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A Základní popis

A.1 Úvod

S.P.I.D.E.R. MicroSCADA společnosti ABB tvoří základ pro malé i velké systémy
dálkového řízení energetických systémů a elektráren odpovídající požadavkům zákazníka.
Jedná se o modulární, všestranně přizpůsobitelný systém. Jeho struktura má pro zákazníka
mnoho výhod. Např.:

� Systém je možné vytvořit pro malé dílčí aplikace, a potom podle potřeby postupně
rozšiřovat

� Je možné použít počítače s různou kapacitou

� Všechny počítače mají stejné uživatelské rozhraní, které značně usnadňuje rozšíření
systému

� Všechny systémy jsou programovatelné během provozu jazykem vyšší úrovně

� Zákazník může snadno přidat nové funkce

� Komunikace s externím software je snadná, díky jasné specifikaci rozhraní

� Mimo tradičních RTU jednotek, umožňuje systém používat RTU na bázi ochran. To
znamená úsporu nákladů při vytváření prostředí dálkového ovládání

 
Díky flexibilitě systému, může každý zákazník přizpůsobením struktury získat kompletní,
funkční systém, který bude mnoho let splňovat jeho potřeby.

 
MicroSCADA je systém založený na technice PC. Jednotlivé prvky systému jsou spojeny
komunikačními linkami různé úrovně. Pro komunikaci mezi obsluhou a systémem slouží
opět PC s potřebným SW.
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A.2 Oblasti použití

Díky své HW i SW variabilitě lze systém MicroSCADA využít v mnoha oblastech řízení
a sledování energetických systémů na následujících úrovních rozvodu el. energie:

 
 

Supervisory Control And Data Acquisition System
(systém pro dohled, řízení a sběr dat)

Programovatelný mikropočítačový SCADA systém

SCADA

MicroSCADA

Úroveň
rozvodných závodů

Dispečerské
řízení

Úroveň
rozvodny

Úroveň distribuční sítě

Úroveň spotřebitele

Obr.  A.1: Úrovně řízení rozvodu el. energie
 

Možnosti použití ŘS MicroSCADA lze také rozdělit dle funkčností systému:
 

• NCS Systémy pro dispečerské řízení sítí

(Network Control Systems)

• SA Systémy automatizace rozvoden

(Substation Automation)

• SMS Systémy pro monitorování rozvoden

(Substation Monitoring Systems)

• LMS Systémy řízení zátěže

(Load Management Systems)

• DMS Systémy řízení distribuce

(Distribution Management Systems)

• MMS Systémy měření

(Metering Management Systems)

Obr.  A.2: Funkční rozdělení systémů pro řízení a sledování rozvodu el. energie
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A.3 Základní funkce

Mezi základní funkce systému MicroSCADA patří:
� snímání dat z procesu
� ovládání
� zobrazení dat pomocí jednopólových schémat
� zpracování událostí a alarmů
� automatické řídící funkce
� ukládání a zobrazení průběhů analogových a binárních vstupů
� zpracování výkazů el. energií, proudů a výkonů
� komunikace s ochranami ABB
� komunikace s jinými systémy
� dohled na systém
� tiskové výstupy
� atd.

A.3.1 Snímání dat

Základem každého řídícího systému je snímání dat a ovládání akčních prvků řízeného
procesu. K tomuto účelu používá MicroSCADA různé typy řídících a ochranných terminálů,
zejména z produkce ABB (RTU 2xx, RTU 5xx, REx 5xx, REx 216/316, SPACOM atd.).
Tyto terminály zajistí snímání změn zavedených vstupů a jejich vyslání do MicroSCADy
s přesností na 1ms. Standardními typy u těchto terminálů jsou jednobitové, dvoubitové,
analogové a pulsní vstupy.

A.3.2 Ovládání

Pomocí terminálů uvedených v kap. A3.1 provádí MicroSCADA také ovládání různých
zařízení. Terminály systému MicroSCADA umožňují jednokrokové nebo dvoukrokové
povelování prvků řízeného procesu. RTU200 obsahuje také funkci hlídání impedance
vypínací cesty. Některé terminály obsahují moduly analogových výstupů, které umožňují
využití MicroSCADy nejenom v řízení rozvodu el. energie.

A.3.3 Jednopólová schémata

Pro názorné zobrazení sledovaného procesu se vstupní data zobrazují obsluze hlavně ve
formě jednopólových schémat. Tato schémata většinou obsahují:
� zobrazení stavů prvků řízeného procesu (vypínače, odpojovače)
� zobrazení hodnot analogových měření (proudy, napětí ...)
� barevné rozlišení částí rozvodu el. energie dle napěťové úrovně (pod napětím, bez napětí,

uzemněno)
� signalizaci poruchových stavů
� zobrazení přepnutí řízení jednotlivých polí a celých rozvoden “Místně/Dálkově”
� zobrazení poloh odboček transformátorů a režimů jejich ovládání
� klávesy a dialogová okna pro ovládání řízených prvků (vypínače, odpojovače ...)
� ....................
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A.3.4 Zpracování událostí a alarmů

Analýzu průběhu stavů řízeného procesu umožňují události a alarmy. Události mohou být
generovány z procesu prostřednictvím procesních jednotek nebo ze systému prostřednictvím
diagnostických programů, které monitorují  jak zařízení MicroSCADA tak externí
komunikaci včetně procesních jednotek.

 
Na základě události se mohou spustit např.:
� tisk události
� automatické řídící operace
� záznam do deníku událostí

 
Deníky událostí jsou chronologicky seřazené textové zprávy opatřené přesnou časovou
značkou. Do deníků událostí se ukládají hlavně:
� změny vstupů systému
� povely zadané ze systému
� hlášení od ochran (popudy, vypnutí)
� překročení nastavených mezí analogových vstupů
� přihlášení a odhlášení uživatelů
� změny stavů částí systému (výpadky komunikací, ...)

 
Alarmy jsou vybrané události většinou upozorňující na poruchový stav. Každá událost, resp.
stav signálu v procesní databázi může být nadefinována jako alarm.

Na základě alarmů se mohou spustit např.:
� symbol na obrazovce (např. blikající terčík)
� alarmový obrázek
� tisk alarmu
� záznam do deníku alarmů
� akustický signál

 
Deníky alarmů rozlišují alarmy na pominulé a trvající. Každý alarm musí obsluha potvrdit
buď v deníku alarmů, nebo z jakékoliv jiné obrazovky.[HWP1]

A.3.5 Automatické řídící funkce

Automatické řídící funkce - sekvenční povelování (např. přejetí napájení ze záložního na
hlavní přívod), časové řízení (jednorázově v daný čas nebo cyklicky), řízení výkonovými
špičkami, ... - se provádí pomocí algoritmů a příkazů programovacího jazyka SCIL.
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Automatické řídící programy mohou být spuštěny:

� definovaným absolutním časem či časovým
intervalem

� událostí z procesu nebo systému

� ručně obsluhou
 
 
 

A.3.6 Průběhy analogových a binárních vstupů

Uživatel si může vybrané analogové a binární vstupy přenést do tzv. “Průběhů”. Tato funkce
umožňuje přehled o průběhu vybraných hodnot v čase. Zobrazení je možné v tabulce nebo
v grafu. Funkce nenahrazuje zapisovače poruch (oscilopertolografy), neboť nejrychlejší
frekvenci snímání a ukládání dat je možné nastavit na 30s.

A.3.7 Výkazy

Výkazy se sestavují pro el. energii, proudy a výkony. Hodnoty odběrů el. energií poskytují
MicroSCADě podřízené terminály. Tyto terminály je získávají buď pomocí pulsních vstupů
z vysílacích elektroměrů, nebo pomocí výpočtu ze zavedených analogových vstupů. Energie
se ukládají do tabulek výkazů:
� denní výkazy (24 hodnot po hodinách daného dne)
� týdenní a měsíční výkazy (7 resp. 30-31 hodnot po dnech)
� roční výkazy (12 hodnot po měsících daného roku)

Do tabulek se mohou zaznamenávat hodnoty naměřené nebo vypočtené (průměrné,
špičkové...). Zaznamenané hodnoty může uživatel s potřebným oprávněním také korigovat.

A.3.8 Komunikace s ochranami ABB

Moderní digitální ochrany ABB jsou osazeny komunikačním rozhraním, které umožňuje
připojení do systému MicroSCADA. Pomocí tohoto spojení je možno:
� načítat události generované ochranami (popudy, vypnutí ...)
� načítat stavy vstupů ochran (proudy, napětí ...)
� ovládat výstupy ochran
� načítat nastavení ochran
� měnit nastavení ochran (kromě REx 216/316)
� načítat zapamatované hodnoty ochran
� vyčítat záznamy z poruchových zapisovačů ochran

 

Řídící
program

.........

.........

.........
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A.3.9 Komunikace s jinými systémy

Systém MicroSCADA je možné také použít jako nadřízený nebo podřízený článek řízení.
Připojení do jiných řídících systémů umožňuje implementace různých komunikačních
protokolů do MicroSCADy. jejich kompletní seznam uveden je v dalších částech Popisu
systému (MicorSCADA např. obsahuje rozhraní typu slave do “populárního” protokolu IEC
870-5-101).

Pro komunikaci s např. ekonomickými systémy uživatele nabízíme on-line nebo off-line
rozhraní Microsoft aplikací DDE (MS Excell..). Existuje také možnost exportu dat v databá-
zovém formátu SQL.

A.3.10 Dohled na systém

Pro správnou funkci systému je nutná informovanost o stavech jednotlivých prvků, hlavně
o stavu jejich komunikace s prvkem nadřazeným. MicroSCADA má vypracovaný systém
hlášení částí systému, které se ukládají jako události a zobrazují na obrazovce.

A.3.11 Tisk

Informace, které má obsluha k dispozici na obrazovce své stanice lze také tisknout.
MicroSCADA rozlišuje 2 typy tiskových výstupů - textový a grafický. Na textových
tiskárnách se mohou kontinuálně tisknout deníky událostí, nebo jiné předdefinované výstupy
(např. tabulky hodnot). Pomocí grafických tiskáren si může obsluha kdykoliv vytisknout
jakoukoliv obrazovku (stav rozvodny, nastavení ochran ...).
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A.4 Základní části

Hlavní části systému MicroSCADA jsou:
� základní systém
� komunikační systém
� rozhraní pro komunikaci s obsluhou (MMI)

A.4.1 Základní systém

Základní systémy jsou mozkem v síti MicroSCADA a provádí veškeré kontrolní a ovládací
funkce. Řídící středisko se skládá z jednoho nebo více základních systémů.

Každý základní systém je instalován na počítači základního systému, který realizuje hlavní
program MicroSCADA. Mimo hlavního programu obsahuje základní systém nástroje pro
programování aplikace a ovládání systému, konfigurační a aplikační software. Aplikační
software je přizpůsobený určitému procesu a určuje sledování a řízení tohoto procesu.
Počítač základního systému může fungovat jako pracovní stanice a může obsluhovat další
periferie: zařízení poruchové signalizace, tiskárny...

A.4.2 Komunikační systém

A.4.2.1 Komunikace s procesními jednotkami
Základní článkem komunikace každého řídícího systému je komunikace mezi základním
systémem a procesními jednotkami. Tuto funkci zajišťují jednotky PC-NET a DCP-NET.

PC-NET je software ovládající COM porty počítače, nebo kartu Echelon PCLTA (max.
2 karty každá se 2 LON kanály). PC-NET musí vždy běžet na počítači základního systému.

 DCP-NET je ovladač určený pro karty Emulex DCP. Každá z těchto karet má až 8
sériových komunikačních portů. Karty DCP mohou být instalovány v počítači základního
systému (max. 2), nebo v počítačích samostatných frontendů (max. 4 v jednom frontendu).

PC-NET i DCP-NET zajišťují pomocí různých protokolů komunikaci s procesními
jednotkami nebo jinými řídícími systémy.

