลา ซงึรับเวลามาจาก GPS หรือ

ระบบดาวเทียม ทีตดิตงัไว้ข้างใน

· Master clock เป็น clock ทีเป็นต้นกําเนิดของเวลาในระบบที clock ตวัอืนๆ จะ sync ด้วย

· Slave clock  คือ end-user ของ PTP ซึงอาจจะเป็น relay ที support PTP หรือ translator ทีสร้าง

เวลามา sync กบัระบบเวลาเก่า เช่น IRIG-B หรือ 1-PPS

· Transparent clock คือ Ethernet switch ทีใช้วดัคา่เวลา sync message ของ PTP แล้วสง่ต่อไปที

อปุกรณ์ และสง่ข้อมลู PTP event message ไปยงัตวัรับ

· Boundary clock คือ clock ทีมี PTP port หลาย port เพือเป็น ถ้าตดิตอ่กบั upstream จะทําหน้าที

เป็น Slave clock แตถ้่าติดตอ่กับ downstream จะทําหน้าทีเป็น Master clock

ในเครือขา่ยเวลาจําเป็นต้องมีอย่างน้อย grandmaster clock หนึงตวัและ slave clock หนึงตวั อย่างไรก็ตาม

ในสถานการณ์สว่นใหญ่จะต้องใช้ Ethernet switch โดยทวัไป Ethernet switch ในเครือขา่ย PTP จะเป็น

transparent clock เนืองจากนีเป็น configuration ทีง่ายทีสดุ อย่างไรก็ตามเป็นไปได้ที Ethernet switch ที

support PTP จะทําหน้าทีเป็น  boundary clock บางครงัก็มีประสิทธิภาพทีดกีว่า (ซึงขนึอยู่กบัยีห้อและรุ่น)

รูปที 5 แสดงให้เห็นขอบเขตของอปุกรณ์ตา่งๆ ทีใช้กบัระบบเวลาของ PTP ถ้าหากตวัรับสญัญาณดาวเทียม

ล้มเหลว Grandmaster ในตวัอย่างนีสามารถกลบัไปใช้ PTP message จากระบบข่ายงานบริเวณกว้างได้ (ซึง



จดุนีจะกลายเป็น boundary clock) slave clock ทีใช้อยูมี่  ประเภท คือ protection relay ทีมี PTP ในตวั

และอปุกรณ์ translator ซึงจะสร้างสญัญาณเวลาแบบเดิม เชน่ IRIG-B และ 1-PPS สําหรับอปุกรณ์ทีไม่

สนบัสนนุ PTP

รูปที 5 เครือข่าย PTP ทีมี master clock, transparent clock/switch และ อปุกรณ์ slave อืนๆ

2.2 PTP Messages

PTP เมือใช้กบั Power system profile จะมี message 4 classes เพือดําเนินการ time synchronization ดงันี

1. Sync messages จะนําคา่เวลาจาก master clock ในรูปแบบตวัเลขเป็นวินาทีและนาโนวินาทีตงัแต่

เทียงคืนของวยัที 1 มกราคม  1970

2. Peer Delay messages จะมีการแลกเปลียนระหว่างอปุกรณ์ข้างเคียงเพือประมาณการกระจายของ

delay ของอปุกรณ์แตล่ะตวั ซึงกลไกของ Peer Delay จะใช้สองหรือสามประเภทข้อความแยกจากกัน

เพือวดัคา่ความกระจายของ delay (ขนึอยู่กับว่าเป็นขนัทีหนึงหรือขนัทีสองของการทํางาน)

3. Follow Up messages จะนําคา่ time stamp ทีแมน่ยําของ sync message ทีเคยสง่ไปแล้วพร้อม

ด้วยข้อมลูการแก้ไข ซึงข้อมลูทีแก้ไขจะรวม residence time ของ transparent clock และคา่ความ

แพร่ของ delay จาก grandmaster และจดุนีในเครือขา่ยจะแสดงในระดบั นาโนวินาทีและเศษส่วนนา

โนวินาที

4. Announce messages จะสง่ข้อมลูจาก grandmaster ซึงมีข้อมลูเวลาทีแมน่ยํา (เช่น ตํารับสญัญาณ

GPS) และข้อมลู PTP protocol อืนๆ



รูปที 6 ถึง 8 แสดงการส่งข้อมลูของเครือข่ายขนาดเลก็ทใีช้ two-step clocks (เป็นอปุกรณ์ทีมีมากใน

ท้องตลาด แต่ไมร่องรับ one-step operation) Sync messages จะถกูส่งโดยไมมี่การปรับเปลียนจาก

transparent clock คา่ ta(ตามรูปภาพ) แสดงเวลาที grandmaster clock และ Announce message ก็มี

ขนัตอนทเีหมือนกนั

รูปที 6 รูปภาพแสดงการสง่ sync message ผา่นเครือขา่ย PTP

Peer Delay (Peer Delay Request, Peer Delay Response and Peer Delay Follow Up) messages

เหลา่นีจะแลกเปลียนกับอปุกรณืข้างเคียงและจะไม่ถกูส่งตอ่ไปยงัตวัอืน

รูปที 7 Peer Delay messageแลกเปลียนกบัอปุกรณ์แต่ละตวัในเครือข่ายโดยไม่แพร่กระจายไปตวัอนื

Transparent clock จะบนัทกึ propagation delay ของแตล่ะเส้นทางโดยตวัมนัเองและ peer ทีอยู่ติดกนั

ตามที sync message สง่ผา่น transparent clock ซึง clock ตวันีจะคํานวณ คา่การแก้ไขโดยรวมกบั

propagation delay ของเส้นทาง message ทีมาถึง residence time ของ message ภายใน clock คา่การ

แก้ไขนีจะถกูเพิมไปใน correction field ของ follow message เมือ message ทาถึง slave clock มนัจะบนัทกึ

link propagation delay ไปในสว่นของคา่ทีแก้ไขแล้ว ซึงจะแสดงเวลาทงัหมดสําหรับ sync message ใช้เวลา

เดินทาง มาจาก master ถึง slave ซึงเรียกว่า path delay



เนืองจากคา่ path delay ทงัหมดในแตล่ะองค์ประกอบมสีว่นช่วยในเส้นทางของ sync message กลไก peer-

to-peer ทีใช้ใน power profile มีการตอบสนองตอ่การเปลียนแปลงทีดีในโครงสร้างเครือข่าย นีเป็นข้อสําคญัที

ควรบันทึก ในขณะที Follow Up message อาจจะดคูล้ายกนั แตว่า่พวกมนักม็จีดุทีตา่งกนัในเครือขา่ย

transparent clock จะปรับเปลียนเนือหาของ message แตจ่ะยงัคงคา่ source address เดิมของ

grandmaster ไว้

ในรูปที 8 tb คือคา่เวลาจริงที sync message สง่มาจาก grandmaster clock และจะปิดไป แตจ่ะไมเ่หมือนกบั

ta slave clock แตล่ะตวัรู้ว่า เมือมนัได้รับ sync message โดยใช้ time stamp ทีแมน่ยําและ correction

information จะสามารถชดเชยคา่ delay ทีแปรปรวนในเครือขา่ยได้

รูปที 8 Follow Up messages ทีมีข้อมลูลา่สดุจาก transparent clock ในเครือข่าย follow up message จะ

