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Operator Real-time
Operator Real-time är en modul som underlättar att planera driftomläggningar och åtgärda
störningar. Modulen fäster uppmärksamheten på plötsliga händelser i nätet genom larm och
symboler. Operationer kan simuleras i förväg för att se konsekvenser utan att störa kollegors
bild av driftläget eller skapa ogiltiga avbrott. Modulen har även utmärkta funktioner för att
lokalisera fel i nätet.

Funktioner
● Utöka den färglagda topologispårningen till att omfatta fack, slingor
och jordat nät.
● Ha överblick med hjälp av ikoner som indikerar platserna för olika
typer av kundsamtal och avbrott i karta och schema.
● Få notiser vid oplanerade händelser (som felanmälan från kund,
trippad kopplingsapparat från SCADA eller avbrott via mätare).
● Bli förvarnad om och/eller bekräfta operationer med eventuella
oönskade konsekvenser (exempelvis blockerad apparat,
bortkopplade kunder, ökat antal matande fack eller manöver på
apparat prenumererad från SCADA).
● Utför simuleringar av planerade operationer för att se
konsekvenser och jämföra alternativ.
● Samla in information för felsökning i nätet – som brytströmmar och
felindikatorer.
● Få beräknade och kontrollerade förslag på omkopplingar i nätet för
att åstadkomma ett specifikt matningsläge (exempelvis en ny
sektionering för att begränsa utbredningen av ett avbrott).
● Lös situationer med felaktigt jordade nät i dpPower via en
specialiserad sökning efter aktuell jordning.
● Använd en separat tillämpning avsedd för kundsupport –
applikationen Felanmälan.
● Ge kundtjänst en bättre överblick och förse samtidigt driftcentralen
med viktig driftinformation.

Utökad topologisk färgläggning
Genom att separera färgning av matat nät per
utgående fack blir det enkelt att se vilka fack
som matar vilka delar av nätet.
I tillägg till detta visualiseras:
•
•
•

Slingmatning (mer än ett fack)
Jordat nät
Spänningssatt och jordat nät
(troligen fel i nätdokumentationen)

För nät av begränsad storlek finns möjlighet till denna visualisering även i
lågspänningsnätet.
Systemet väljer slumpmässiga färger med rimlig spridning om matande färger inte är
definierade per fack. Det finns möjlighet att själv välja färger per fack för optimal separation
av facken.
Fack med samma färg som matar ett gemensamt nät kan visas i den aktuella färgen istället
för gängse färg för slingmatning (konfiguration). Detta kan vara användbart för att ge en
ökad tydlighet vid parallellt matande fack.

Ikoner för markering av
händelser
Ikoner för felsamtal och avbrott visas i kartan
och schemat. Ikonerna kan innehålla
tilläggsinformation som:
•
•
•
•
•

Viktig driftinformation/personfara
Antal berörda kunder
Antal felsamtal
Ej verifierat avbrott
Felsamtal/avbrott utanför synligt nät

Det går att navigera till felanmälan eller avbrott via en popupmeny för ikonen.

Simulering
Simuleringen är ett kraftfullt verktyg för att i
förväg se konsekvenser av kopplingssedlar och
driftordrar. Simuleringar kan även skapas helt
utan förlaga. Kopplingsrader kan läggas till,
raderas samt flyttas upp och ned i ordningsföljd.
Rader, som inte kan simuleras på grund av
felaktigt kopplingsläge, markeras med en
ikon och en röd färg.
Det går även att simulera redan utförda rader bakåt i tiden.

Kontroller innan manöver
Ett antal kontroller sker innan en kopplingsrad
utförs i en kopplingssedel eller driftorder:
•
•
•
•
•

Manöver på blockerad apparat
Bortkoppling av kunder
Matning från mer än ett fack
Apparat ska manövreras i SCADA
Spänningssatt och jordat nät
(troligtvis fel i nätdokumentationen)

Det går att konfigurera huruvida respektive varning ska vara blockerande eller möjlig att
förbikoppla. Speciella regler kan gälla för den som är administratör. Det standardregelverk
som levereras med modulen passar i stort sett alla kunder utan anpassning.

Felindikatorer och brytströmmar
Om SCADA publicerar larm från
felindikatorer (vilket brukar vara fallet), kan
dessa visas i kartan och schemat. Detta är
en snabb metod för att avgöra i vilken
sektion ett jordfel befinner sig.
Om utrustningen i nätet kan uppfatta och
rapportera brytströmmar samt denna info
kan publiceras av SCADA, kan
fellokalisering av två- och trefas
kortslutningsströmmar ske med denna ström som ingångsvärde.

Alternativa matningsvägar
Funktionen alternativa matningsvägar kan
föreslå en optimerad serie-omkopplingar för att
isolera en nätdel – exempelvis för att begränsa
utbredningen av ett avbrott.
Optimeringen utgår från i förväg skapade
referensberäkningar och beaktar:
•

•
•

vilka apparater som är relativt enkla
att manövrera (undantar stumma
anslutningar)
antalet operationer (så få som möjligt)
tillåtna gränsvärden för spänningsfall och belastningar

Om det första förslaget av någon anledning inte accepteras av användaren, kan funktionen
presentera ytterligare förslag.
Operationerna i det valda förslaget kan flyttas in till aktuell kopplingssedel eller driftorder
med ett knapptryck.
Det finns rika möjligheter att skapa egna mallar, gränsvärden, färger med mera. Fokus ligger
dock på att kunna begära kopplingsförslag med minsta möjliga antal handgrepp utan krav på
vare sig egen konfiguration eller djupa beräkningskunskaper.