A.4.2.2 Komunikace mezi uzly systému
Komunikace mezi uzly systému (základní systémy, samostatné frontendy) se zpravidla
realizuje pomocí lokální ethernet sítě LAN. V případě MicroSCADy se standardně používá
TCP/IP síť s hvězdicovou strukturou. Přenosová media jsou podle vzdáleností jednotlivých
uzlů kroucená dvoulinka (TP), nebo skleněné optické vlákno. V případech extremní
vzdálenosti uzlů, je pro komunikaci mezi uzly možno také použít sériových výstupů
DCP-NETu a komutovaných telefonních linek s modemy.

Pomocí LAN jsou zpravidla také připojeny pracovní stanice obsluhy.
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A.4.2.3 Komunikace s jinými systémy
Pro připojení do jiných řídících systémů (nadřízených či podřízených) se využívají ovladače
sériových rozhraní PC-NET resp. DCP-NET. Jejich součástí jsou různé komunikační
protokoly.

Komunikace do ekonomických kancelářských systémů (viz. kap. A3.9) se většinou realizuje
přesunem dat exportovaných MicroSCADou po síti LAN do serverů zákazníka.

A.4.3 Rozhraní pro komunikaci s obsluhou (MMI)

Pracoviště operátora nazýváme pracovní stanice. U malých systémů je možné funkci
pracovní stanice realizovat přímo na počítači řídícího systému. pomocí LAN je možné k
jednomu základnímu systému připojit několik pracovních stanic provozovaných na
samostatných počítačích. Samostatné pracovní stanice lze připojit také pomocí modemu a
veřejné telefonní sítě.

Většina činností operátora se provádí myší na přehledných obrazovkách, které je možno
přizpůsobit požadavkům zákazníka. (Podrobnosti viz. Popis systému S.P.I.D.E.R.
MicroSCADA 8.4 části B a C)
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B Části systému

B.1 Hlavní části

Části systému MicroSCADA mohou být rozděleny do následujících částí:

� základní systém
� komunikační systém
� rozhraní pro komunikaci s obsluhou (MMI)

 
Základní úkoly každé části jsou popsány v dokumentu “Popis systému S.P.I.D.E.R.
MicroSCADA 8.4, část A - Základní popis”.

Podprobnější popis jejich funkcí a požadavky na prostředí obsahují následující kapitoly.
Části systému mohou být provázány několika způsoby. U malých kompaktních konfigurací
jsou všechny části systému  umístěny v jednom počítači. U velkých konfigurací jsou části
propojeny např. lokální sítí (LAN).
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B.2 Základní systém

B.2.1 Hardware základního systému

 
� PC, s procesorem Intel Pentium.

� Minimální kapacita RAM je 64 MB, doporučená kapacita je 128 MB. Rozsáhlé aplikace,
s mnoha funkcemi a s požadavky na velký výkon, mohou vyžadovat kapacitu RAM
mnohem větší.

� Sběrnice PC musí mít volné pozice pro periferie jako jsou jednotky zvukového alarmu
Flytech, karty Emulex DCP nebo Echelon PCLTA pro sběrnici LON.

� Podle velikosti aplikace vyžaduje MicroSCADA asi 100 až 500 MB místa na disku.
Doporučená kapacita disku, je nejméně 1 GB. Může být použit jakákoliv SCSI nebo IDE
řadič podporovaný Windows NT.

� Klávesnice a myš podporované Windows NT.

� Pro instalaci WindowsNT a MicroSCADA software se doporučuje CD-ROM.

� Pro zálohování se doporučuje disketová mechanika 3.5“/1.44 MB, nebo pásková
jednotka jednotka 4/8 GB DAT.

� Pro připojení počítače základního systému k LAN je možné použít jakýkoliv Ethernet
adaptér podporovaný Windows NT.

� K synchronizaci hodin je možné použít kartu PC 31/32 od firmy Meinberg Funkuhren.
Na desce je přijímač vysílače DCF-77 na 77 kHz. Navíc je možné spojit kartu PC32
sériovou linkou s přijímačem GPS.

 

B.2.2 Software základního systému

B.2.2.1 Externí SW
� Operační systém: Microsoft Windows NT verze 4.0. Je možné použít jak Windows NT

Workstation, tak i Windows NT Server. U Windows NT Workstation je omezený počet
současných uživatelů sdílených zdrojů. Podrobnější informace jsou uvedeny v dokumen-
taci Microsoft.

� Doplňující software: Jestliže systém obsahuje oddělené MMI (pracovní stanice), je
nutný Hummingbird eXceed verze 3.5.1. Hummingbird eXceed instalovaný na počítači
základního systému. Umožňuje obsluze pracovních stanic v LAN síti pohodlné způsoby
otvírání oken MicroSCADA.
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B.2.2.2 Jádro MicroSCADA
Pro všechny instalace stejné verze MicroSCADy je softwarovou platformou stejné jádro
MicroSCADy. Toto jádro neobsahuje specifikaci zákazníka nebo aplikace. Nabízí celkové
potřeby aplikací.

Jádro je multiprocesorový software pracující v režimu reálného času.Na jádru může běžet
současně několik aplikací. Jádro poskytne každé aplikaci databázovou strukturu,
mechanismy pro práci s databází a soubory. Základnu pro uživatelské rozhraní aplikace tvoří
obrázky a dialogová okna s příslušnými nástroji. Nejdůležitější služba kterou jádro
poskytuje je jazyk SCIL. SCIL programy běží jako obrázky, dialogová okna a command
procedury. Mohou být aktivovány např. manipulací obsluhy, událostmi procesu nebo
cyklickými časovými signály. Pro přidávání funkcí, jako separátních programů, poskytuje
jádro aplikační programovácí rozhraní.

 
Obr.  B.1: Jádro MicroSCADA a vazby
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B.2.2.3 Jazyk SCIL
 
 SCIL je aplikační programovací jazyk vyšší úrovně. Byl vyvinut speciálně pro vytváření
aplikačních funkcí v MicroSCADA systémech. Jako většina jiných jazyků obsahuje SCIL
nástroje pro práci s proměnnými, aritmetiku, podmínky, blokovou strukturu, case příkazy,
cykly atd. SCIL navíc disponuje prostředky pro
 
� sledování a řízení procesu
� práci s obrázky systému
� správu databází
� správu konfigurace systému
 
 Obecně spočívá většina činností MicroSCADA aplikace na SCIL programech. SCIL
programy se provádí v obrázcích, dialogových oknech a příkazových procedurách. Mohou
být aktivovány obsluhou, procesními událostmi, cyklicky atd.
 
 SCIL zvláště podporuje koncepci objektů MicroSCADy společnou syntaxí pro různé typy
objektů. SCIL příkazy mohou přímo vstupovat do lokálních i vzdálených objektů.
 SCIL program může obsahovat až 10 000 příkazů. Příkazy mohou obsahovat :
 
� definice proměnných, např. přiřazení hodnot
� řídící povely
� řídící povely provádí operace týkající se MicroSCADA objektů, částí systému, tisků,

spuštění programů, atd.
� obrázkové příkazy
� obrázkové příkazy dávají systému povely k ovládání obrázků, např. vytvoření obrázků na

obrazovce, zobrazení a smazání oken atd. Obrázkové příkazy mohou být použity pouze
v obrázcích.

� grafické příkazy
 
 Všechny tyto typy příkazů mohou obsahovat výrazy obsahující např. volání funkcí
procedury, referenční objekty a odkazy na proměnnou. Programy SCIL mohou také
vyvolávat další programy SCIL.
 
 Jazyk SCIL má velké množství výkonných předdefinovaných funkcí pro různé typy
zpracování dat. V jazyce SCIL jsou např. následující důležité kategorie funkcí:
 
� aritmetické funkce
� časové funkce
� řetězcové funkce
� bitové funkce
� funkce pro manipulaci s vektory
� databázové funkce
� funkce pro manipulaci se soubory
� komunikační funkce
� funkce DDE Client
� funkce SQL/ODBC
� funkce pro tisk
� funkce pro zpracování dat
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B.2.2.4 Objekty aplikace
 Objekty aplikace jsou programovatelné jednotky, které plní různé úkoly, jako sledování
procesu v reálném čase, řízení procesu, zaznamenávání dat a jejich ukládání, výpočty,
automatickou aktivaci danou časem, nebo událostmi atd. Manipulace s objekty aplikace
(vytváření, modifikace a rušení) se provádí SCIL příkazy.
Informace o objektech - jejich hodnoty, funkce, vlastnosti a činnosti - jsou dány atributy.
Každý objekt má obvykle mnoho různých atributů. Každý atribut je přístupný pomocí SCIL
příkazů. Různé typy objektů mají různé sady atributů.
 Atributy mohou být rozděleny na statické a dynamické.
 
� Statické atributy určují identifikaci a vlastnosti objektu. Příklady statických atributů

objektu jsou: jméno objektu, adresu, aktivační kritéria, propojení s jinými objekty,
specifikace zpracování alarmu.

� Dynamické atributy jsou hodnota objektu a další informace, které se vztahují k hodnotě,
jako jsou: stavový kód a časová značka.

 
Objekty aplikace se třídí do následujících devíti typů:
 

� Objekty základního systému (“Base system” objekty). Poskytují informace o jednotli-
vých částech systému tak, jak je vidí základní systém.

� Objekty komunikačního systému (“System” objekty). poskytují informace o jednotli-
vých částech systému z pohledu komunikačního systému.

� Procesní objekty. Procesní objekty jsou obrazem stavu vstupů a výstupů zapojených do
procesních jednotek. Objekty zaznamenávají a ukládají stav procesu v reálném čase.

� Měřítka Jsou to algoritmy pro přepočet přenášených analogových dat z hodnot
poskytovaných procesní jednotkou na reálné hodnoty.

� Datové objekty. Datové objekty zaznamenávají a ukládají vzorkovaná nebo vypočítaná
data.

� Příkazové procedury. Jsou to SCIL programy, které mohou být spuštěny automaticky,
nebo manuálně.

� Časové kanály. Zajišťují automatické spouštění různých operací řídícího systému
v daném čase (jednorázově nebo cyklicky).

� Kanály událostí. Slouží pro automatické spouštění operací s vazbou na události
v procesu nebo systému.

� Volné objekty. Umožňují definici nových typů procesních objektů uživatelem.
� Objekty událostí. používají se pro aktualizaci obrázků na obrazovkách systému.

Spouští se buď automaticky (po změně objektu v procesní databázi) nebo ručně (SCIL
příkazem).

� Objekty proměnných. Používají se ve SCIL programech pro dočasné ukládání hodnot
zpracovávaných v ostatních objektech.

 
Každá MicroSCADA aplikace obsahuje procesní databázi a databázi výkazů.Procesní
databáze obsahuje procesní objekty, měřítka a volitelně i volné typy objektů aplikace.
Databáze výkazů obsahuje datové objekty, příkazové procedury, časové kanály a kanály
událostí.
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B.2.2.5 Procesní databáze
 

B.2.2.5.1 Přehled
Procesní databáze je rychlá databáze, pracující v reálném čase, která obsahuje procesní
objekty, měřítka a volné objekty. Procesní komunikace systému prochází procesními
objekty. Chování každého objektu je možné upravit podle požadavků zákazníka.

Definice procesní databáze je uložena na disku, ale všechna potřebná data jsou pro dosažení
optimálního provozního času zapsána do paměti RAM. Hodnoty dynamických atributů jsou
uloženy v RAM, ale pro zvolené objekty mohou být kopírovány na disk.

Většina funkcí procesní databáze je založena na procesních objektech. Procesní objekty jsou
kopií fyzických zařízení procesu, jako jsou výkonové vypínače, odpojovače ochrany,
detektory, čidla, řídící jednotky atd. Zařízení jsou připojena k MicroSCADě pomocí
dálkových terminálů (RTU), ochran a řídících terminálů, programovatelných logických
řídících jednotek, atd. Všechny tato zařízení jsou zde nazvána společným názvem: procesní
jednotky.

Měřítka obsahují algoritmus přepočtu hodnot analogového procesního objektu. Algoritmus
rozsahu může být jedna ku jedné, lineární, nebo stupňovitě lineární. Volné typy objektů se
používají ke specifikaci nestandardních typů procesních objektů.

Procesní objekty sledují zaznamenávání signálů v procesních jednotkách a řídí odesílání
signálů z procesních jednotek do primárního zařízení. Každý vstup a výstup v procesní
jednotce je reprezentován procesním objektem v MicroSCADA procesní databázi. I jiná
data uložená v procesní jednotce mohou být prezentována procesními objekty (např.
změnová výkazů -viz. Tab. B 1).