แตกต่างกันไปทวัเครือข่าย สะท้อนให้เห็นถึงความแตกต่างของ delay ในแตล่ะ node .ในเครือข่าย

2.3 การทํางานแบบ one-step และ two-step

PTP ต้องอาศยัการรู้เวลาทีเทียงตรงเมือ PTP sync message (คือ primary message ทีสง่เวลา) ทีถกูส่งและ

เมือมนัได้รับโดย Ethernet interface ของ slave clock คา่ message เวลาทีถกูต้องจะถกูสง่ ซึงจะรู้ได้ก็ตอ่เมือ

มนัถกูส่งไปแล้ว อปุกรณ์ time stamp พิเศษใน Ethernet interface ซึงรองรับ PTP จะทําให้ข้อมลูนีใช้ได้โดย

host CPU ใน grandmaster คา่ follow up message ทีคา่ time-stamp ทีแมน่ยําจะถกูสง่ไปยงั client device

ทกุตวั transparent clock จะเพิมคา่ delay โดยประมาณผ่านเครือข่ายไปที correction field ของ follow up

message การรวมกนัของ Sync และ follow up message จะถูกเรียกวา่การทํางานแบบ two-step

PTPv2 ได้เพิมการรองรับสําหรับอปุกรณ์ Ethernet ซึงสามารถแปลง PTP message ได้อย่างรวดเร็ว คา่ time-

stamp ทีแมน่ยําลา่สดุจะถกูส่ง วิธีการนีจะหลีกเลียงความจําเป็นของ follow message ซึงเรียกว่าการทํางาน

แบบ one step ในการทํางานแบบ one step ตวั grandmaster clock จะสง่ sync message ทีมี time stamp



ทีแมน่ยํา และ transparent clock จะให้คา่ประมาณของ delay ในเครือขา่ย ใน correction filed ของ sync

message แทนทจีะเป็น follow up message นีจะช่วยลด network traffic แตจ่ะต้องการใช้อปุกรณ์ Ethernet

ทีมีความซบัซ้อนมากขนึ

ระบบ PTP อาจจะมีทงั one-step และ two-step grandmaster clock  และ one-step และ two-step

transparent clock ตวั slave clock จําเป็นต้องพิจารณา correction information ซึงจะถูกเพิมโดยตรงที sync

message โดย one step transparent clock และข้อมลูล่าสดุทีส่งใน follow up message โดย two-step

transparent clock

2.4 PTP Power System Profile

มาตรฐาน PTP นนัมีหลายตวัเลือก เชน่เดยีวกบั IRIG-B บางตวัเลือกใช้ร่วมกนัไมไ่ด้ PTPv2 ได้นําแนวคิด

“profiles” ซึงจํากัดตวัเลือกทีใช้ได้และอาจจะบงัคบัคณุลกัษณะบางอย่างสําหรับการใช้งานเฉพาะ

อตุสาหกรรมพลงังานใช้ profile IEEE Std C37.238-2011 ซึงจะให้คา่ parameter ทีเหมาะสมและตวัเลือก

น้อย ทีจะสง่ความแม่นยําทีดีกวา่ 1 µs กบัโครงสร้างเครือข่ายทีพบได้ทวัไปในระบบสถานีย่อยอตัโนมติั Power

file นีได้นิยาม Management Information Base (MIB) สําหรับ Simple Network Management Protocol

(SNMP) ซึงยอมให้คา่ parameter หลกัของอปุกรณ์ Power profile ทีถกูดแูลด้วยด้วยเครืองมือจดัการ

เครือข่ายมาตรฐานอตุสาหกรรม ความสมบูรณ์และประสิทธิภาพของระบบ time synchronization สามารถ

ดแูลได้แบบ real-time โดยการแจ้งเตือนจะเกิดขนึเมือมีเหตกุารณ์หรือความผิดปกตเิกิดขนึ

Profile นีจะรวมเข้ากบัหลกัเกณฑ์ประสิทธิภาพสําหรับ transparent  clock ซึงต้องการ error ไมเ่กิน 50 นาโน

วินาทีของ transparent clock แตล่ะตวั เพือให้แน่ใจว่าประสิทธิภาพอยู่ที µs เมือใช้กบั Ethernet switch 16

ตวั (เชน่ โครงสร้างเครือข่ายแบบ Ring) ในขณะทีมนัยอมรับ GPS clock error ได้ถึง 200 นาโนวินาที ซงึ

ครอบคลมุถึงเครือข่ายในสถานีไฟฟ้าสว่นใหญ่ทีใช้โครงสร้างแบบ ring (ตรงข้ามกบัแบบ star)

Power Profile ทีต้องการ peer to peer transparent clock ซึงใช้กับ Ethernet switching ของ PTP message

และ message ทงัหมดจะถกูส่งโดยใช้ multicast “layer 2” Ethernet frame คําวา่ Peer to peer หมายถึง

อปุกรณ์แลกเปลียน message PTP กบัอปุกรณ์ข้างเคยีงเพือวดั path delay ระหวา่งมนั แทนทีการใช้ slave

clock สือสารโดยตรงกับ active grandmaster clock คา่ delay ของเครือข่ายทงัหมดสามารถคํานวณได้จาก



ผลรวม path delay และ residence time ระหวา่ง grandmaster กบั slave clock แตล่ะตวั ทําให้มีข้อดี 2

ประการคือ

· Network traffic ทีดแูลโดย grandmaster clock จะไม่เพิมขนึตามขนาดทีใหญ่ขนึ ตวั grandmaster

จะสือสารแบบสองทางกบั Ethernet  switch(transparent clock หรือ boundary clock) ทีตอ่อยู่

เทา่นนั

· ระบบ PTP จะชดเชยอตัโนมติั ถ้า network link ล้มเหลว และ alternative path จะถกูนํามาใช้ path

delay จะถกูวดับน network link ทงัหมด ถึงแม้มนัจะถกู block จาก normal traffic โดย spanning

tree protocols ก็ตาม

ไม่ใช่ทกุรายทีผลิตอปุกรณ์ PTP จะรองรับ C.37238 Power Profile (แตอ่ปุกรณ์ของ Tekron รองรับ PTP

ทงัหมด) อย่างไรก็ตาม “default” ของ peer-to-peer profile ทีระบใุน Annex J.4 หรือ IEEE Std 1588-2008

สามารถบรรลถึุงความแมน่ยําทีต้องการ ถ้ามีการตงัคา่อย่างเหมาะสม ถ้าไม่ใช่อปุกรณ์ Power Profile ทีไม่มี

การรับรอง ข้อมลูทีเป็นประโยชน์สําหรับการใช้งานสถานียอ่ย เช่น time error และ local time zone offset ซึง

จะนําไปใช้กบั client device หรือใช้แสดงประสทิธิภาพในชว่งทดสอบวา่ได้ความแมน่ยําทีต้องการหรือไม่

(Annex J.4 ไมไ่ด้ระบ ุspec ในเรืองประสิทธิภาพน้ไว้)

Boundary clock สามารถใช้เป็นตวั translate ระหวา่ง PTP profile ซึงตวัอย่างการใช้งานจะเป็นการแปลง

ระหวา่ง ITU-T Rec. G.8265.1 Telecommunication profile (ทีใช้สําหรับเครือข่ายบริเวณกว้าง