Fler användbara funktioner
Samtidiga avbrott under samma nätstation
markeras tydligt för användaren. Multipla avbrott
i samma del av nätet antyder en gemensam
orsak.
Avbrott med kundpåverkan men utan planerad
sluttid eller med överskriden planerad sluttid
indikeras.
Avbrottstiden markeras när avbrottslängd
närmar sig definierade gränsvärden – det finns två nivåer av gränsvärden för avbrottslängd.
Båda kan konfigureras. Ofta används tidsgränsen för när avbrottsersättning börjar närma
sig.
Spårning till jordning fungerar på motsvarande sätt som den ordinarie spårningen av
spänningskälla. Funktionen är ett suveränt sätt att hitta orsaken till jordningsmarkerade nät.

Applikationen Felanmälan
Med modulen Real-time följer även den
separata applikationen Felanmälan.
Felanmälan är designad för kundsupport
och kan förse driftpersonalen med viktig
information från inkommande samtal.
Felanmälan har en liknande uppbyggnad
som fliken med samma namn i Operator.
Det finns ett par viktiga skillnader:
•
•

Teknisk och intern information om avbrotten är bortfiltrerad.
Information om resurser som arbetar med avbrottet är bortfiltrerad.

Genom att mata in ett kundnummer eller -namn, telefonnummer, anläggning och liknande
kan en felanmälan från en kund registreras.
Det går även att registrera annan information till driftcentralen från samhällstjänster och
allmänhet – exempelvis:
•
•
•
•
•
•
•

rökutveckling
stolpbrott
kabel på marken
grävskada
sabotage
olycka
personfara

Valfria obligatoriska kontrollfrågor kan konfigureras i kodlisteverktyget, exempel:
•
•
•

Är fassäkringar kontrollerade?
Lyser det hos grannen?
Är info om debitering vid fel i kundens anläggning mottagen?

Applikationen Felanmälan ger en både bred och djup bild av driftläget för kundsupporten:
•
•
•
•
•
•

Andra felsamtal i samma område.
Kända pågående avbrott.
Avbrottsbeskrivningar som är anpassade för publik kommunikation.
Planerade sluttider om sådana finns.
Samtals- och avbrottshistorik för kunden ifråga.
Aviseringar skickade till kunden.

Fördelar
● Ha en bättre överblick av matningsläget genom att separera
matande fack samt visualisera slingmatningar och jordat nät.
● Förkorta avbrottstiderna genom att tidigt fånga upp oplanerade
händelser med notifieringar som är kopplade till avbrott eller
felanmälningar.
● Använd mindre tid och resurser för felsökning tack vare
felindikatorer och brytströmmar för att lokalisera troliga felställen.
● Bli uppmärksammad och ta ett aktivt beslut vid omkopplingar som
kopplar bort kunder eller innebär andra potentiellt oönskade
konsekvenser.
● Få optimerade förslag till omkopplingar i nätet baserade på typ av
kopplingsapparater, spänningsfall, belastningar och liknande.
● Ersätt eller komplettera kopplingsrader i avbrottet med visshet om
att nätet håller.
● Hitta orsaken till felaktigt jordade nät sekundsnabbt och slipp den
tidsödande processen att felsöka manuellt.
● Ha kontroll på avbrott som har pågått länge. Lev upp till företagets
kvalitetsmål och undvik avbrottsersättningar.
● Se mönster i avbrotten, exempelvis felanmälningar inom ett
geografiskt område eller flera samtidiga avbrott under samma
nätstation. Hitta snabbt den faktiska orsaken till flera samtidiga
händelser.

Systemkrav
Produkt
●

dpPower.

Moduler
●

Modulen baserar sig på och förutsätter modulen Operator.

●

För att kunna använda förslagen på alternativa matningsvägar krävs aktuella
referensberäkningar utförda i modulen Analyzer. Dessa utförs normalt regelbundet
av alla företag som räknar på sitt nät.

●

Modulen SCADA-integration ger ett mervärde (bland annat i form av brytströmmar,
felindikatorer och kopplingar med exakta tidsstämplar). Brytströmmar ställer krav på
den fysiska utrustningen i nätet samt hur SCADA kan publicera informationen. Även
felindikatorer ställer krav på vad SCADA publicerar. För de tre olika SCADA som
hittills har integrerats har felindikatorer fungerat problemfritt.

●

Funktioner relaterade till en driftorder kräver modulen Operating order (Driftorder).

●

De bägge modulerna för mätare (Meter Alarm och Meter Switch and Poll) kan
användas för att manuellt avgränsa antalet beräknade felställen baserade på
felström.

Referenser
Operator Real-time finns hos uppemot 30 kunder. Kontakta Digpro för referenser som bäst
matchar aktuella förutsättningar och önskemål.

Vill du veta mer?
Mejla sales@digpro.se och boka en demo med en av våra ingenjörer, eller läs mer på digpro.com.
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