Existují také procesní objekty, které nejsou obrazem fyzické ani virtuální hodnoty procesní
jednotky. Tyto fiktivní procesní objekty se používají k simulování procesů, pro manuální
aktualizaci hodnot, zpracování výkazů systému atd.

Procesní objekty jsou v procesní databázi organizovány do skupin. Skupina obsahuje
množství procesních objektů se stejným logickým jménem. Jednotlivé procesní objekty jsou
ve skupinách odlišeny číselnými indexy. Jedna skupina procesních objektů obvykle
obsahuje objekty vztahující se ke stejnému zařízení v procesu.
 

B.2.2.5.2 Funkce
Procesní objekt obsahuje hodnotu objektu, značku platnosti, informace o alarmovém stavu
atd., viz Obr. B 2.

Dynamická data, která odráží stav procesu v reálném čase, i statické definice objektu jsou
atributy procesního objektu. Zařízení v procesu je ovládáno nastavením hodnoty atributu
příslušného výstupního procesního objektu, příkazem jazyka SCIL.

Každá aktualizace hodnoty procesního objektu je uložena spolu s označením platnosti a
času. Aktualizace, ať pochází z procesu nebo ze SCIL programu, může aktivovat některou z
násle-dujících akcí - ´re-processing´- (v závislosti na definici procesního objektu a na
aktualizo-vané hodnotě):
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���� aktivace alarmu (vstupní objekty), včetně alarmových signálů, záznamu do seznamu

alarmů a tisk alarmu
���� automatický tisk
���� aktualizace obrázku na základě události  (pomocí objektů událostí)
���� aktivaci kanálu událostí

−−−− Automatické provedení příkazové procedury (zajistí akci se všemi možnostmi jazyka
SCIL  např. výpočty, ovládání jiných prvků, odeslání dat do dalších systémů)

−−−− Aktualizace datových objektů
−−−− Aktualizace časových kanálů (např. aktivace a deaktivace)

���� záznam do paměti pro prezentaci v deníku událostí
���� záznam události na disk počítače základního systému
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Obr.  B.2: Funkce procesní databáze
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B.2.2.5.3 Typy procesních objektů
 
Typ určitého procesního objektu závisí na typu odpovídajícího vstupu/výstupu v procesní
jednotce. MicroSCADA má devět předefinovaných typů procesních objektů:

� analogový vstup a výstup
� binární vstup a výstup
� digitální vstup a výstup
� dvoubitová (“double indication”) indikace (vstup)
� čítač pulsů (vstup)
� bitový tok - “bit stream” (vstup a výstup)

 
 Různé typy procesních jednotek (v rozvodně) mají různé způsoby pojmenovávání typu dat.
Následující tabulka ukazuje vztah mezi typy procesních jednotek a typy dat specifikovaných
pro procesní jednotky komunikující ABB protokoly RP570 a SPAbus
 
Tab. B 1 Typy dat specifickovaných v rozvodně pro zařízení komunikující ABB

protokoly RP570 a SPAbus
 

 Typy procesních bodů  Typy dat v RP570 jednotkách  Typy dat ve SPAbus
jednotkách

 
 Binární vstup, BI

 
 - Jednoduchá indikace (stav)
 - Indikace bitové události

(změna)

 
 - Indikace vstupu (stav)
 - SPA události (změny)
 -  Vnitřní přepínače (nastavení

jednotek)

 
 Binární výstup, BO

 
 - Jednobitový příkaz (jeden,

nebo dva stupně) - pulsní
 - Regulační příkaz - trvalý

 
 - Volba vypnout/zapnout

zajištěného ovládání
 - Provedení příkazu
 - Přímý jednobitový příkaz

 
 Digitální vstup, DI

 
 - Digitální hodnota

 

 
 Digitální výstup, DO

 
 - Digitální nastavení hodnoty

 

 
 Analogový vstup, AI

 
 - Analogová hodnota (stav)
 - Indikace analogové události

(změna)

 
 - Analogová hodnota (stav)

 
 Analogové výstupy,
AO

 
 - Analogové nastavení hodnoty
 - Trvalý výstup

 

 
 Pulsní čítač, PC

 
 - Pulsní čítač

 
 - Pulsní čítač

 
 Dvoubitová indikace,
DB
 

 
 - Dvoubitová indikace (stav)
 - Indikace dvoubitové události

(změna)

 
 - Dvoubitová indikace (stav)
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B.2.2.5.4 Volné objekty  (Procesní objekty definované uživatelem)
Mimo předdefinovaných typů procesních objektů, uvedených výše, může programátor
aplikace sám definovat až 155 vlastních typů objektů. Tyto procesní objekty jsou definovány
jako “Volné procesní objekty”. Typy definované uživatelem se používají především
u systémů pro řízení jiných zařízení než el. rozvoden, příp. pro speciální funkce na el.
rozvodnách.

 

B.2.2.5.5 Kapacita
 
Tab. B 2 Kapacita

 Typ objektu  Maximální počet objektů v aplikaci

 Procesní objekty  celkem 65 535 procesních objektů
 Max. 255 indexů (objektů) ve skupině

 Měřítka  65 535

 
 

B.2.2.6 Databáze výkazů

B.2.2.6.1 Přehled
Databáze výkazů nabízí funkce pro záznam historie nezpracovaných i vypočítaných hodnot.
Stejně tak umožňuje provádění SCIL programů v daném čase nebo na základě události.Typy
objektů v databázi výkazů jsou datové objekty, příkazové procedury, časové kanály a kanály
událostí. Definice objektů se ukládají na disk. Dynamické atributy, jako hodnota objektu
a čas záznamu, mohou být definovány tak, že se ukládají buď pouze do paměti RAM, nebo
také na disk. Pro lepší výkon udržuje jádro MicroSCADA kopii nejčastějších vyhledávaných
informací (dynamických i statických atributů) v paměti RAM.

Datové objekty vzorkují, vypočítávají, zaznamenávají a ukládají data. Datový objekt může
obsahovat jednu, nebo více registrovaných hodnot (max. 65 535). Každá zaznamenaná
hodnota má časovou značku a stavový kód, popisující původ a jakost hodnoty. Datové
objekty se používají pro ukládání průběhů nebo historických hodnot energie, pro konfiguraci
systému, výpočty odhadů budoucí spotřeby energie atd. Každá zaznamenávaná hodnota
může být upravena SCIL příkazem nebo předdefinovanou záznamovou funkcí. Příklady
předdefinovaných záznamových funkcí jsou součet, integrace, rozdíl hodnot pulsních čítačů,
maximum a minimum. Záznam lze provádět manuálně nebo automaticky.

Příkazové procedury obsahují SCIL programy, které mohou být spouštěny automaticky
(časovým kanálem, kanálem událostí, jinou příkazovou procedurou) nebo manuálně. Mohou
být použity pro všechny typy automatických operací (výpočty, řídící operace, tisk výkazů,
automatickou konfiguraci systému a komunikace). Příkazové procedury jsou použity např.
pro provedení automatických operací při spouštění systému. Pokud je příkazová procedura
spuštěna kanálem událostí nebo časovým kanály, nemůže ovládat uživatelské rozhraní
(ovládání oken v obrázcích atd.).
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Časové kanály stanovují časový plán spouštění automatických operací databáze výkazů
(záznam do datových objektů a provedení příkazových procedur). Časové kanály se
používají pro programy cyklického záznamu dat, časově závislých výkazů, průběhů, různých
kontrol atd. Jeden časový kanál může spustit jeden nebo více objektů. Jestliže časový kanál
spustí několik objektů jsou tyto spouštěny podle své priority. Časový kanál je obvykle
aktivován v přednastaveném čase, buď v absolutním časovém bodě, nebo cyklicky,
v programovatelných intervalech. Nespojitá časová aktivace se ovládá změnou hodnot
atributů časového kanálu pomocí SCIL příkazů.
 
 Kanály událostí jsou prostředky pro automatické spouštění operací v databázi výkazů na
základě událostí. Kanál událostí může spustit záznam datových objektů, provést příkazovou
proceduru a aktivovat časové kanály. Časové kanály jsou obvykle aktivovány událostmi
procesu (změny hodnoty procesního objektu). Jinými slovy, kanály událostí přenáší události
procesu z procesní databáze do databáze výkazů, kde aktivují následné operace. Každý kanál
událostí je zařazen do fronty s hodnotami nejdůležitějších atributů aktivovaného procesního
objektu. Kanály událostí mohou být také aktivovány SCIL příkazy.
 
 V MicroSCADA aplikaci může být definováno až 15 paralelních front pro současné
provedení akcí databáze výkazů. Standardně mají všechny tyto fronty stejnou prioritu.
Prioritu každé paralelní fronty lze v případě potřeby nastavit atributem objektu základního
systému.
 

B.2.2.6.2 Kapacita
 V následující tabulce je dán maximální počet objektů každého typu v databáze hlášení:
 
 Tab. B 3 Maximální počet objektů databáze výkazů
 

 Typ objektu  Maximální počet objektů v aplikaci

 Kanály událostí  65 535

 Časové kanály  65 535

 Datové objekty a příkazové procedury  Maximální počet datových objektů a příkazových
procedur dohromady: 65 535

 
 Historická data v databázi výkazů je možné ukládat až do 100 historických souborů, každý
s maximální velikostí 32 MB. Každá hodnota data zabírá 10 až 20 byte.
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Obr.  B.3: Vazby mezi objekty aplikace
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B.3 Komunikační systém

B.3.1 PC-NET

 

B.3.1.1 Hardware PC-NET
 PC-NET běží vždy na počítači základního systému (viz. kap. B 2)
 

•  COM porty počítače základního systému (max. 4)
•  karta RocketPort PCI Octa/DB25  8 ports w/RS-232 - rozšíření počtu COM portů

počítače základního systému na 8
•  karta PCLTA pro připojení do LON sítě
•  RER 107 - optoelektrický převodník na PCLTA kartu
•  RER 111 - hvězdicový slučovač optické LON sítě

 

B.3.1.2 Software PC-NET
 PC-NET běží na hlavním procesoru počítače základního systému paralelně se základním
systémem. Jako komunikační kanály využívá sériové COM porty  počítače základního
systému. Jako přímý komunikační kanál pro LON sběrnici využívá ISA kartu PCLTA
(PC LonTalk Adapter) od firmy Echelon.
 
 PC-NET překládá telegramy z procesních jednotek na telegramy protokolu ACP. ACP
protokol je použitý pro komunikaci mezi uzly MicroSCADA systému jako jsou základní
systém a komunikační jednotky NET. PC-NET podporují komunikační protokoly sloužící
pro připojení procesních jednotek i některé komunikační protokoly pro propojení do nadřa-
zených systému (viz kap. B3.3.4).
 

B.3.1.3 LON Works
 Nově vyvinuté procesní jednotky ABB podporují komunikaci pomocí rychlého otevřeného
protokolu LON Talk.
 
 LON sběrnice je fyzicky hvězdicová optická sběrnice. Vazební člen této sběrnice  RER 111
je vyráběn a dodáván ABB. Jedním vazebním členem je možné provést až 27 optických
propojení. RER 111 může být propojen s dalším RER 111 buď přímo, nebo routerem. Více
informací o RER 111 a dalších komunikačních zařízeních pro automatiku rozvodny je
možné nalézt v publikaci Komunikace v rozvodně (´Substation Communication´ - 1MRS
750029-MDS EN). Pro propojení karty PCLTA s RER111 dodává ABB optopřevodník
RER107.
 
 ABB zařízení na úrovni pole komunikující LON Talk protokolem obvykle podporují
současné připojení do dvou nebo více nadřazených zařízení na úrovni rozvodny. Takže je
možná konfigurace s nezávislým MicroSCADA základním systémem rozvodny (SYS 500)
a s komunikační gateway pro připojení do nadřazených ŘS (COM 500).
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 Síť LON je možné rozdělit do segmentů zvaných sub-sítě. Sub-sítě mohou být propojeny
routery. Z důvodů vyššího výkonu se doporučuje připojit do jedné sub-sítě maximálně
25 zařízení s vyšším výkonem. Při připojení PC-NET do LON sítě musí být jeden LON
kanál na PCLTA rezervován pro jeden sub-net. Deska PCLTA může mít 1 nebo 2 LON
kanály. V současné době podporuje PC-NET až 4 LON linky. V jednom počítači základního
systému mohou být tedy použity 2 desky PCLTA, každá se 2 kanály.
 