2.5 ข้อดีและการสรุปประเดน็จาก PTP และ Power Profile

Power Profile มีข้อดีทีสําคญัหลายอย่างสําหรับระบบสถานีย่อยอตัโนมติั ดงันี

· ความละเอียดในการ sync จะไมไ่ด้รับผลกระทบจาก network traffic อืนๆ โดยมีเงือนไขว่า PTP

message ต้องไมห่ายเนืองจาก overloading ทําให้โครงสร้างพืนฐานเดียวกันทีใช้สําหรับ PTP และ

synchrophasors, การสุม่คา่ process bus, IEC 61850 (GOOSE และ/หรือ MMS), DNP3 และอนืๆ

· ความเร็วของ PTP message จะถูกปรับให้ดีทีสดุ ที 1µs ตามความต้องการของการใช้งานระบบไฟฟ้า

โดยไม่ต้องติดตงั traffic เพิมเติมบน shared network หรือต้องใช้ slave clock ทีซบัซ้อน

· สาย fiber optic หรือ twisted pair Ethernet สามารถใช้ได้ และต้องมีการจัด port อย่างเหมาะสมเมือ

เลือกทีจะใช้ Ethernet switch



· สามารถการอ้างอิงเวลาเดียวได้ ซึงไมไ่ด้ต้องมีการตงัคา่เกียวกบั UTC หรือ local time อปุกรณ์

Power profile ทงัหมดจะใช้ International Atomic Time (TAI) ซึงจะหลีกเลียงอธิกวินาที (leap

second) และเวลาออมแสง (daylight saving)

· Power Profile จะสง่คา่ชดเชยเวลาท้องถิน ซึงไม่จําเป็นต้องตงัคา่ local time zone ใน protection

relay เพิมเติม การเปลียนแปลงใดๆ ทีมีผลกบัวนัทีของการปฏิบัติงาน ของการออมแสง ต้องเปลียนที

ตวั grandmaster แทนทีจะเปลียนที protection relay ทกุตวั กลไกทีใช้เป็นไปตาม IEEE Std 1588

ซึงทําให้อปุกรณ์ทีสามารถเข้ากนัได้แม้ว่ามนัจะไม่รองรับ Power Profile ก็ตาม

· สามารถใช้ grandmaster แบบ redundant ได้ด้วย automatic failover ถ้า active grandmaster

สญูเสียการเชือมตอ่หรือประสิทธิภาพลดลง

· Protocols ทีตอ่แบบ redundant Ethernet เชน่ Rapid Spanning Tree Protocol (RSTP), Parallel

Redundancy Protocol (PRP) และ High-availability Seamless Ring (HSR) สามารถใช้เพิมความ

น่าเชือถือของ network connection  ระหวา่งอปุกรณ์ PTP

· Network สามารถขยายได้โดยไมต้่องติดตงั network load เพิมเติมที grandmaster clock

· Propagation delays โดยรวมทีเกิดจากการลากสายยาวจะถกูชดเชยอตัโนมติัเพือหลีกเลียงการ tune

เพือปรับ merging units และ phasor measurement units ทีอยู่ใน field โดยการใช้มือ

ข้อมลูเพิมเติมสําหรับผลการทดสอบคา่ redundant  ของ grandmaster clocks  อ้างถงึ reference 2 เอกสาร

นีแสดงให้เห็นถึงประสิทธิภาพของ PTP ในการจดัการกบั network outage และการรับสญัญาณ GPS ทีขาด

หายโดย grandmaster clock

PTP เป็น protocol ทีซบัซ้อนพอสมควร และบางขนัตอนจาํเป็นต้องทําให้แน่นอนวา่ time synchronization

system จะถกูคาดหวงัและมีความเสยีงเพิมขนึบางประการในระบบสถานีย่อยอตัโนมตัิ จดุทีควรบันทึกคือ

· Ethernet switch ทีใช้สําหรับ PTP กบั Power System Profile จะต้องรองรับ Power Profile เฉพาะ

ถ้ามีรายงาน time error ทีมีความหมาย ไม่ใช่ peer to peer transparent clock ทกุตวัทีจะเป็นไป

ตามความต้องการซึง error ไมเ่กิน 50 นาโนวินาที หรือสามารถประมาณความไมแ่ม่นยําของเวลาได้

· Native support สําหรับ PTP ซึงถูกจํากดัใน Protection relay แตกํ่าลงัอยูใ่นการพฒันา  ผู้ผลิต

หลายๆ รายมีการปลอ่ย protection relay ทีรองรับ PTP ตงัแตปี่  แต่นีอาจจะเป็นตวัเลือกทีต้อง

ระบเุวลาสงัซือ



· ไมใ่ช่ PTP grandmaster clock หรือ slave clock (รวมถงึ translator) ซึงถกูออกแบบให้ใช้ในสถานี

ไฟฟ้าแรงสงู ถึงแม้ว่ามนัอาจจะรองรับ Power Profile อปุกรณ์ในสถานีย่อยควรจะทดสอบสําหรับ

higher levels of electromagnetic compatibility (EMC) มากกวา่อปุกรณ์ office หรืออปุกรณ์ light

industrial

· Time synchronization มีความสาํคญัมากสาํหรับการทํางานของ synchrophasor monitoring และ

การสุม่คา่ process buses อย่างมาก มนัเป็นสิงจําเป็นทีต้องให้เจ้าหน้าทีทีมีความสามารถเท่านนัที

จะปรับเปลียนการตงัคา่และการทํางานของ PTP clock ได้โดยผา่นเครืองมือการตงัคา่เฉพาะ,

embedded web server หรือผา่น SNTP ถ้า clock สามารถปรับเปลียนได้ทีหน้าตู้  ควรจะมีการใช้

password นโยบายและขนัตอนในการจดัการตงัคา่ใน protection relay ควรจะพร้อมสําหรับ timing

system (master clocks, transparent clocks และ boundary clocks)

· ม ีPTP profiles อยูม่ากมาย ซึงแตล่ะตวัจะถกูปรับให้เหมาะกบัการใช้งาน สิงทีจําเป็นสําหรับสถานี

ย่อยอตัโนมติัจะดีทีสดุเมือใช้ Power Profile  แต ่default profile อาจจะทํางาน แตไ่มไ่ด้ทํางานทนัที

ในเคสนี การใช้งาน specific profiles เช่น Telecoms Profile หรือ IEEE Std 802.1AS Audio Video

Profile มีความเป็นไปได้สงูทีจะไมทํ่างานตามการใช้งานทีต้องการเนืองจากมีหลายรูปแบบ

3. ตวัอย่างวิธีการแก้ปัญหา PTP

ในสว่นนีจะแสดงตวัอย่าง  ตวัอย่าง วา่ PTP ใช้ในสถานีย่อยอย่างไร ตวัอย่างแรกเป็นสถานีใหม ่(green filed

project) และตวัอย่างที 2 เป็นสถานีเก่า(brown field project)ในสว่นทีเพิม ไม่ได้เพิมเป็น PTP โดยตรง เป็น

การออกแบบแบบ redundant network การออกแบบนีจะรองรับ PTP ทีบรรลคุวามต้องการทวัไปของ

อตุสาหกรรม ซึงควบคมุไม่ให้ high voltage bay หายไปมากกวา่ 1 bay ถ้าหากอปุกรณตืวัใดตวัหนึงใน

