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A tesztelendő rendszer felépítése 

• SCADA 

• Technológiai adatgyűjtő 

• Szabványos komm. protokoll 

• Villamos technológia 
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SCADA-ba integrált szimulátorok: 

• A SCADA-val összeintegrált szimulátorok csak a saját SCADA-jukkal 
tudnak együtt működni. 

• Adatbázisuk – és azok hibái is – a SCADA-ból generálódnak. 

• A szimulátor és a SCADA között nincs éles választóvonal. 

 

 A SCADA csak olyan szimulátorral tesztelhető igazán jól, 
amelynek szoftvere és adatbázisa teljesen független a 
tesztelendő eszköztől. 

Szimulátor, szimuláció 



Egymásra épülő tesztelési lépések. 

Egyszerűbbtől a komplexebb felé haladva: 

• A SCADA-ba beérkező adatok pont-pont tesztje (monitor irány). 

• Parancsok, státuszváltoztatások tesztje (kapcsolások, élesítések-bénítások). 

• Összetettebb EMS/DMS funkciók tesztelése. 

• Gyári átvételi tesztek (FAT) támogatása. 

• SCADA performancia tesztek. 

Tesztelési folyamat 



• Teljes adatátviteli út tesztje: Technológiai végberendezés sorkapcsa  RTU  

távközlési adatátviteli út  SCADA front-end  SCADA adatbázis. 

• A SCADA cseréje esetén a megfigyelt technológia és az adatgyűjtő (RTU) 

rendszer változatlan marad. 

• A tréningszimulátor RTU-ként látszik a régi lecserélendő és az új SCADA felől 

egyaránt. 

Pont-pont tesztek 



1. Teszt forgatókönyv előállítása (egy alkalommal a tesztek kezdetén) 

2. SCADA rendszer és a szimulátor összekapcsolása 

3. Forgatókönyv futtatása 

4. SCADA jelzés és mérés listák kinyerése a SCADA-ból 

5. SCADA listák és a forgatókönyv összehasonlítása 

6. Hibásan paraméterezett adatpontok listázása  

7. Hibaelemzés és a paraméterezés javítása a szakértők által 

Pont-pont tesztek: Monitor irány 



1. Vezérlési szekvencia összeállítása és elmentése a SCADA-ban (a teszt elején egyszer 
kell elvégezni) 

2. SCADA rendszer és a szimulátor összekapcsolása 

3. SCADA vezérlési szekvencia futtatása 

4. A kapott parancsok naplózása a szimulátorban 

5. A vezérlési szekvencia lista kinyerése a SCADA-ból 

6. A SCADA vezérlési szekvencia és a szimulátor napló összehasonlítása egy erre a célra 
fejlesztett alkalmazás segítségével 

7. Hibalista összeállítása 

8. Hibaelemzés és a paraméterezés javítása a szakértők által 

Pont-pont tesztek: Parancs irány 



• Az összetett diszpécseri döntéstámogató funkciók (pl. hálózatszámítás, hálózat 

optimalizálás, automatikus hálózatkép változtatás stb.) tesztelése azért nehéz, 
mert konzisztens hálózatképet és adatokat, esetenként adatszekvenciákat (pl. 

intelligens alarmredukciónál) igényelnek. Inkonzisztencia esetén pedig vagy 
hibásan vagy egyáltalán nem működnek. 

• A tréningszimulátor részletesen modellezi a villamos technológiát, koherens, 
valósidejű adatokat szolgáltat a SCADA számára. Emiatt különösen alkalmas az 
összetettebb funkciók tesztelésére is, mint: 

– Automatikus kapcsolási sorrend végrehajtás reteszellenőrzéssel 

– Állapotbecslés tesztelése „majdnem” konzisztens hálózatképpel 

Fejlett EMS/DMS funkciók tesztelése 



• A FAT a SCADA beszerzési projektek kritikus fázisa 

• A Vevő ekkor találkozik a ténylegesen szállítandó SCADA rendszerrel  

• A határidők könnyeben tarthatók, ha már a FAT során kiderülnek a vevői 

elvárások és a szállítandó SCADA rendszer funkcionalitása közötti 

esetleges eltérések 

• Már a gyártóműben tesztelhető a SCADA rendszer szinte teljes 

funkcionalitása (EMS/DMS, interfészek stb.) 

Gyári átvételi tesztek (FAT) 



• SCADA válaszidők vizsgálata terhelés közben, amely függ: 

– Egyidejű felhasználók száma 

– Futtatott funkciók 

– Adatfluxus 

• A szimulátor forgatókönyvek segítségével az adatfluxus változtatható tág határok 
között, mellyel vizsgálhatók: 

– Az adatváltozások mennyi idő alatt jelennek meg a képernyőn, listákban 

– A folyamatos adatbeáramlás okoz-e valahol szűk keresztmetszeteket a SCADA 
adatfeldolgozó moduljai között 

– A performancia teszt alatt hogyan változnak a felhasználói beavatkozásokra 
adott válaszidők 

 

SCADA performancia teszt 



Összefoglalás 

• A független szimulátorok tesztcélú felhasználása új távlatokat nyit meg a SCADA 
rendszerek megvalósítására indított projektekben. 

• Eredménye pedig egy sokkal jobban letesztelt és a felhasználói igényeknek maximálisan 
megfelelő új SCADA rendszer.  

• A szimulátor és néhány kisegítő alkalmazás bevetésével a tesztelés ideje és az emberi 
erőforrások igénybevétele a korábbinak töredékére csökkenthető. 

• Az automatizált tesztek tetszőleges alkalommal megismételhetők, ami biztosítja a 
paraméterezés folyamatos kontrollját és minimalizálja a hibák számát. 

• Jelenleg az országban több SCADA beszerzési projekt is indulóban van, ami kedvez az 
ismertetett módszerek kipróbálásának és továbbfejlesztésének. 

• E.ON TITÁSZ leválasztási projektben a SCADA tesztelése fenti módszerekkel történik. 
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