B.3.1.4 Protokoly implementované do PC-NET
� LON Talk
� RP570/RP571 Master
� RP570 slave
� SPA bus Master
� IEC 870-5-101 Master
� IEC 870-5-101 Slave
� IEC 870-5-103 Slave
� ACP
� IEC 1107
� LCU500 Master
� Alpha meter protocol

 

B.3.2 DCP-NET

B.3.2.1 Hardware DCP-NET
���� Samostatný frontend

−−−− Procesor min. Intel 80486 / 66 Mhz
−−−− min. 1 MB RAM
−−−− Ethernet adaptér

 
���� Komunikační karty

−−−− DCP286i, s RAM 1 MB a s osmi kanály RS-232-C.
−−−− DCP286i / SBC, s RAM 1 MB a dvěma kanály RS-232-C.
−−−− DCP386i, s RAM 1MB a osmi kanály RS-232-C.

 

B.3.2.2 Software DCP-NET
 
 Samostatný frontend používá následující externí SW:

−−−− MS-DOS 6.0
−−−− PC/TCP ver. 4.2 od FTP Software Inc. (TCP/IP protokol)

 
 DCP-NET je komunikační software určený pro kartu DCP firmy Emulex. Tato karta je
osazena mikroprocesorem INTEL a instaluje se do ISA slotu počítače. DCP-NET existuje
pro Windows NT (max. 2 DCP karty v počítači řídícího systému) i pro MS-DOS (max. 4
DCP karty v samostatném frontendu). K jednomu základnímu systému může být připojeno
více samostatných frontendů.
 
 Princip zpracování telegramů z procesních jednotek je totožný s PC-NET (kap. B3.1.2)
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B.3.2.3 Protokoly implementované do DCP-NET
 

� ACP
� RP570/RP571 Master
� RP570 slave
� SPA bus Master
� ANSI X3.28 Full Duplex
� ANSI X3.28 Half Duplex Master
� IEC 870-5-101 Master / Slave
� IEC 870-5-103 Master
� ASCII
� IEC 1107
� Alpha meter protocol
� PAC-5 Master
� P214 (Indactic 35) Master
� ADLP 80 Slave
� ADLP 180 Master / Slave
� COMLI slave (SattCon)
� Modus RTU mode  Master
� RCOM Master
� LCU500Master
� F4F (Westinghouse NCS) Slave
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B.4 Rozhraní pro komunikaci s obsluhou (MMI)

Rozhraní pro MicroSCADA MMI se skládá s tzv. MicroSCADA monitorů. Monitory se
otevírají jako MS Windows okna. MicroSCADA monitor je vždy připojený k základnímu
systému, kde jsou uloženy zobrazené obrázky a dialogová okna. Monitory mohou běžet
místně na obrazovce počítače základního systému, nebo mohou být distribuovány po LAN.
MicroSCADA monitory se mohou používat také dálkově např. jako domácí terminály
připojené pomocí modemu k počítači základního systému.

Existují dva typy MicroSCADA monitorů - Visual SCIL monitory (VS-monitory)
a X-monitory. X-monitory jsou založeny na normě X-Window. Grafika, podporovaná
X-monitory je základní grafika (linky, kruhy, čtverečky...) a komponenty knihoven
OSF/Motif. Grafika X-monitorů ve verzi MicroSCADA 8.4.1 je kompatibilní s X-monitory
verze 8.2.

VS-monitory podporují stejnou základní grafiku jako X-monitory. Navíc podporují grafické
objekty přizpůsobené prostředí Windows a Windows 95. Tyto grafické Visual SCIL objekty
jsou např. tlačítka, rolovací lišty, spinnery a řádková menu. VS-monitory běží lokálně,
využívajíc vlastní rozhraní grafiky WindowsNT počítače základního systému, nebo mohou
být zobrazovány na pracovních stanicích. Činnost lokálních i dálkových VS-monitorů je
stejná.

Aby byla zajištěna kompatibila s předchozími verzemi MicroSCADy může být připojen
k základnímu systému pomocí TCP/IP nebo DCP-NET původní typ monitorů
MicroWORKSTATION.:

Tab. B 4 Funkce dostupné v různých typech monitorů
 

 Dostupné grafické
 funkce  Semigrafika  Zákl. grafický prvek  Visual SCIL

objekty
 Prvky
 OSF/Motif

 VS-monitor  Ano  ano  ano  ne

 X-monitor  Ano  ano  ne  ano

 MicroWORKSTATION  Ano  ne  ne  ne

 

B.4.1 Hardware MMI

���� Pracovní stanice provozovaná na počítači základního systému
−−−− grafická karta umožňující připojení jednoho nebo více monitorů s rozlišením
1024x768 bodů a schopností provozu v módu 256 barev nebo “true color”

−−−− monitor s úhlopříčkou min. 17” a řádkovací frekvencí min. 70Hz (doporučují se nízko
vyzařující monitory odpovídající standardu MPR-II apod.)

���� Samostatné pracovní stanice (připojené pomocí LAN nebo COM portu)
−−−− PC, s procesorem Intel Pentium, RAM min. 32 MB.
−−−− grafická karta umožňující připojení jednoho nebo více monitorů s rozlišením
1024x768 bodů a schopností provozu v módu 256 barev nebo “true color”
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−−−− monitor s úhlopříčkou min. 17” a řádkovací frekvencí min. 70Hz (doporučují se nízko
vyzařující monitory odpovídající standardu MPR-II apod.)

 

B.4.2 Software MMI

���� Pracovní stanice provozovaná na počítači základního systému
−−−− Hummingbird eXceed verze 3.5.1

 
���� Samostatné pracovní stanice (připojené pomocí LAN nebo COM portu)

−−−− Windows NT Workstation v. 4.0
−−−− Hummingbird eXceed verze 3.5.1
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B.5 Redundance systému

B.5.1 “Horká záloha” počítače základního systému
(“Hot-Stand By”)

V systémech, kde se vyžaduje extrémní spolehlivost, se může použít koncepce horké zálohy
počítače základního systému. Tato koncepce je založena na zálohování dat HD a paměti
RAM mezi  dvěma systémy. Zálohují se data MicroSCADA aplikace. V případě selhání
počítače základního systému na kterém běží aplikace dojde k převzetí řízení druhým
počítačem základního systému. To znamená, že počítač, který zálohoval data se stane
hlavním a začne provádět činnost aplikace.

Zálohovaná aplikace je shodná s hlavní aplikací jak u dat na disku, tak i v paměti RAM.
Data se zálohují pouze při změnách. Nezálohují se pouze dočasná data na disku a v paměti
RAM, jako jsou rychlé vyrovnávací paměti obrázků a hlášení, posuvy tiskárny,stavy
prováděných operací a stavy monitorů. Při startu záložního počítače se na jeho disk provede
kompletní kopie běžící aplikace. Zálohování je zcela symetrické tzn., že aplikace může být
zálohována v obou směrech (mezi oběma počítači). Převzetí řízení se může provést také
manuálně. Po převzetí řízení se směr zálohování automaticky změní, pokud je možné záložní
počítač základního systému znovu spustit.

Vstupní data z procesu jsou porovnávána se zálohovanými daty. Tím je vyloučena ztráta dat
např. přeplněním vyrovnávací paměti. Každá zpráva s procesními daty vyslaná z komuni-
kační jednotky NET je označena časovou značkou a číslem transakce. Číslo transakce je
zálohováno spolu s příslušnými daty. Komunikační jednotky NET si ukládají určitý počet
transakcí. Po převzetí řízení mohou nově spuštěné aplikace znovu získat transakce, které
nebyly zazálohovány a jsou uloženy v komunikační jednotce NET. Jsou to transakce, které
se objevily během časového úseku, kdy původní počítač základního systému selhal.

Počítač základního systému může zálohovat více aplikací. Musí se však brát v úvahu výkon
počítače a velikost jeho paměti. Zálohované počítače musí být vždy spojeny TCP/IP linkou
s přenosovou rychlostí nejméně 10 Mb/s. Bridge a routery, které snižují přenosovou rychlost
pod 10 Mb/s se nedoporučují, protože snížují také celkový výkon systému.

Požadavky na hardware a operační systém  pro zálohování počítače základního systému jsou
stejné jako u jednoduchého základního systému. Ethernetová linka TCP/IP je nutná.
Rozhraní do jiných systémů jsou stejná jako pro jednoduchý systém. Nutno však vzít
v úvahu, že aplikace obsahující databázi je aktivní vždy pouze na jednom počítači
základního systému. Pouze aktivní aplikace mohou externě vyměňovat data.
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B.5.2 Redundantní frontendy

Koncepce redundantních fronendů znamená, že pro stejný úkol jsou přiděleny dva
samostatné frontendy s DCP-NET. Jeden DCP-NET je v činnosti a druhý je v záložním
režimu. Záložní DCP-NET kontroluje nepřetržitě běžící DCP-NET. V případě zjištěné
špatné funkce běžícího DCP-NET přebírá jeho funkci záložní DCP-NET. Toto převzetí se
provede přepnutím komunikačních linek na záložní DCP-NET. Rozhodnutí o přepnutí
provede MicroSCADA aplikace. Redundantní funkce je symetrická, takže první DCP-NET
přejde po opravě a uvedení do provozu do záložního režimu. Některá data z RTU jednotek
používajících RP570 protokol jsou běhen provozu přenášena mezi dvěmi DCP-NETy jako
události.

Pro řízení redundantních frontendů je k dispozici standardní aplikační program. Program
umožňuje v jednom okamžiku přepínání všech dvojic DCP-NET nebo jedné dvojice
DCP-NET.

Všechny DCP-NETy ve dvou redundantních samostatných frontendech musí být pro přenos
dat událostí spojeny komunikační linkou. Požadavky na hardware a software redundantních
fronendů jsou stejné jako pro samostatné frontendy.

B.5.3 Redundantní LAN

Pro vyloučení výpadku systému zapříčiněného selháním jediného bodu spojujícího části
systému se někdy vyžaduje redundantní LAN. Koncepce redundantní LAN znamená
zdvojení všech částí komunikace. Výpadek jedné části potom neovlivní funkci systému.
Fyzická struktura LAN je hvězdicová síť sbíhající se v HUBu. U redundantní LAN jsou
použity nejméně 2 HUBy. Každý počítač systému má 2 síťové adaptéry. Každý z těchto
adaptérů  je zapojen do jiného HUBu. Stav komunikace na jednotlivých síťových adaptérech
počítačů sleduje Windows NT, který také zajišťuje přepnutí v případě poruchy.

B.5.4 Záloha pracovních stanic (MMI)

Zálohování pracovních stanic se dosáhne velmi jednoduše tím, že se do LAN sítě nainstaluje
několik samostatných pracovních stanic na jednou. Všechny pracovní stanice mohou plnit
stejné funkce - nerozlišují se na operátorskou, servisní, ochranářskou .....
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B.6 Časová synchronizace systému

Časová synchronizace systému MicroSCADA je založeny na přijímání signálů některých
vysílačů časových značek. Tyto signály přijímá většinou počítač základního systému, který
dále synchronizuje samostatné DCP-NET frontendy. Existují však i možnosti přijímání
časového signálu přímo v DCP-NET. Potom DCP-NET synchronizuje základní systém.

Většina procesních jednotek používaných s MicroSCADA systémem je automaticky časově
synchronizována z PC-NET nebo DCP-NET.