เครือข่ายล้มเหลว

3.1 PTP timing  ในสถานีไฟฟ้าใหม่

Protection relay รุ่นใหมห่ลายๆ ตวัทใีช้ได้กับ IEEE Std C37.118.1 (หรือมาตรฐานก่อนหน้านี) การทํางาน

ของ Phasor Monitoring Unit (PMU) ไมว่่าอย่างไรก็ต้องการ time synchronization source ทีมีความยํา

ระดบัไมโครวินาที ซงึในอดีตมีความจําเป็นต้องใช้ IRIG-B เป็นตวัแจกเวลาซงึ NTP ไมมี่ความแมน่ยําถึงคา่ที

ต้องการ ผู้ขาย relay ในขณะนีมีหลายเจ้าทีรองรับ PTP ในตวั ซึงมนัทําให้ความต้องการในการติดตงัง่ายขนึ

NTP สามารถเป็นแนวทางในการ synchronizing สําหรับ relay ทีต้องการความแมน่ยําระดบัมิลลิวินาที

สําหรับ event logging



ในตวัย่างเป็นสถานีย่อยระดบักลาง 330/132kV แสดงให้เห็นถึงความง่ายของ PTP การใช้งาน Phasor

monitoring ต้องการ timing synchronization ทีมีความแม่นยําสงู แตก่ารใช้งานประยกุต์ เช่น shared-

Ethernet sampled value process buses สามารถใช้ประโยชน์โดยวิธีการทีเหมือนกัน ในรูปที 9

สาธารณปูโภคทัวไปจะใช้ 1 ใน 2 แนวทางในการออกแบบอาคารควบคมุสถานียอ่ย อย่างแรกคือห้องควบคมุ

ห้องเดียว มีอปุกรณ์ protection และ control อยู่ข้างในทงัหมด หรืออย่างทีสอง อาคารควบคมุแบบแยกสว่น

(ส่วนใหญ่จะสร้างเป็นแบบสําเร็จที off-site)ซึงจะติดตงัในลานไก การออกแบบอาคารนีจะเป็นตวักําหนด

โครงสร้างของ Ethernet network และระดบัของ redundancy ทีต้องการ ในตวัอย่างนีระบบ network ได้ถกู

ออกแบบให้อปุกรณ์ควบคมุ 330kV และ 132kV ติดตงัแยกอาคารกนั เพือความชดัเจนอปุกรณ์บางตวัจะแสดง

ในรูปที 10 การเชือมตอ่แบบ redundant ยงัไมถ่กูใช้และจะแสดงแค่ protection scheme เทา่นนั

Relay ยีห้อ GE รุ่น UR ได้ถกูเลือกสําหรับตวัอย่างนีเนืองจากมี PMU function ในตวัและรองรับ PTP สําหรับ

time synchronization ทีมีความแม่นยําสงู ซึงเป็นไปตามความต้องการ

รูปท ี9 Single line diagram ของสถานีย่อย 330/132kV แบบ breaker and a half ลานไก 330kV และลานไก

bus 132kV



Primary source ของเวลาคือ Grandmaster Clock ทํางานกบัตวัรับ GPS คําแนะนํา PTP grandmaster

clock ควรเป็น NTP master clock ด้วย เนืองจาก NTP สามารถใช้โดย automation server, SCADA

gateways, Energy meter และ protection relay ซึงต้องการความแมน่ยําระดบัมิลลิวินาที

รูปที 10 โครงสร้างเครือข่ายสําหรบัสถานีย่อย 330/132kV กบัหนึงอาคารสือสารกลางและ 2 อาคาร

protection/control

Ethernet switch ทีใช้ในการแจกจ่าย PTP message ทงัสถานีย่อยพร้อมทงั IEC 61850, DNP3, HTTP,

SNMP และ protocol อืนๆ ทีใช้  PTP traffic มีปริมาตรทีตํา คือประมาณ bytes ต่อวินาที ซึงนันจะไม่

สง่ผลกระทบตอ่สว่นอืนๆ ใน network รูปที 11 แสดงรูป capture จาก wireshark ของ PTP traffic จาก

Tekron grandmaster clock ทีส่งสญัญาณ sync(สีแดง), Follow Up (สีมว่ง), Announce (สีนําเงิน) และ

Peer Delay Request (สีเขียว) ตอ่วินาที และตอบรับด้วย Peer Delay Response (สีเหลือง) และ Peer Delay

Response Follow Up (สีนําตาล) ตอ่วินาที และการทํางานแบบสองขนัตอนทําให้เกิดการใช้เนือทีของ PTP

network มากทีสดุ ดงันนัจึงเป็นกรณีทีแย่ทีสดุ



รูปที 11 การสง่สญัญาณ PTP network traffic แบบ 2 ขนัตอนของ grandmaster clock

Root Switch คือจุดศนูย์กลางของเครือข่าย Ethernet ในสถานีย่อย และจดุนีคือบริการทกุอย่างในสถานีย่อย

เช่น SCADA gateways (ตอ่ถงึศนูย์ควบคมุ), operator interface (HMIs), ระบบรักษาความปลอดภยั และ

engineering workstation ทีตอ่ไปยงั LAN ในการออกแบบนีจะมี switch 2 ตวั หนึงตวัสําหรับอปุกรณ์ป้องกัน

330 kV และอีกหนึงสําหรับอปุกรณ์ป้องกนั 132 kV วิธีนีจะลดจํานวนสาย Ethernet ทีต้องใช้ในการสือสารกับ

protection relay ตวั local switch ในแตล่ะอาคารควบคมุสามารถสือสารระหวา่ง protection relay ในระดบั

เดยีวกนั (เชน่ GOOSE messages สําหรับ bus zone tripping และ CB fail initiation) ทียงัคงทํางานอยู่ถ้า

เครือข่ายทีตอ่ไปยงัตวัสือสารกลางของอาคารล้มเหลว

จํานวนของ Ethernet switch ทีใช้ในเครือข่ายนนัคือการสมดลุระหวา่ง

· ความยืดหยุน่: ยิงมี switch มากขนึหมายความวา่มี port มากขนึ

· ความน่าเชือถือ: มนัมีโอกาสสงูทีจะเกิดความล้มเหลวถ้า switch ตวัเดยีวใช้งานหลายๆ อยา่ง

· ความทนทาน: ถ้าหาก switch ล้มเหลว จะมีอปุกรณ์กีตวัของ HV plant ทีสญูเสียการควบคมุ

ปรชัญาทีใช้ในการออกแบบ network ทีมีอยู่สามารถใช้ประโยชน์จากการประยกุต์ใช้ PTP ซึง Power Profile

สามารถรับมือได้ดีกบั redundant path และ failover ทีใช้ spanning tree protocols เช่น RSTP เพราะ delay

ของทกุ path จะถกูวดั แม้แต่ port ทีถกู block เมือ PTP message ส่งมาถึงส่วนทีสบัเปลียน correction field

ใน Follow Up และ/หรือ Sync message จะสะท้อนให้เหน็ delay ในเส้นทางใหม่



สิงหนงึควรนํามาพิจารณาในการออกแบบ PTP network คือการทํางานของ Ethernet switch ทีทําหน้าทีเป็น

transparent clock หรือ boundary clock ตวั transparent clock เป็น mode ทีง่ายทีสดุของการทํางาน ซึง