Tab. B6 Podporované přijímače času

Zdroj času Zařízení Výrobce
GPS GPS 166 Meinberg Funkuhren

COMPUTIME Diem
Různá zařízení podporovaná přímo
Windows NT, např. Trimble

DCF 77 karty PC 31 a PC 32 Meinberg Funkuhren
COMPUTIME Diem
RCC8000

MSF RCC8000
Nadřazený řídící systém sítě DCP-NET

Tab. B7 Možnosti připojení přijímačů času

Zařízení Připojení
GPS 166 DCP-NET

COM port počítače samostatného frontendu
pulsní vstup karty PC 32

PC 31, PC 32 Karta do počítače základního systému
COM port počítače samostatného frontendu

COMPUTIME DCP-NET
COM port počítače samostatného fronendu

RCC8000 DCP-NET
COM port počítače samostatného frontendu
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C Uživatelské rozhraní (MMI)/LIB5xx

C.1 Struktura LIB 500

C.1.1 Koncepce

Knihovna aplikačního software LIB 500 se skládá z výrobkových programů pro vytvoření
aplikace. Obsahuje obrázky, dialogy a potřebné objekty aplikace, pro místní a dálkové
sledování a ovládání rozvoden v přenosových a distribučních energetických sítích. LIB 500
je určena hlavně pro místní ABB centra. Cílem je usnadnění, zrychlení a zvýšení
bezpečnosti při programování systémů pro konečné zákazníky.

Vzhledem k široké paletě výrobků ABB pocházejících z několika výrobních středisek, bylo
dohodnuto, že každé výrobní středisko musí zajistit vývoj knihovních funkcí pro své
výrobky. LIB 500 je tudíž v současné době rozdělena na čtyři výrobkové programy:

���� LIB 500 Základ - obsahuje základní aplikační platformu pro všechny ostatní LIB 5xx
funkce

���� LIB 510 - funkce pro sledování a řízení VN rozvoden. Také podporuje výrobky,
pocházející z výrobního střediska ABB Transmit Oy, Vaasa, Finsko (FIMIT) a některé
jiné výrobky:
−−−− ochranné a řídící terminály SPACOM
−−−− signalizační terminály SACO
−−−− ochranné a řídící terminály REF 541 a REF543
−−−− SRIO gateway
−−−− terminály RTU 200, RTU210, RTU510 a ostatní jednotky komunikující RP570

protokolem

���� LIB 520 - funkce pro sledování a řízení VVN rozvoden. Dále podporuje výrobky
pocházející z výrobního střediska ABB Network Partner, Vasteras, Švédsko (SENET)
−−−− ochranné terminály REL 5xx
−−−− ochranné terminály RET 5xx
−−−− ochranné terminály REB 5xx
−−−− řídící terminál REC561
−−−− ochranné a řídící terminály REO 500

���� LIB 530- funkce pro sledování a řízení VVN rozvoden. Podporuje výrobky, pocházející
z výrobního střediska ABB Network Partner, Baden, Švýcarsko (CHNET)
−−−− ochranné terminály RE. 216
−−−− ochranné terminály RE. 316
−−−− ochranné a řídící terminály RE. 316*4
−−−− regulátory napětí TCS 1.10, MK30E (Reinhausen)

 
���� programování signálů pomocí SIGTOOL
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Obr. C.1: Struktura LIB5xx
 
 

C.1.2 Tvorba aplikace

Dnes existují dvě doplňující se metody, které mohou být použity pro vytváření aplikací
MicroSCADA. Jedna metoda vytváří aplikaci od počátku pomocí funkcí jazyka SCIL a
druhá používá aplikační software LIB 500. Metoda použití pouze funkcí SCIL poskytuje
naprostou flexibilitu, neposkytuje však dostatek standardních řešení. Školení a zkušenosti
programátorů musí být velké, a testování aplikace je rozsáhlé. Na druhé straně, při použití
metody s LIB 500, se programování provádí sestavováním standardních funkcí do obrázků.
Při instalaci standardních funkcí do obrázků se automaticky vytváří aplikační objekty,
připojené k různým procesním funkcím spolu s grafickým znázorněním a dialogovými okny.
Všechny funkce jsou typově odzkoušeny. Standardní funkce umožňují jednoduchý způsob
modifikace při progra-mování. Z výše uvedených důvodů se ve většině případů pro dosažení
potřeb zákazníka používá kombinace metod LIB 500 a SCIL.

 

C.1.3 Rozšíření existující aplikace

Obrázky vytvořené pomocí starších verzí knihoven (MicroLIBRARY 3.1 a další), mohou
být použity v aplikacích  vytvořených z LIB 500 4.0.1. V jednotlivých obrázcích není možné
kombinovat prvky LIB500 a MicroLIBRARY 3.1. LIB 500 je vytvořena tak, aby v co
nejvyšší míře podporovala dřívější aplikace. To se týká hlavně oprávnění k manipulaci,
seznamu událostí a alarmů, průběhů a měření.
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C.1.4 Standardní funkce

Využitím standardních funkcí je možné v aplikaci vytvořit několik typů procesních obrázků.
Standardní funkce může obsahovat všechny dostupné části obrázku, jako jsou: pozadí,
startovací, aktualizační a ukončovací programy a funkční tlačítka. Jediné omezení,  z techni-
ckého hlediska je, že nemůže obsahovat další standardní funkci. Viditelné pozadí může mít
v podstatě jakýkoliv rozměr. Standardní funkce se vytváří obrázkovým editorem.

Standardní funkce jsou seskupovány a organizovány podle jejich účelu. Základní balík
LIB500 se používá jako základ pro tvorbu aplikace. Instalováním bloků standardních funkcí
se vytváří procesní obrázky a databázové objekty.

 

 
Obr. C.2: Ilustrace programování aplikace s použitím standardních funkcí LIB 500

 

C.1.5 Obrázková funkce

Aplikační obrázky jsou složeny z funkčních částí obrázku (mohou obsahovat také jiné části
obrázku). Jestliže je standardní funkce nainstalována do obrázku stává se z ní obrázková
funkce. Obrázková funkce je částí aplikačního obrázku, i když má své vlastní části jako je
pozadí obrázku, startovací, aktualizační a ukončovací programy, funkční tlačítka a okna.
Každá obrázková funkce může být přesunuta. Zobrazit je možné všechny části obrázkové
funkce.
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C.2 Součásti prostředí LIB 500

C.2.1 Základní části LIB500

C.2.1.1 Páteřní funkce
Tyto standardní funkce se používají jako základní obrázky ve všech aplikacích vytvořených
pomocí LIB 500.

Základní obrázek ,který slouží jako pozadí pro aplikační obrázky, obsahuje záhlaví s datu-
mem a časem, roletovací menu a zkratková tlačítka. Roletovací menu je možné editovat.
Dále obsahuje základní program, startovací obrázek, doplňkové obrázky, přihlašovací
obrazovku, obrázek pro automatické tisky, obrázek koše průběhů a poznámkový blok.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Obr. C.3: Některé páteřní obrázky



ABB Energo MicroSCADA
C. UŽIVATELSKÉ ROZHRANÍ (MMI)/LIB5xx

1MCZ300036-CZ 33

Hlavní rysy páteřních funkcí
 
���� Konfigurovatelné nabídky
���� zobrazení datumu a času
���� “zkratková” tlačítka pro skok do seznamu událostí a alarmů
���� indikace alarmu
���� potvrzování alarmů
���� indikace místně/dálkově rozvodny
���� nástroj pro vyhledávání chyb v programech systému
���� nástroj na nastavování aplikace
���� nastavení jazyka

−−−− nastavení max. času přihlášení
−−−− nastavení řízení procesu

••••  zavření/nezavření dialogu po provedení řídící akce

���� vytištění/nevytištění jména uživatele při provedení řídící akce

���� možnost umístění poznámek do obrázku procesu

���� nápověda u všech dialogů

���� Sig TOOL import/export
−−−− Toto je první krok při procesu harmonizování programovacího prostředí LIB 500

a SigTOOL. Účelem je zjednodušení programování aplikace a jeho zefektivnění.
Procesní databáze aplikace MicroSCADA může být vytvořena použitím standardních
funkcí LIB 500, nebo použitím SigTOOL. Obě metody mají výhody, takže, pro
kombinaci všech výhod, je provedena vazba mezi LIB 500 a SigTOOL. Pro následnou
kombinaci metod, je programování aplikace provedeno zhruba následovně:
••••  Vytvoří se ´koncept´ aplikační databáze, spolu s aplikačním obrázkem, použitím

standardní funkce LIB 500.
••••  Tento koncept se přenese nástrojem import/export do SigTOOL.
••••  Programování signálů se provede se SigTOOL.
••••  modifikovaná databáze se převede zpět do aplikace MicroSCADA, použitím

stejného nástroje import/export. Tento nástroj může být použit také všeobecně pro
import/export databáze.

���� Nástroj pro správu uživatelů
−−−− Struktura aplikace rozděluje oprávnění uživatele na čtyři kategorie:

••••  PROHLÍŽENÍ. Obsluha má dovoleno sledovat aplikaci, ale nemá oprávnění
provádět řídící operace, ani používat nástroje pro programování a konfiguraci
systému. Toto je přednastavená úroveň oprávnění pro nové uživatele.

••••  OVLÁDÁNÍ. Obsluha má dovoleno provádět řídící operace, ale nemá přístup k ná-
strojům pro programování a konfiguraci systému.

••••  PROGRAMOVÁNÍ. Povolena jsou všechna práva, mimo zprávy uživatelů.
••••  SPRÁVCE SYSTÉMU. Toto je úroveň správce systému. Jsou povolena všechna

práva, včetně práva přidávat a ubírat uživatele. Každá aplikace má pouze jednoho
správce systému.

−−−− Každý objekt aplikace může být přiřazen do programovatelné skupiny oprávnění.
Každému uživateli může být přidělena určitá úroveň v této skupině oprávnění. Jestliže
objekt není definován pro specifickou skupinu oprávnění, náleží k základní skupině.

−−−− Navíc může být pracovní stanice se svou unikátní IP adresou naprogramována pouze
do režimu SLEDOVÁNÍ. Pokud tato funkce není naprogramována, je pro pracovní
stanici použit normální mechanizmus oprávnění.
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Obr. C.4: Příklad přidělení oprávnění v aplikaci
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C.2.1.2 Seznam alarmů

Seznam alarmů zobrazuje současnou alarmovou situaci řízeného procesu. Každý alarm je
zobrazen jako předefinovaný alarmový textový řádek, který popisuje alarm v procesu. Řádek
s textem alarmu se skládá z časové značky, identifikace objektu, textu signálu a textu
indikujícím stav alarmu. Alarmy jsou zobrazeny v časovém pořadí. Nejposlednější alarm
může být zobrazen na vrchní, nebo spodní straně stránky.

LIB 500 obsahuje dva typy seznamu alarmů. Uživatel si může zvolit, který chce použít.

V prvním typu seznamu alarmů jsou alarmy zobrazeny ve dvou oddělených oknech: horní
okno obsahuje aktivní potvrzené a nepotvrzené alarmy (trvající alarmy), zatímco spodní
okno obsahuje neaktivní nepotvrzené alarmy (pominulé alarmy). V obou oknech je možné
nezávisle rolovat.

Obr. C.5: Seznam alarmů, typ 1

Každý alarm je zobrazován jedním textovým řádkem. Tento textový řádek má časovou
značku (datum a čas), identifikaci objektu (jméno rozvodny a pole), text signálu a stavový
text. Délka a poloha každého textového sloupce může být s určitým omezením definována.
Barvu  každého typu alarmu je možné vybrat z předefinovaných devíti barev. Standardní
barvy a pří-slušné texty stavů zobrazených jsou následující:
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Tab. C 1 Předefinované barvy a stavové texty

Typ alarmu Předdefinovaná barva Stavový text

Aktivní nepotvrzený* Červená Alarm
Aktivní potvrzený* Bílá Potvrzený alarm
Neaktivní nepotvrzený** Zelená Normál

  *   = včetně trvajících alarmů
** = včetně pominulých alarmů

Nejvýznamnější vlastností druhého typu seznamu alarmů je, že v době jeho zobrazení jsou
v seznamu vidět také neaktivní potvrzené alarmy. Vymaží se resetováním, nebo zavřením
obrázku se seznamem alarmů. Všechny alarmy jsou zobrazeny v jednom okně obsahujícím
32 řádků. Blikající symbol “*“ indikuje všechny nepotvrzené alarmy, jak aktivní tak
neaktivní.

Obr. C.6: Seznam alarmů, typ 2

Tab. C2 Předefinované barvy a stavové texty

Typ alarmu Předefinovaná barva Stavový text Indikace
Aktivní nepotvrzený Červená Alarm Blikající „ * “
Aktivní potvrzený Červená Alarm bez indikace
Neaktivní nepotvrzený Zelená Normál Blikající „ * “
Neaktivní potvrzený Bílá Normál bez indikace
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Potvrzení jednoho alarmu se provede kliknutím na řádek zvoleného alarmu v seznamu.
Jestliže je zvolený alarm nepotvrzený, řádek se zvýrazní a otevře se potvrzovací dialog.
Současně se seznam alarmu uvede do režimu „bez aktualizace“, aby se zabránilo
nežádoucímu rolování.

Obr. C.7: Potvrzovací dialog

V seznamech alarmů je možné zavést podmínky pro zobrazení pouze některých alarmů.
Provede se to zavedením kritéria pro odfiltrování nežádoucích informací. Je možné použít
jedno, nebo více kritérií. Tato kritéria je možné volně kombinovat (rastrové filtry).

Hlavní rysy seznamů alarmů

���� dva vzory seznamu alarmů
���� podmínky zobrazení, dané časem a objektem

−−−− čas (dolní a horní časová hranice, přesnost jedna sekunda)
−−−− pět úrovní struktury identifikace objektu. Přednastavené úrovně jsou:

••••  rozvodna (jména rozvoden mohou být přetažena z procesní databáze)
••••  pole (jména polí mohou být přetažena z procesní databáze)
••••  zařízení (jména zařízení mohou být přetažena z procesní databáze)

−−−− typ funkce (vypínače, odpojovače, měření, atd.)
−−−− třída alarmu

���� oddělené trvalé a pominulé alarmy
���� nástroj pro nastavování barev a uspořádání textu
���� režim zobrazování „s aktualizací“/„bez aktualizace“
���� zobrazení počtu trvajících alarmů
���� zobrazení počtu nepotvrzených alarmů
���� potvrzování různého počtu alarmů najednou:

−−−− jeden objektu
−−−− jedna strana seznamu (= nalistovaná strana)
−−−− všechny objekty v seznamu

���� resetování alarmu
���� podpora oprávnění
���� nápověda dostupná v každém dialogu
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C.2.1.3 Seznam událostí
Seznam událostí zobrazuje v časovém pořadí události ze sledovaného procesu. Každá
událost je obvykle zobrazena řádkem s předdefinovaným textem události, který popisuje
objekt v procesu. Řádky s texty událostí se skládají z časové značky, identifikace objektu,
textu signálu a stavového textu. Události jsou zobrazovány v časovém pořadí tak, že
poslední událost se objeví ve spodním řádku první stránky seznamu. Seznam událostí
obsahuje tlačítka pro listování v seznamu dopředu a zpět.

Události jsou obvykle uloženy ve vyrovnávací paměti historie v RAM paměti počítače i na
hard disku počítače. Počet ukládaných událostí je limitován velikosti hard disku. Velikost
vyrovnávací paměti událostí je obvykle 1000 posledních událostí. Starší události jsou do
seznamu načítány z HD počítače.

Obr. C.8: Seznam událostí

Přednastavený text, který popisuje událost se skládá z:

� označení alarmového stavu
� časové značky
� identifikace objektu
� popis signálu
� popisu stavu
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*rrrr-mm-dd hh:mm:ss:mss Identifikace objektu Název signálu Stav

1998-05-05 18:47:47.543 Kotěhůlky Pole 1 QM Vypínač povel Vybrání
prvku

18:47:48.895 Kotěhůlky Pole 1 QM Vypínač povel Provedení
zapnutí

18:47:48.915 Kotěhůlky Pole 1 QM Vypínač poloha Zapnuto
* 18:48:41.130 Kotěhůlky pole 1 REF Vypnutí Io> Začátek

Obr. C.9: Příklady textů událostí

Standardní uspořádání a délky sloupců v seznamu událostí jsou následující:

� První sloupec začíná z pozice 1 a přednastavená délka je 1 znak. Sloupec ukazuje stav
objektu (alarmová událost/nealarmová událost). Značka stavu je konfigurovatelná
(standardně červená „*“).

� Druhý sloupec začíná z pozice 2 a délka je 8 znaků.. Tento sloupec zobrazuje datum
události  (rok, měsíc a den).

� Třetí sloupec začíná z polohy 10 a délka je 12 znaků. Obsahuje hodinu, minutu, sekundu
a milisekundu - čas události.

� Čtvrtý sloupec začíná z polohy 26 a přednastavená délka je 30 znaků. Sloupec zobrazuje
identifikační text objektu.

� Pátý sloupec začíná z polohy 47 a přednastavená délka je 30 znaků. Sloupec zobrazuje
popis signálu.

� Šestý sloupec začíná z pozice 68 a přednastavená délka je 13 znaků. Sloupec zobrazuje
stavový text .

Pořadí, délka, název a obsah výše uvedených sloupců seznamu událostí lze změnit dle
potřeby aplikace resp. zákazníka.

Jestliže se chce uživatel zaměřit na specifickou informaci v seznamu událostí, stanoví si
podmínky. Provede se to zavedením kritéria, které odfiltruje nežádoucí informace. Je možné
použít jedno nebo více kritérií. Tato kritéria je možné libovolně kombinovat (rastrový filtr).

Hlavní rysy seznamu událostí

���� Uspořádání seznamu událostí je možné konfigurovat. V závislosti na fontu použitém
uživatelem, může být v jednom řádku až 80 znaků.

���� Události se mohou zaznamenávat do souborů denních, týdenních, měsíčních nebo
ročních.

���� Množství uložených událostí je limitováno pouze velikostí hard disku.

���� Kontrola volného místa na hard disku. Přednastavená hodnota je 50 MB volného místa.

���� Možnost rolování v seznamu událostí jsou následující:
−−−− na první stránku (nejnovější události)
−−−− po jednom řádku
−−−− po jedné stránce
−−−− po určitém intervalu (interval lze nastavit 1 až 10 stran)
−−−− pomocí rolovací lišty

���� Podmínky dané časem a objektem:
−−−− čas (dolní a horní časová hranice, přesnost jedna sekunda)
−−−− pět úrovní struktury identifikace objektu. Přednastavené úrovně jsou:

••••  rozvodna (jména rozvoden mohou být přetažena z procesní databáze)
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••••  pole (jména polí mohou být přetažena z procesní databáze)
••••  zařízení (jména zařízení mohou být přetažena z procesní databáze)

−−−− typ funkce (vypínače, odpojovače, měření, atd.)
−−−− třída alarmu

���� režim zobrazování „aktualizace“/ „bez aktualizace“

���� podpora oprávnění

���� nápověda, dostupná v každém dialogu

C.2.1.4 Seznam Blokování
Seznam blokování je přehledné zobrazení momentální blokovací situace v procesu, který je
řízen. Každý blokovaný signál je zobrazen  textem signálu. Mimo textu signálu ukazuje
zaškrtávací rámeček stav blokování.

Blokování objektu je možno provést jeho výběrem z aplikačního obrázku, nebo příkazem
v procesní databázi. Možné je i automatické blokování. Např., jestliže je rozvodna přepnuta
do místního ovládání, všechny objekty připojené k rozvodně mohou být automaticky
blokovány proti vyvolávání alarmu.

Obr. C.10: Seznam blokování

MicroSCADA, verze 8.4.1 poskytuje široký rozsah blokovacích atributů, které jsou všechny
rovněž obsaženy v seznamu blokování. Aby byl mechanizmus blokování zřejmější a racio-
nálnější, poskytuje seznam blokování LIB 500 následující typy blokování:
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� blokování alarmu: alarmy se neobjevují, bez ohledu na stav objektu
� blokování aktualizace: indikace nejsou aktualizovány z procesu
� blokování ovládání: operační povely nejsou vysílány do procesu
� blokování události: neprovádí se záznam události, události nejsou zobrazovány

v seznamu událostí
� blokování tisků: události nejsou tisknuty na tiskárně
� blokování následné akce: aktivace kanálu události je blokována

 

Hlavní rysy seznamu blokování
 

� snadný výběr signálu
� výběr signálu pro blokování/odblokování
� nástroj pro nastavování seznamu blokování
� tisk blokovacích situací
� podpora oprávnění
� nápověda, dostupná v každém dialogu
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C.2.1.5 Dohled na systém
Dohled na systém se provádí pomocí standardních funkcí pro kontrolu prvků systému. Tyto
funkce zobrazují informace o stavu hardware, software, částí systému, komunikačním
zařízení a procesních jednotek.

Informace o stavu hardware a software může být zobrazeno buď barevnou informací, nebo
numericky. Informace o stavu mohou být také ukládány jako události a aktivovat alarm při
kritických hodnotách.

Obr. C.11: Obrázek dohledu na systém

Hlavní rysy dohledu na systém

� kontrola počítačů základního systému
� kontrola DCP-NET a PC-NET
� kontrola NET linek
� kontrola NET tiskáren
� kontrola procesních jednotek a ochran
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C.2.1.6 Probarvování polí
Probarvování polí umožňuje dynamické barvení jednopólového schématu procesu. Účelem
barvení polí je dát obsluze rychlý přehled o aktuálním stavu rozvodny, nebo sítě. Obsluha
musí být schopna jediným pohledem stanovit, jestli je část sběrnice uzemněna, pod napětím
nebo bez napětí. To umožňuje zabránit nesprávnému zapnutí, dokonce i v případě provádění
operace v nouzové situaci.

Zvláště v rozsáhlých sítích je pro obsluhu nutné vědět, která jsou napájena jednotlivými
zdroji (např. přívod ze sítě, přívod z generátoru, atd.). Díky lepšímu přehledu, je možné
zabránit nežádoucímu zapnutí nezasynchronizovaných částí sítě, a obsluha může také
rychleji reagovat na ztrátu napájení z přívodu nebo výpadek generátoru.

Softwarový program pro probarvení sběrnice se skládá ze třech hlavních částí:

Jednopólový editor
Používá se pro vytvoření jednopólového diagramu rozvodny a její přeměnu na části pro
topologické výpočty.

Výpočet topologie
Skládá se z výpočtu momentálního stavu každého pole. Vstupem pro výpočet topologie  jsou
momentální stavy vypínačů, odpojovačů, zemničů a napěťových měření. Výstupem jsou
příkazy probarvující jednotlivé části sběrnice.

Zobrazení topologie
Skládá se z vyobrazení vypočítaných barev každé části sběrnice v rozvodně.

Obr. C.12: Příklad probarvování polí
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Pole jsou zbarveny podle následujících stavů:

Tab. C3 Barvy polí

Stav Popis Priorita Barva
Bez napětí Všechny části pole, které nejsou připojeny vypínačem k

aktivnímu, nebo uzemněnému uzlu
1 Volitelná

Uzemněný Všechny části pole, které jsou připojeny k uzemněnému
uzlu min. jedním sepnutým vypínačem

2 Volitelná

Neznámý Všechny části pole, které jsou připojeny k vypínači,
jehož stav není znám.
Jako neznámé jsou také zobrazeny části pole, které jsou
připojeny k uzemněnému uzlu, a zároveň k uzlu pod
napětím.

5 Volitelná

Pod napětím
„1“

Všechny části pole, které jsou připojeny k přívodu
napětí „1“ minimálně jedním spínacím prvkem v době
kdy Napětí „1“ je nad hodnotou „napěťového stavu“.

Volitelná Volitelná

Pod napětím
„n“

Všechny části pole, které jsou připojeny k přívodu
napětí „n“ minimálně jedním spínacím prvkem v době
kdy Napětí „n“ je nad hodnotou „napěťového stavu“.

Volitelná Volitelná

Při probarvování polí  vyšší priorita přepisuje nižší prioritu:
Např.: jestliže se zapojí paralelně několik přívodů nebo generátorů. Stav „neznámý“

přepisuje všechny ostatní priority.

Uživatel si může vybrat mezi 35 různými barvami pro jednotlivé stavy.

Provozní zařízení jako jsou transformátory a tlumivky mohou mít barvu podle příslušné část
přípojnice, nebo mohou mít stabilně přiřazenou barvu, která není závislá na topologii.