สามารถหาข้อผิดพลาดในเครือขา่ยด้วย network capture tool ( เชน่ wireshark) ได้อย่างตรงไปตรงมามาก

ขนึ ข้อดีของ boundary clock คือสามารถจดัลําดบัระหวา่ง upstream grandmaster clock และ

downstream slave clock เพราะ clock เหลา่นียงัคงเป็น clock ทีแท้จริงภายใน แทนทีจะเป็นเพียงแค่

residence time

เมือพิจารณาเคสของ network failure ระหวา่ง root switch และ 132kV switch ถ้า 132kV switch เป็น

transparent clock อปุกรณ์ slave แตล่ะตวั(Protection relay) จะ “drift” ออกไปจากวเลาจริง และออกจาก

แตล่ะตวั เนืองจาก variation ในการผลิตไม่สามารถหลีกเลียงได้ ภายใน oscillator อตัราการ drift ขนึอยูก่บั

หลายปัจจัย รวมถงึคณุภาพของ oscillator และอณุหภมิูทีเปลียนแปลงในท้องถินด้วย ถ้าช่วงทีดบัไปใช้

เวลานาน จะทําให้ clock error ระหวา่ง 132kV protection relay แตล่ะตวัซึงอาจจะตวัทีสําคญั นีเป็น

เหตกุารณ์ทีคล้ายคลงึกบักรณีทีสาย cable ของ IRIG-B พงัในระบบ conventional timing

ถ้า 132kV Ethernet switch ทีทําหน้าทีเป็น boundary clock ตวั slave device แตล่ะตวัใน downstream จะ

synchronize กบั internal clock ของ boundary clock ในการทํางานปกติ internal clock นีจะ synchronize

กบั master clock ใน upstream ทีติดตงัในอาคารการสือสาร ถ้าการเชือมตอ่เครือข่ายทีตอ่กบั grandmaster

ล้มเหลว protection relay จะยงัคง synchronize กบั boundary clock เวลาท้องถินของ boundary clock จะ

drift จาก grandmaster อย่างช้าๆ และด้วยเหตนีุ slave clock จะ drift ด้วยอตัราทีเหมือนกนั คณุภาพของ

internal clockทีใช้อ้างอิงใน protection relay จะมีความสําคญัน้อยลง เพราะวา่มนัเป็น oscillator ภายใน

boundary clock ทจีะเป็นตวักําหนดค่า drift rate

.  การแทนที IRIG-B distribution system ด้วย PTP

ในบางครังการเปลียน time distribution system เดิมหรือการนําเทคโนโลยีใหมม่าใช้เมือมีการขยายสถานีย่อย

ในตวัอย่างนจีะเป็นการขยายสถานีส่งเมือต้องการเพิมอาคารควบคมุ วึงสถานีย่อยเดิมใช้ Ethernet ในการ

สือสารกับ Protection relay และใช้ IRIG-B rime code เพือ synchronize เวลาใน protection relay สาย

fiber optic ถกูนํามาใช้กบัทงั Ethernet และ IRIG-B เนืองจากมนัมีความคุ้มกนัจากสญัญาณรบกวนได้ดีและ

ปลอดภยัจากการแยกสญัญาณไฟฟ้า Isolated Timing Repeaters (ITRs) ถกูใช้ในการแปลงสญัญาณ

optical IRIG-B time code กลบัมาเป็นรูปแบบทางไฟฟ้าซึงสามารถใช้ได้กบั protection relay



รูปที 12 แสดงถึงการจดัวางแบบทัวไปของสถานีย่อย 330/132kV ก่อนทีจะขยายสถานี มีอปุกรณ์หลกั อาคาร

ควบคมุ และสายสือสาร

รูปที 12 การจดัวางแบบทวัไปของสถานีย่อย 330/132kV โดยใช้อปุกรณ์ time synchronization แบบธรรมดา

สถานีนีมีโครงการทีจะติดตงั diameter  ของ breaker-and-a-half switchgear เป็นจํานวน 3 อนัในลานไกของ

330kV รวมถึงเพิมหม้อแปลง 330/132kV  อาคารควบคมุอืนๆ จะถูกสร้างเพือติดตงั protection relay และอปุ

กรณืควบคมุอนืๆ ในขณะทีมนัเป็นไปได้ทจีะ loop สญัญาณ IRIG-B จากอาคารควบคมุ 1ของ 132kV

ระยะทางทงัหมดจะยาวและนําไปสู่ time error ทีมาจาก propagation  delay โครงการขยายสถานี brown

field เป็นโอกาสทีจะได้รับประสบการณ์เรือง PTP

มีอปุกรณ์เพียงเลก็น้อยทีจําเป็นต้องเปลยีน  ถ้า GPS master clock ไม่สามารถรองรับ PTP ได้ ซึงมนัจะต้อง

ถกูเปลียน Tekoen TCH 01-G ถกูเลือกมาใช้ในตวัอย่างนีเพราะมนัรองรับทกุ time code ทีมีอยู่แล้วตลอดจน

PTP และ NTP ถ้า Ethernet switch หลกั (The root switch) ไมร่องรับ Power Profile จะต้องถูกเปลียนด้วย

อปุกรณ์ทีรองรับ power profile เชน่ GE MultiLink ML3000 การตงัคา่ของ switch เดิมควรได้รับการบนัทึก

เพือให้ VLAN และ multicast filter definition, port configuration และ SNMP monitoring setting สามารถ

ทําซําใหมไ่ด้



ขนัตอนสดุท้ายคือ การใช้ PTP translator ในอาคารควบคมุใหม่แทนที Isolated Timing Repeater (ITR) ซึง

จะแปลงสญัญาณ PTP กลบัไปเป็น IRIG-B (modulated และ/หรือ unmodulated) เพือให้มาตรฐานของการ

ออแบบระบบป้องกันใช้ได้กบัส่วนทขียาย Ethernet switch ทีติดตงัในอาคารควบคมุใหม่ต้องเป็น transparent

clock หรือ boundary clock รูปที 13 แสดงให้เห็นถึง layout สถานีย่อยที upgrade แล้ว มนัจะคุ้มคา่ถ้ามีการ

ตรวจสอบวา่ protection relay ทีใช้ในการออกแบบทุกตวัมีการ update จากทางผู้ผลิตว่ารองรับ PTP แล้ว นี

เป็นโอกาสทีจะได้รับประสบการณ์ด้วย PTP โดยไมต้่องเปลียนการออกแบบระบบป้องกนัทีผา่นการทดสอบ

แล้ว

รูปที 13 การจัดวางแบบทัวไปของการขยายสถานีย่อยโดยมีการเพมิหม้อแปลง, switchgear และ อาคาร

ควบคมุ

ไมจํ่าเป็นต้องมกีารชดเชย propagation delay สําหรับอปุกรณ์ในอาคารควบคมุใหม ่เพราะมนัจะได้รับการ

ดแูลอย่างอตัโนมตัิด้วยกลไก peer-delay ทีอยู่ใน Power Profile ซึงจะช่วยลดความยุง่ยากในการกําหนดคา่

และการ commissioning ของ PMU และการใช้งานประยกุต์อืนๆ ทีจําเป็นต้องใช้ความแม่นยําระดบั

ไมโครวินาที



ความละเอียดในการแบบตู้ทีอาจจะมีการติดตงั PTP translator ในแตล่ะตู้  แทนทีการใช้สายของ IRIG-B ตอ่

ข้ามตู้  มี utility หลายอยา่งทีนํามาใช้เพือลดสายสือสารระหวา่งตู้  สามารถทําได้โดยใช้ PTP บน fiber optic

Ethernet ซึงเป็นตวัเดียวกนักับ Ethernet ทีใช้ในการสือสารกบั protection relay รูปที 14 แสดงให้เห็นถึง time

synchronization แบบธรรมดาทีทํางานด้วย AM และ unmodulated IRIG-B time code หารเชือมต่อ

Ethernet กบั relay แตล่ะตวัถกูใช้เพือการควบคมุ อย่างไรก็ตามการเชือมตอ่นีอาจเป็น DNP3 หรือ

IEC60870-5-101 บน RS485 ในระบบอตัโนมติัทีเกา่กวา่

รูปที 14 time synchronization แบบธรรมดาและการเชือมต่อการสือสาร

การใช้ PTP สําหรับ time synchronization ภายในสถานีย่อยเมือใช้การสือสารแบบข้ามตู้ด้วยสาย fiber optic

แล้ว PTP slave clock เชน่ PTP translator ของ Tekron จะถูกใช้ในการสร้าง time code แบบธรรมดาสง่ไปยงั

แตล่ะตู้  ซึงสร้างสญัญาณ IRIG-B time code คือในแต่ละตู้จะมีรูปแบบหรือ time zone แตกตา่งกัน ทําให้มี

ความยืดหยุน่ทีดีกวา่ ซึงตอนนีทําได้ด้วย single IRIG-B source รูปที 15 แสดงให้ว่า PTP สามารถใช้เป็นตวั



แจกจ่ายเวลากบั protection relay เดิมทีมี translator และ protection relay ทีรองรับ PTP ในตวั

รูปที 15 PTP time synchronization ในสถานีไฟฟ้าย่อยทีใช้ stand-alone slave clock (PTP translator)

ร่วมกบั protection relay ทีรองรับ PTP ในตวั

เมือใช้ PTP ในการพฒันาโครงการ brownfield ทําให้ utility และ system integrator มีโอกาสทีจะได้รับ

ประสบการณ์เกียวกบั PTP ในลกัษณะคอ่ยเป็นคอ่ยไป การมีโครงสร้างพืนฐาน PTP นนัทําให้มี test-bed

สําหรับประเมิน protection relay ทงัใหมแ่ละเก่าทีรองรับ PTP ในตวั ถ้าองค์กรจะเปลียน Ethernet ในสถานี

ย่อยเป็นครังแรก ต้องระมดัระวงัในการพิจารณา การใช้งานของ Ethernet switch ทีรองรับ PTP และ Power

Profile การปรับปรุง protocol สามารทําได้โดยผา่นการ upgrade firmware ในอนาคตแตนี่ขนึอยูก่บัวา่มี

อปุกรณ์ทีรองรับ PTP ตงัแตแ่รกหรือไม่

3.3 การออกแบบเครือขา่ยทีรองรับ redundancy และ PTP

ส่วนที 3.1 ได้อธิบายลกัษณะของ PTP ใน network สําหรับสถานีย่อยใหม ่ในสว่นนีจะเสนอปรัชญาการ

ออกแบบทีรองรับ PTP และสามารถเป็นพืนฐานของ LAN ในสถานยี่อย พืนฐานของหลกัการคือ

· ความล้มเหลวของอปุกรณ์หรือ network link ต้องไมส่ง่ผลทําให้สญูเสียการควบคมุมากกวา่ 1 Bay

ของ HV switchgear

· Fully redundant duplicate protection จะถกูนํามาใช้ มกัเรียกวา่ Main1/Main2, A/B,หรือ X/Y

protection

· Switchgear ทีถกูควบคมุโดย protection relay ตวัใดตวัหนึง และไม่ผ่าน bay controller เฉพาะ



มีตวัเลือกมากมายทีจะบรรลเุป้าหมายนีและมีข้อดีและข้อเสียแตกตา่งกนัดงันี

· Rapid Spanning Tree Protocol (RSTP) ring หรือ mesh network นนั Ethernet switch ทีใช้กบั

สถานีย่อยสว่นใหญ่จะรองรับแตไ่มท่งัหมด เวลาทีต้องใช้ในการกู้ คืน network เมือดบัไปไมส่ามารถ

ระบไุด้ Network จะใช้เวลาสกัครู่ในการรักษาเสถียรภาพ โดยเฉพาะอย่างยิงใช้ mesh แทน ring

· Parallel Redundancy Protocol (PRP) duplicated network จะไมมี่การสญูเสียข้อมลูสําหรบั single

link หรือ ความล้มเหลวของ switch และการออกแบบทีตรงไปตรงมา ต้องการการรองรับเฉพาะหรือใช้

redundancy box (ซึงเรียกว่า redbox) และต้องเพิมจํานวน switch ด้วย

· High-reliability Seamless Redundancy (HSR) ring network จะไมม่ีการสญูเสียข้อมลูสําหรบั

single link หรือความล้มเหลวของ switch และหลีกเลียงการเพิมจํานวน switch จะถกูจํากดัโดย ring

topology และต้องใช้อปุกรณ์ทีมีการรองรับเฉพาะมาเชือมตอ่ (เช่น PTP clock และ protection

relay) หรือใช้ redbox ตอ่กับอปุกรณ์ทีเป็น non-HSR เข้ากบั ring

ตวัอยา่งทีนําเสนอในสว่นนีใช้ PRP และหลีกเลียงการใช้ bay switch หรือ diameter switch ซึงมกัจะใช้เพือ

จํากดัการสญูเสียการควบคมุของ network ทีล้มเหลว ในบางสถานการณ์ PRP สามารถลดจํานวนของ

Ethernet switch ทีต้องใช้ลงได้เมือเทียบกับ RSTP-based

X (ซึงอาจจะเรียกวา่ Main 1ในบางองคก์ร) จะใช้ protection relay ยีห้อ GE รุ่น UR เนืองจากมนัรองรับ PTP,

PRP และ local control ของ switchgear ตวั X protection จะให้การควบคมุและฟังก์ชันการตรวจสอบเฟสที

นอกเหนือจากการปอ้งกนั Y protection หรือ Main 2 จะใช้ relay ยีห้ออืนทีรองรับ PTP หรือ NTP สําหรับ time

synchronization

รูปที 16 แสดงโครงสร้าง network สองเครือขา่ยทีขนานกนัใน PRP จะเรียกว่า path “A” และ “B” ซึงทงัสอง

path จะทํางานอยูต่ลอดเวลา RSTP ทํางานโดย blocking backup link เพือหลีกเลียงการไหลเวียนของ

ข้อความและซึงในรูปจะเป็นเส้นประระหว่าง Root Switch 2 และ Y ใน SCADA gateway computer บางตวั

จะใช้ fail over ซึง port ทีสองของ Ethernet จะเก็บไว้ไม่ได้ใช้ จนกวา่ primary link จะล้มเหลวและ link สํารอง

ในรูปจะเป็นแส้นประเช่นกนั



รูปที 16 Redundant network ทีใช้ PRP สําหรับควบคมุเครือข่ายทีใช้ duplicate protection system