Stav spínacích prvků a barva (= priorita) jednotlivých částí pole jsou uloženy v procesní
databázi v MicroSCADA.

Hlavní rysy probarvování polí

� rychlé zjištění stavu napájecích bodů rozvodu a polí
� probarvené části jednopólových schémat ukazují stav procesu
� stavy: pod napětím, bez napětí, uzemněný, neznámý jsou označeny různými barvami
� několik zdrojů (přívodů, generátorů..) může být rozlišeno různými barvami
� napěťové úrovně (také vinutí transformátorů) mohou být rozlišena různými barvami
� volně definovatelné barvy
� až 200 „probarvovaných“rozvoden  (může být limitováno možnostmi počítače

základního systému)
� až 1000 vypínačů v rozvodně
� jednopólové schéma může být rozděleno do několika obrázků
� obousměrné připojení k topologickému prostředí (rozvodna má přívod, jako svůj zdroj,

a zároveň je její vývod zdrojem pro jinou rozvodnu)
� vytváření jednopólového schématu  speciálním editorem
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C.2.1.7 Překladač jazyků
Aplikace vytvořené pomocí LIB500 podporují použití více jazyků pro jednotlivé uživatele
jedné aplikace . Překladač jazyků je nástroj pro překládání textových souborů LIB 500.
Poskytuje rozhraní pro překlad a možnost využít předchozích překladů a klíčových funkcí,
které zrychlují překlady opakujících se frází a slov.

Obr. C.13: Základní obrázek překladače jazyků

Hlavní rysy překladače jazyků

� podporuje strukturu LIB 500
� umožňuje použití předchozích překladů
� umožňuje tři různé formáty textových souborů
� měnitelné fonty a maximální délka překladu
� možnost přidávání, editace a použití klíčových slov
� nápověda, dostupná v každém dialogu
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C.3 Části LIB 510

C.3.1 Funkce pro VN proces

Nástroje pro sledování a řízení VN procesů obsahují standardní funkce, potřebné pro
vybudování aplikačního jednopólového schématu řízeného procesu. Programování je
rozděleno do dvou úkolů:

� jednopólová editace (editace pozadí statického obrázku a instalace standardních funkcí)
� jednopólová konfigurace (konfigurace standardních funkcí a vytvoření objektů aplikace)

Programování jednopólového schéma rozvodny se provádí buď vytvořením nové aplikace,
nebo přetvořením existující jednopólové procesní aplikace pomocí LIB 500.

Po instalaci základního obrázku, se nakreslí obrázkovým editorem statické pozadí (např.
sběrnice) jednopólového procesního obrázku. Potom jsou do obrázku jedna po druhé
instalovány standardní funkce VN procesu. Sběrny mohou být nakresleny vodorovně, nebo
svisle. Při použití vertikálních sběren je k dispozici více místa pro pole. Při použití
vertikálních sběren je možné do jednoho obrázku nainstalovat až 40 polí. Prvky
standardních funkcí VN procesu jsou k dispozici ve třech rozměrech. Ńa jednom obrázku
lze kombinovat všechny velikosti a typy prvků (vertikální a horizontální).

K dispozici jsou předdefinované knihovny symbolů. Tyto symboly lze upravovat (barva,
vzhled) dle požadavků zákazníka.

Obr. C.14: Jednopólové schéma s řídícími dialogy
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Ovládání např. vypínačů z pracoviště obsluhy se provádí v dialogu ovládání vypínače. Tento
ovládací obrázek se zobrazí automaticky po navolení vypínače, který má být ovládán.
Vyvolání ovládacího dialogu je podmíněno oprávněním uživatele přihlášeného na dané
stanici do systému. Tím se zabrání neoprávněné manipulaci se zařízením. Systém ovládání
funkčních prvků také znemožňuje navolení prvku, se kterým je manipulováno na jiné
obrazovce.

Obr. C.15: Jednopolové schéma s dialogy blokování

Blokovací podmínky je možné volit na úrovni rozvodny, pole a vypínacího zařízení. Jako
další jsou proto mimo ovládacích dialogů v obrázku jednopólového schéma procesu použity
dialogy pro blokování, sledování a nastavování všech standardních funkcí.
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Obr. C.16: Příklady dialogů

Knihovna VN procesu (LIB510) podporuje hlavně zařízení ABB řad SPACOM, REC 501
a REF 541, DTU a skupinu výrobků RTU 2.. (+ ostatní zařízení komunikující protokolem
RP570 resp. RP571).

Obsahuje následující funkce:

���� rozvodna
−−−− aktualizace dat z procesu do rozvodny
−−−− blokování/odblokování rozvodny
−−−− ovládání místně/dálkově

���� pole
−−−− aktualizace dat z procesu do pole
−−−− blokování/odblokování pole
−−−− vzájemné blokování zařízení v poli

���� spínací zařízení
−−−− vypínač
−−−− odpojovač
−−−− třístavový odpojovač
−−−− zemní spínač
−−−− vozík
−−−− blokování/odblokování
−−−− přerušení automatického opětného zapínání
−−−− resetování paměťových relé
−−−− příznak vypnutí ochrannou funkcí
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−−−− příznak automatického opětného zapínání

���� měření
−−−− až čtyři měření v jedné standardní funkci
−−−− zobrazení minimální a maximální hodnoty
−−−− zobrazení ve sloupcích/jednotkách
−−−− nastavení mrtvých zón
−−−− zobrazení rychlého trendu

���� transformátor
−−−− režim automatického a manuálního ovládání
−−−− konfigurovatelná min./max. pozice

���� standardní podpora funkcí protokolu LON (např. REF 541)
 
 

Společné funkce, obsažené ve všech standardních funkcích:
 

•  stav alarmu prvku
•  blokování prvku
•  nastavení stavu prvku
•  vynucená manipulace s prvkem
•  čítač operací prvku
•  hlášení objektů prvku
•  simulování operace s prvkem
•  přístupnost dialogů dle oprávnění uživatele
•  nápověda, dostupná v každém dialogu
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C.3.2 SPACOM nástroje

Tento nástroj se používá pro konfigurace a parametrizace řídících a ochranných terminálů
SPACOM a pro vytváření potřebných procesních objektů sledujících hlášení z těchto
zařízení. Všechny informace, zaregistrované v terminálech je možné zobrazit a registry
mohou být dálkově resetovány. Jestliže má terminál několik skupin nastavených parametrů
lze pomocí SPACOM nástrojů velmi jednoduše změnit aktivní sadu.

Nastavovací nástroje SPACOM ochran zobrazují data z ochran ve třech základních
obrázcích: Nastavení, Registry a Nastavovací nástroje. Pokud se zvolí obrázek Nastavení,
načítají se základní parametry nastavení z vybraného modulu ochrany. Po načtení jsou
parametry zobrazeny v dialogu rozděleném do dvou sloupců: Hlavní nastavení a Záložní
nastavení. Přepínání mezi těmito nastaveními se provádí tlačítkem Hlavní/Záložní
nastavení. K této změně aktivního nastavení je třeba minimálně úroveň oprávnění: ovládání.

Hodnoty zapamatované v paměťových registrech modulu ochrany jsou zobrazeny
v obrázcích Registry. Tímto nástrojem je také možné tyto registry resetovat. K resetování
registrů je třeba minimální úroveň oprávnění: ovládání. V obrázcích Registry jsou dle typu
SPACOM modulu zobrazovány většinou hodnoty zaznamenané při posledních působení
ochrany.

Obrázek Nastavovací nástroje poskytuje ochranáři výkonný nástroj pro sledování a nastavo-
vání všech parametrů modulů ochrany. Funkčnost a organizace obrázku Nastavovací
nástroje je stejná jako u velmi rozšířeného pro parametrizaci ABB ochran SMS 010.

Obr. C.17: Příklad obrázku Nastavovací nástroje
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Obrázky nástrojů pro nastavování obsahují část, ukazující současně nastavené hodnoty
a část pro nové hodnoty. Po změně nových hodnot, se data musí odeslat do modulu ochrany.
Odeslání se provede tlačítkem Uložit změny. Po uložení změn jsou také aktualizovány
současné hodnoty.

Nástroj pro nastavování obsahuje soubor přednastavených hodnot pro každý typ modulu
SPACOM. Tyto hodnoty jsou odvozeny ze souboru programů SM/SPACOM. Editované
nastavení je také uloženo v systému a/nebo je odesláno do SPACOM modulu. Nástroj je
schopný přímo číst přednastavené soubory soubory, uložené v systému a parametry
z ochrany. Pro zvýšení efektivnosti a rychlosti nastavování parametrů lze z ochrany načítat,
nebo do ochrany nahrávat také pouze skupiny parametrů místo jejich celé sady.

Hlavní rysy SPACOM nástrojů

� on-line parametrizace
� off-line parametrizace
� načítání z ochrany a nahrávání do ochrany všech parametrů najednou
� načítání z ochrany a nahrávání do ochrany skupin parametrů
� změna aktivní sady nastavení
� prohlížení  a resetování registrů zapamatovaných hodnot
� zobrazení jmen parametrů
� zobrazení nastavení
� zpracování událostí
� změna nastavení
� změna aktivní skupiny nastavení
� spouštění z procesního obrázku nebo z ovládacího dialogu
� indikace alarmu
� podpora oprávnění
� nápověda dostupná ve všech dialozích

C.3.3 SM/SPACOM

SM/SPACOM obsahuje soubory default nastavení pro všechny jednotky SPACOM a pro
REC 501. Tyto soubory obsahují informace o parametrech, skupinách nastavení, registrech
a zobrazovacích oknech. Tyto soubory jsou používány nástrojem pro ochrany SPA.

Hlavní rysy SM/SPACOM

� podpora protokolu SPA
� podpora protokolu ANSI X3.28
� podpora SRIO 500/1000



MicroSCADA ABB Energo
C. UŽIVATELSKÉ ROZHRANÍ (MMI)/LIB5xx

52 1MCZ300036-CZ

C.3.4 Hlášení průběhů

Hlášení průběhů může být zobrazeno graficky, jako plně grafické křivky, nebo tabulkami.
Tyto dvě formy sdílejí stejná procesní data, ale jinak mohou být použity nezávisle jeden na
druhém.

Grafická forma obrázků průběhů z LIB 500 obsahuje až deset křivek ze zaznamenaných
procesních dat. Jsou zobrazeny jako plně grafické křivky v dvourozměrné soustavě
souřadnic, která se skládá z vodorovné osy (X) a svislé osy (Y). Rolovat je možné v obou
směrech, X a Y. Parametry (od, do) a měřítka obou os lze měnit. Každou křivku je možné
dočasně vymazat z obrazovky.

Obr. C.18: Příklad hlášení průběhů

Hlavní rysy hlášení průběhů

� grafické zobrazení až 10 křivek průběhů
� tabulkové zobrazení průběhů až v 10 sloupcích
� vlasové čáry
� konfigurace barev
� identifikační objekt křivky
� možnost změny stylu čáry
� nastavení měřítek os
� rolování ve směru X a Y
� zobrazení/skrytí každé křivky
� uložení procesních dat z obrázku rozvodny
� volba intervalu aktualizace od 30 sekund do 10 minut
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� 2880 měřených položek na jednu křivku
� kalkulační vzorce: načtená hodnota, střední hodnota, součet a rozdíl
� uložení dat průběhu do souboru (možnost exportu např. do Excelu)
� zvětšování/zmenšování (zoom)
� předkonfigurace křivek v obrázku (uložení/načtení)
� možnost manuálního zadávání dat do průběhu
� volba tisku
� podpora oprávnění
� nápověda dostupná v každém dialogu

C.3.5 Výkazy měření

Tato standardní funkce se používá při vytváření výkazů měřených hodnot jako jsou energie
a proud, v aplikacích z LIB 510.

Všechna data pro výkazy jsou vypočítávána a ukládána v reálném čase. Data výkazů se
sbírají a vypočítávají buď v určitém časovém bodě, nebo po určitých událostech.
Nejpoužívanější metodou je záznam procesních dat, jejich upravení a uložení do databáze
výkazů.