เป็นทีคาดวา่ gateway ในสถานีย่อยในทีสดุจะรองรับ PRP ในตวั ซึงทําให้ link ทงัสองยังคงทํางานได้

ตลอดเวลา ในทํานองเดยีวกัน Switch Y ก็สามารถเป็น Redbox (redundancy box) สําหรับ Y protection

relay ซึงมนัจะดแูล de-duplication ของ frame ตา่งๆ

Ethernet switch ในสถานียอ่ยในตอนนีมี high port density เพือหลีกเลียง breakout ของ switch ในตู้ relay

ในสถานีย่อยทีมีขนาดเลก็ protection switch(X1, X2 และ Y ในรูปภาพด้านบน) อาจจะไมจํ่าเป็นและในทาง

ตรงกนัข้ามในสถานีย่อยขนาดใหญ่ก็อาจจะมีประโยชน์ถ้ามี switch X1, X2 และ Y ในแตล่ะระดบัแรงดนั โดย

ไม่คํานึงถึงโครงสร้าง การใช้ Ethernet switch ทีสามารถเป็น transparent clock หรือ boundary clock จะ

อนญุาตให้ PTP client เชือมตอ่ทีจุดใดจดุหนึงใน network

4. อปุกรณ์ PTP ทีนําเสนอของ Tekron

4.1 ผลิตภณัฑ์ Precision Time Protocol



Tekron มีผลิตภณัฑ์ timing มากมายทีสามารถรองรับ PTP และ timing protocol รุ่นก่อนพร้อมกัน นีทําให้

สามารถใช้ PTP ได้โดยทีไมก่ระทบกบั design เดิม ผลิตภณัฑ์หลกัๆ มีดงันี

4.1.1 TCG 01-G GNSS clock (19” rack mount)

TCG 01-G เป็น master clock ในสถานีย่อยระดบัเริมต้นของ Tekron เหมาะสําหรับอตุสาหกรรม,

distribution, sub-transmission และ transmission substation

TCG 01-G มีคณุลกัษณะทีทเีหมาะสมกับการใช้งานในสถานีย่อยดงันี

· Time synchronization ทีใช้ GPS และกลุม่ดาวเทียม GLONASS

· Temperature compensated oscillator (TCXO) เพือความเสถียรภาพมากของ clock output และ

ประสิทธิภาพทีดียงัคงอยู่ถ้าการ synchronization กับดาวเทียมหายไป

· รองรับ PTP และ Power Profile  เป็นได้ทงั grandmaster และ slave clock ซึง clock รองรับการ

ทํางานทงัแบบ 1 และ 2 step

· Network Time Protocol (NTP) และ Simple Network Time Protocol (SNTP) Version 4 (RFC

5905) สําหรับ Protection relay, server และ อปุกรณ์อืนๆ ทีไมต้่องการความแมน่ยําของ PTP

· มี DC power supply (3.5kV) แยกคือ 24V, 48V และ 110-250V ซึงเป็นตวัเลือก DC supply ทีใช้กนั

มากในสถานีย่อย

· มี pulse output port (ถึง 2.5kV) แยก ซึงสามารถใช้กบั timing design เดิม (เชน่ 1-PPS หรือ IRIG-

B) ผา่น fiber optic, RS422, TTL หรือ HV MOSFET ซึงสามารถเลือกได้ ตลอดจน AM และ IRIG-B

output ตวั TTL port มีกระแสขบัสงู (150mA) ซึงสามารถขบั IRIG-B input ได้มากกวา่ 20 ประเภท

ของ protection relay

· รองรับการจดัการด้วย SNMP (versions 1, 2C และ 3) ด้วยมาตรฐาน C37.238 และ MIBs เฉพาะ

ของ Tekron

· มี Cyber-security ทีรองรับความต้องการของ NERC CIP รวมทงัการรับรองความถกูต้องสําหรับ

SNTP access (USM MIB) และ multi-level protection

· มีขนาดเลก็และกินไฟน้อย clock สองตวัสามารถติดตงัได้ใน 1RU panel



4.1.2 TCG 02-G GNSS clock (19” rack mount)

รุ่นนีเป็นรุ่นทีขยายมาจากรุ่น TCG 01-G ด้วยความสามารถทีเพิมขนึซึงอาจจะเป็นทีต้องการสําหรับ

transmission substation

มนัมีคณุสมบัติทุกอย่างที TCG 01-G(ยกเว้นทเีป็นแบบ full-rack clock) พร้อมด้วยตวัเลือกดงันี

· มี power supply 2 ตวั มี DC power supply แยกคือ 24V, 48V และ 110-250V ซึงเป็นตวัเลือก DC

supply ทีใช้กนัมากในสถานีย่อยและมตีวัเลือกแบบ AC ด้วย

· มี IRIG-B output port เพิม

· มี Ethernet port เพิม ซึงสามารถใช้เป็น PTP output (default หรือ Power profile) PTP input

(default, Power หรือ Telecom Profile) และสําหรับ NTP

· Oven-control oscillator (OCXO) มีตวัเลือกเพือความเสถียรภาพของความถีและประสิทธิภาพ hold

over

· มีหลาย frequency output T1/J1/E1และมี output 10MHz หลายอนัทีเหมาะกบัการขบัเคลือน wide

area network และอปุกรณ์การสือสาร

ตวัเลอืกของ Ethernet port ที 2 ของ TCG 02-G สามารถตงัคา่ตาม PTP Telecom Profile ตวั slave clock ที

เป็น alternative source ของเวลาทีมาจากตวัรับ GNSS นีทําให้การใช้งาน WAN เป็นตวัอ้างอิงเวลาหลกัหรือ

เป็น backup ให้ตวัรับ GNSS คณุสามารถตงัคา่ Ethernet port ทงัหมดได้ผ่าน ADMIN/ETH1 port และไม่มี

การตงัคา่ผ่าน ETH2 ซึง port ทงัสองยังคงทําหน้าทีเป็น server เตม็เวลา นีเป็นหลกัการในอดุมคติทีจะแยก

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 แบบติดตงับนราง DIN-rail สําหรับการใช้งานทีมีพืนทีจํากดั นีเป็น full

master clock ทีติดตงัตวัรับ GPS ในตวั มี pulse output แยก 2 ตวั สามารเป็น NTP server และ PTP

master/slave ซึง TTM 01-E สามารถใช้ PTP (เป็น slave clock) เพือเป็น backup ให้ตวัรับ GPS

4.1.4 PTP Translator (DIN mount)

Brownfield substation ทียกตวัอย่างในข้อที 3.2 ซึงแสดงให้เห็นถึงการใช้งานทีจําเป็นต้องแปลงจาก PTP เป็น

IRIG-B และ 1-PPS ตวั Tekron PTP translator เป็นตวัแปลงขนาดเลก็ติดตงับนราง DIN-rail เพือการใช้งานที

แน่นอน

PTP Translator มี output แยกซึงจะสร้าง TTL pulse (IRIG-B หรือ 1-PPS) ด้วยแรงขบัที 150mA และมี

optical output ทีใช้ได้กบั UCAlug Implementation Guideline สําหรับ 61850-9-2(9-2 Light Edition)

output ทีสองเป็น Electrical output ทีสามารถสร้าง TTL, AM IRIG-B, RS232 levels หรือ HV MOSFET เป็น