Shromáždění a výpočet dat hlášení, jakož i tisk hlášení, je možné iniciovat následujícími
způsoby:

� v předefinovaných časových intervalech
� po určité události
� jako výsledek výpočtu
� na základě nějaké podmínky
� na pokyn obsluhy
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Obr. C.19: Příklad výkazů měření

Obsaženy jsou následující standardní funkce:

���� činná energie, základní funkce
���� jalová energie, základní funkce
���� výkazy energie

−−−− časové sloupce
−−−− sloupce naměřených hodnot
−−−− sloupce měření, dvojitý tarif
−−−− sloupec sumy
−−−− sloupec sumy pro dvojitý tarif
−−−− sloupec pro průměrné hodnoty
−−−− sloupec špičkových hodnot
−−−− sloupec překročení určité hodnoty
−−−− sloupec maxima za 1 hod.
−−−− sloupec maxima za 3 hod.
−−−− matricový sloupec
−−−− matricový sloupec, dvojitý tarif
−−−− sloupec denního součtu
−−−− sloupec nočního součtu
−−−− sloupec denního maxima
−−−− sloupec nočního maxima

���� výkazy proudu, základní funkce
−−−− sloupec denního průměru
−−−− sloupec denního maxima
−−−− sloupec měsíčního průměru
−−−− sloupec měsíčního maxima
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−−−− sloupec půlročního průměru
−−−− sloupec půlročního maxima
−−−− sloupec ročního průměru
−−−− sloupec ročního maxima

���� grafické zobrazení vykazovaných hodnot

C.3.6 Nástroj pro obsluhu zapisovače poruch

Tento nástroj umožňuje vyčítání obsahů zapisovačů poruch jednotek SPACOM. Záznamy ze
zapisovačů jsou přeneseny a uloženy na HD základního počítače do samostatných souborů.
Při použití nástrojů pro obsluhu zapisovačů poruch je nezbytné nainstalovat  nástroje LIB
510 pro SPACOM ochrany a LIB 510 SM/SPACOM (viz předcházející kapitoly).

Zapisovač poruch zaznamenává křivky sledovaných veličin kontrolovaného objektu, jak při
normálních pracovních podmínkách, tak i při působení ochran. Nastavení ochrany může být
založeno na informacích zaznamenaných v zapisovači poruch.

Zaznamenané údaje jsou ukládány ve formátu COMTRADE a tyto záznamy mohou být
analyzovány nástroji na vyhodnocování, které podporují tento formát např. vyhodnocovač
poruch REVAL. Vyhodnocovací program může běžet na aplikačním počítači MicroSCADy
nebo lze shromážděná data vyhodnocovat na zvláštním počítači.

Podporované moduly zapisovače poruch SPACOM:

� SPCR 8C19
� SPCR 8C27
� SPCD 3D53
� SPCD 2D25

Podporované komunikace:

� SPA
� ANSI X3.28 (SRIO 500/1000)
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Obr. C.20: Příklad nástrojů pro načítání a vyhodnocení záznamů poruchového
zapisovače

Hlavní rysy nástrojů pro zapisovače poruch

� parametrizace zapisovače poruch
� reset paměti záznamu
� konfigurace měřených signálů
� konfigurace automatického vyčítání zápisů
� manuální vyčítání
� automatické vyčítání (na základě událostí)
� spuštění nástroje z nástroje ochrany SPACOM
� podpora oprávnění
� nápověda, dostupná ve všech dialozích



ABB Energo MicroSCADA
C. UŽIVATELSKÉ ROZHRANÍ (MMI)/LIB5xx

1MCZ300036-CZ 57

C.3.7 Nástroj pro terminály RED

Nástroje RED se používají pro konfiguraci a nastavování řídících a ochranných terminálů,
na platformě RED. První odvozené výrobky jsou REF 541 a REF 543.

Nástroj na nastavování parametrů a editaci nákresu na předním panelu jsou obsaženy
v programech nástrojů ochrany. Protože musí být pro konfiguraci RED spuštěno několik
nástrojů, je k jejich volbě použit startovací dialog. Dialog se otevře, když se v obrázku
procesu zvolí objekt ochrany RED.

Nástroj na nastavení parametrů se používá ke změně nastavení a ke sledování
zaznamenaných dat. Tímto nástrojem se nastavují také masky událostí. Seznamy parametrů
a sledovaných hodnot mohou být načítány přímo z ochrany, z default souborů a z editova-
ných souborů. Použitím funkcí načítání a zapisování nastavení mohou být aktualizovány
všechny hodnoty terminálu, skupiny hodnot, nebo jednotlivé hodnoty.

Použitím editoru nákresu se nakreslí obrázky pole a zobrazených textů alarmů nákresu na
panelu terminálu RED. Tímto nástrojem se také propojí objekty obrázku a určité objekty
databáze ochrany.

Obr. C.21: Příklad nástrojů pro terminály RED
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Hlavní rysy nástrojů pro terminály RED

� zobrazení nastavení
� zobrazení registrů zapamatovaných hodnot
� zpracování událostí
� on line parametrizace
� off-line parametrizace
� on line konfigurace schéma předního panelu terminálu
� off-line konfigurace schéma předního panelu terminálu
� vyčítání/nahrávání všech parametrů najednou
� vyčítání/nahrávání skupin parametrů
� výběr mezi skupinami nastavení
� změna aktivní skupiny nastavení
� resetování registrů  zapamatovaných hodnot
� spouštění buď z procesního obrázku nebo řídícího dialogu
� podpora oprávnění
� napověda dostupná v každém dialogu

C.3.8 SM/RED

Sada programů SM/RED obsahuje popisy jednotek REx 5xx, které se používají v nástroji
terminálů RED. Tyto popisy obsahují informace o parametrech, skupinách nastavení,
událostech, registrech a zobrazovacích oknech. REF 541 a REF543 jsou první podporované
výrobky.

Hlavní rysy SM/RED

� vyžaduje nástroje pro terminály RED
� podpora jednotek Rex 54x, (REF 541, REF543 …)
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C.4 Části LIB 530

C.4.1 Funkce pro VVN proces

Sada programů pro VVN proces LIB 530 podporuje programování aplikace pro ovládání
vypínačů a transformátoru nezávisle na použité jednotce ovládání pole. Nepodporuje pouze
řídící a ochranné jednotky REC 216, REC 316 a REC316*4, ale také regulátory napětí
MK30E a TCS1.10.

Ovládání spínacího zařízení z pracoviště obsluhy se provádí v dialogu ovládání vypínače.
Tento řídící obrázek se objeví automaticky po navolení spínacího zařízení, které se má
ovládat. Vyvolání okna je chráněno úrovní oprávnění, aby se zabránilo neoprávněnému
ovládání vypínače. Ovládací okno je také spojeno s ovládací hierarchií pro zabránění
odeslání povelu na jeden prvek ze dvou pracovišť současně (řídící středisko sítě, místně,
z obrázku pole, atd.).

Řídící obrázek obsahuje také další důležité informace potřebné pro jiné ovládací akce, než
jsou tlačítka ´Vypnout vypínač´, ´Zapnout vypínač´ a ´Provést´. Jsou to informace o stavu
samotného vypínače (ovládání vypínače blokováno, simulováno, nedefinovaný stav..)
a o nastavení vypínací hierarchie (ovládání místně, ze samotného řídícího systému
rozvodny, nebo dálkově, ze střediska na vyšší úrovni).

Obr. C.22: Ovládací dialogy vypínače

Zvolením funkčního pole ´Vypnout vypínač´ nebo ´Zapnout vypínač´ se stanoví typ ovládání
a zvolením tlačítka ´Vykonat´ se spustí ovládací sekvence v řídícím systému. Ovládací povel
je potom vyslán do řídící jednotky daného pole.



MicroSCADA ABB Energo
C. UŽIVATELSKÉ ROZHRANÍ (MMI)/LIB5xx

60 1MCZ300036-CZ

Obr. C.23: Další informace o vypínači

Při specifických podmínkách sítě musí mít obsluha možnost zrušit blokovací podmínky
vyplývající z kontroly synchronizace nebo dokonce i ze vzájemného blokování. Zvolením
klávesy ´Další´má přístup k obejití kontroly synchronizace, nebo k provedení vynucené
manipulace.

Dále může být zvoleno několik blokovacích podmínek vypínače. Takže obsluha může
blokovat aktualizaci informací, samotné ovládání vypínače, generování událostí, alarmů,
tisků atd.

Obr. C.24: Okna blokovacího dialogu, stavu alarmů a hlášení objektů
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Okna stavu alarmu a hlášení objektů mohou poskytnout podrobné informace o stavu
vypínače.

Obr. C.25: Řídící dialog přepínače odboček trafa

Pokud je to možné, je pro ovládání přepínače odboček transformátoru použita stejná
filozofie jako u vypínačů. Kliknutím na příslušný symbol pole se zobrazí ovládací dialog.

Seznamy událostí a alarmů pole se vyberou v dialogu Ovládání pole. Tzn., že budou v sezna-
mu uvedeny pouze události a alarmy příslušného pole.

V dialogu Ovládání pole je přístupné také blokování automatického opětného zapnutí.

Obr. C.26: Seznam událostí a alarmů pole
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Hlavní rysy prvků LIB530 pro VVN proces

���� dialog ovládání vypínače
−−−− ovládání vypínacích zařízení, jako jsou vypínače, odpojovače a zemní spínače, ve

dvou krocích (vypnout/zapnout, provést)
−−−− blokování/odblokování zvoleného vypínače
−−−− vynucená manipulace (překonání blokovacích podmínek v systému)
−−−− překonání kontroly synchronizace (pouze vypínač)
−−−− dálkové/místní ovládání na úrovni pole a rozvodny
−−−− simulace indikací

���� dialog přepínače odboček
−−−− režim ovládání automaticky/manuálně
−−−− ovládání režimu obsluhy:  jedno trafo, řídící/řízené trafo u paralelního chodu traf
−−−− ovládání přepínače odboček transformátoru, ve dvou krocích (zvýšit/snížit, provést)
−−−− indikace proudu, napětí a pozice přepínače odboček
−−−− nastavení referenčního napětí
−−−− přepínání dálkově/místně, na úrovni pole rozvodny
−−−− blokování/odblokování řízení z pracoviště obsluhy
−−−− manuální nastavení indikací
−−−− nastavení referenčního napětí

���� dialog ovládání pole
−−−− seznam alarmů v poli
−−−− seznam událostí v poli
−−−− blokování/odblokování automatického opětného zapnutí

C.4.1.1 Nástroj pro ochrany RE.. 16*4
Nástroj pro ochrany RE.. 16*4 umožňuje načítání a zobrazování nastavení parametrů
ochrany a přepínání mezi různými sadami parametrů RE.216/316. Nastavení je zobrazeno na
pracovišti obsluhy.

Nástroj je vybaven soubory pro následující typy:
� REG 216
� REC 216
� REL 316
� RET 316
� REG 316
� REC 316
� REL 316*4
� RET 316*4
� REG 316*4
� REC 316*4

Ochranná a řídící jednotka se volí kliknutím na objekt na obrazovce. Po výběru terminálu se
načte momentální nastavení ochrany a zobrazí se na obrazovce ve dvou krocích.
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První krok:
Načtou se všechny aktivované funkce a zobrazí se na obrazovce. Indikují se aktivované
funkce v každé sadě parametrů jakož i to, která sada parametrů je momentálně aktivní.

Obr. C.27: Dialog pro výběr parametrů dané funkce terminálu

Podnabídka „Parametr set“ (Sada parametrů) se používá pro změnu aktivní sady nastavení.

Druhý krok:
Nastavení jednotlivých funkcí je načteno a zobrazeno na obrazovce po zvolení příslušné
funkce.

Obr. C.28: Dialog pro zobrazení nastavení ochrany

Parametry nastavení terminálů se neukládají do počítače Jsou vždy načítány po zvolení
jednotky.
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C.4.2 Nástroj pro regulátory Reinhausen

Sada programů pro regulátory Reinhausen pomáhá programátorovi při vytváření funkcí
ovládání regulátorů napětí, vyrobených firmou Reinhausen, tj. MK30E a TCS1.10.

Obsahuje následující funkce:

� zobrazení nastavení
� zobrazení stavu alarmů
� zobrazení primárních hodnot (napětí, proud, atd.) měřených jednotkou
� nástroje pro změnu nastavení regulátoru