ตวัเลือก การตอ่ Ethernet สามารถใช้ได้ทงัสายทองแดง 100BASE-TX (หวัตอ่แบบ RJ-45) หรือสาย fiber

optic 100BASE-FX (หวัตอ่แบบ ST)



4.1.5 Isolated Timing Repeater (DIN mount)

อาจจะมีเวลาทีต้องเพิม output หรือต้องการใช้การเข้ารหสัซึงสามารถสร้างได้ด้วย PTP  Translator ตวัเดียว

Isolated Timing Repeater (ITR) เป็นอปุกรณ์ทีสามารถ boost, แยกหรือเปลียนแปลงสญัญาณ time code

ตวั 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)

ในสถานีย่อยจะมีสญัญาณรบกวนทางไฟฟ้า และตวั repeater เชน่ ITR สามารถใช้เป็นตวั clean up

สญัญาณ time code ได้หรือขบัเคลอืนสญัญาณผ่านสาน fiber optic เพือหลีกเลียงสญัญาณรบกวนทาง

ไฟฟ้า

.  คณุสมบติัทีทําให้ Tekron แตกตา่ง

ผลิตภณัฑ์ของ Tekron ได้ถกูออกแบบมาจากพืนฐานสําหรับอตุสาหกรรมพลงังานและ timing ทีใช้ด้วย

ทงัหมด Tekron ทํา สถานียอ่ยทีอยูใ่นสภาพแวดล้อมทางไฟฟ้าทีโหดร้าย ซึงมสีญัญาณรบกวนสงูบน

สายสญัญาณและ power supply จากการทํางานกบัผู้ใช้ทวัโลกทําให้เข้าใจผู้ใช้ นีเป็นสว่นสําคญัในการ

ออกแบบผลิตภณัฑ์ ทําให้มีคณุลกัษณะทีแตกตา่งมากมาย ดงันี

· มีกระแส output แยกทีสงู (150mA ตอ่ output isolation level) protection relay โดยทวัไปจะมี

IRIG-B burden อยู่ที 3mA ถึง 10mA ซึง switchboard ของสถานีจําหน่ายและโรงงานอตุสาหกรรม

อาจจะมี protection relay มากถึง  ตวั และอาจจะเกิด overload ของ output ใน clock บางตวั

· Power supply แยกทีกินไฟน้อย ซึง Thermal load ของตู้เป็นข้อกงัวลสําหรับนกัออกแบบ โดยเฉพาะ

อย่างยิงในการออกแบบให้ประหยดัพืนทีและสามารถเคลือนย้ายได้ในอาคารควบคมุ Tekron clock



แบบ  rack-mount กินไฟแค ่6W (แบบไม่มีตวัเลือกในการติดตงั) หรือกินไฟ 12W สําหรับ TCG 02-G

ทีมี expansion card สว่น DIN-rail clock กินไฟมากสดุที 4W

· มีขนาดทีกะทัดรัด TCG01-G มีขนาดเลก็พอทีจะติดตงัได้ 2 ตวัในพืนที 1RU ยิงกวา่นนั clock ยงัลกึ

เพียง 155mm. เท่านนั ซึงหลีกเลียงผลกระทบทีมีตอ่ cable duct และไมข่ดัขวางการระบายความร้อน

ด้วย นําหนกัเบา (0.8kg สําหรับ TCG 01-G และ 2kg สําหรับ TCG 02-G)ลดแรงที rack mounting

ears ตวั clock ทีติดตงัแบบ DIN rail มีขนาดใกล้เคยีงกบั terminal และสามารถติดตงัได้ทงัภายใน

หรือด้านข้างของอปุกรณ์ควบคมุทีต้องการสญัญาณเวลา

ประสิทธิภาพและความปลอดภยัเป็นสิงสําคญัสําหรับสถานีย่อย คณุลกัษณะนีทําให้ clock ของ Tekron มี

ความเหมาะสมสําหรับการใช้งานตามโครงสร้างพืนฐานดงันี

· เปิดเครืองได้อย่างรวดเร็ว clock ของ Tekron ไมไ่ด้มีระบบการปฏิบติัการทีซบัซ้อนซึงใช้เวลาในการ

boot หลายนาที clock พร้อมทีทํางานในไม่กีวินาทีหลงัจากเปิดเครือง และตวัรับ GNSS จะ lock

ดาวเทียมในเวลาทีน้อยกว่า 1 นาทีจาก cold start

· มี Cyber-security ติดตงัภายใน มีการป้องกนัด้วยรหสัหลายระดบัใน configuration tool แบะ SNMP

authentication ด้วย ไมมี่ web server หรือ command line interface ทีใช้งานได้อย่างเต็มทีใน clock

ของ Tekron คา่ configuration ทกุค่าสามารถใช้ได้โดยเครืองมือเฉพาะ ซึงสือกนัด้วย Ethernet

message ทีเข้ารหสั

· Clock ของ Tekron ไม่สามารถตงัคา่ได้จากแผงหน้า clock นีจะช่วยลดโอกาสในการเปลียนการตงัคา่

โดยไมไ่ด้รับอนญุาตหรือขนัตอนการเปลียนค่าทีเหมาะสม หน้าจอแสดงสถานะทีหน้าอปุกรณ์ของ

TCG 01-G และ TCG 02-G ได้ให้ข้อมลูทีเป็นประโยชน์ตอ่ช่างเทคนิคและวิศวกรในสถานีย่อย ที

ยืนยนัเวลาทีถูกต้องและสถานะของตวัรับ GNSS โดยไมต้่องใช้คอมพิวเตอร์เชือมตอ่ TTM 01-E และ

PTP Translator นนัมี LED แสดงสถานการณ์ทํางานของมนัเอง

· Master clock รุ่นลา่สดุของ Tekron มีตวัรับ GNSS (Global Navigation Satellite System) ซึงใช้ได้

ทงัดาวเทียม GPS (USA) และ GLONASS (Russian) นีจะเพิมความแมน่ยําและความมนัคง และเพิม

ความยากทีจะเกิด spoofing ของสญัญาณเวลา



5. บทสรุป

การออกแบบ Ethernet network เป็นศนูย์กลาง สําหรับการป้องกันและควบคมุสถานีย่อยสามารถลด

คา่ใช้จ่ายสาํหรับการออกแบบ, สร้างและดแูลรักษา Precision Time Protocol โดยเฉพาะเมือใช้ Power

Profile สามารถแก้ไขความยากของ time synchronization ในระบบสถานีย่อยอตัโนมตัิและสอดคล้องกับ

แนวโน้มการออกแบบสําหรับ Ethernet-Base ทีใช้ในการสือสารในสถานียอ่ย Tekron มีประสบการณ์มากกวา่

10 ปีในการสร้างผลิตภณัฑ์เกียวกบัเวลาสําหรับอตุสาหกรรมพลงังาน ผลิตภณัฑ์ PTP clock และอปุกรณ์

สนบัสนุนถูกสร้างเพือใช้กบัสถานียอ่ยเป็นหลกั ด้วยประสบการณ์นีทําให้เกิดผลิตภณัฑ์ PTP มากมายทีทําให้

องค์กรและลกูค้าในอตุสาหกรรมได้พัฒนาการออกแบบโดยใช้ protocol และเทคโนโลยีททีนัสมยั ในขณะที

ยงัคงรกัษาความเข้ากันได้ด้วยวธีิ tried-and-test
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