
 
 
 
 
 
 

CAP 501 
 

Příručka operátora 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ABB Utilities ABB



 



 

ABB Utilities 3 

CAP 501 
Relay Setting Tool 
Příručka operátora 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Upozornění 
 
 
 
Upozornění 1 
V�echny informace v tomto dokumentu podléhají změnám bez upozornění 
a nemohou být tedy předkládány jako závazek ABB. ABB nepřebírá 
odpovědnost za chyby, které se mohou objevit v tomto dokumentu. 
 
 
 
Upozornění 2 
Tento dokument vyhovuje programu CAP 501 verze 2.0.0. 
 
 
 
Upozornění 3 
Doplňující informace lze nalézt v dokumentu �Release Notes�¨. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ochranné známky 
Microsoft a Windows NT jsou registrované ochranné známky Microsoft 
Corporation. Ostatní obchodní značky a názvy produktů jsou ochrannými 
známkami nebo registrovanými ochrannými známkami jejich příslu�ných 
majitelů. V�echny produkty společnosti Microsoft, uvedené v tomto dokumentu 
jsou ochrannými známkami nebo registrovanými ochrannými známkami 
Microsoft Corporation. 

1MRS 751271-MUM CZ 
 
Datum vydání: 31. 01. 2000 
České vydání: 11. 10. 2001  
Verze programu: 2.0.0. 
Revize dokumentu: B 
 
Copyright © ABB Substation Automation Oy 
V�echna práva vyhrazena 



 

4 ABB Utilities 

 



1MRS751271-MUM CZ Příručka operátora  CAP 501 
  Obsah 

 

ABB Utilities 5 

Obsah 
 

1. ÚVOD...............................................................................................9 

1.1. V�EOBECNÉ INFORMACE................................................................... 9 
1.2. HLAVNÍ RYSY.................................................................................... 9 
1.3. U�IVATELSKÉ ROZHRANÍ.................................................................. 10 
1.4. ZÁKLADNÍ SYSTÉM .......................................................................... 10 
1.5. APLIKACE....................................................................................... 10 
1.6. NÁSTROJE PROGRAMU CAP 501 ..................................................... 10 

2. ZÁKLADNÍ PŘÍKLADY PRÁCE S PROGRAMEM .......................12 

2.1. PROJEKTY...................................................................................... 12 
2.2. NÁHLEDY ....................................................................................... 12 
2.3. TYPY OBJEKTŮ ............................................................................... 12 
2.4. SKUPINY TYPŮ OBJEKTŮ.................................................................. 12 
2.5. SPU�TĚNÍ PROGRAMU CAP 501 ...................................................... 13 
2.6. PRÁCE S OBJEKTY .......................................................................... 13 
2.7. PŘESOUVÁNÍ OBJEKTŮ V PROJEKTU................................................. 18 
2.8. KONFIGURACE ZAŘÍZENÍ .................................................................. 19 
2.9. POU�ÍVÁNÍ U�IVATELSKÝCH NÁHLEDŮ .............................................. 24 
2.10. VYVOLÁNÍ OBJEKTOVÝCH NÁSTROJŮ ................................................ 26 

3. NAVIGÁTOR STRUKTUROU PROJEKTU...................................27 

3.1. V�EOBECNÉ INFORMACE................................................................. 27 
3.2. PROJEKTY...................................................................................... 27 

3.2.1. Základní konfigurační přehled ......................................... 27 
3.2.2. U�ivatelské náhledy ........................................................ 28 

3.3. TYPY OBJEKTŮ ............................................................................... 28 
3.4. SKUPINY TYPŮ OBJEKTŮ.................................................................. 28 
3.5. U�IVATELSKÉ ROZHRANÍ.................................................................. 29 
3.6. VSTUP DO NAVIGÁTORU STRUKTUROU PROJEKTU............................. 29 
3.7. NABÍDKA FILE (SOUBOR) ................................................................. 30 

3.7.1. File Open (Otevření souboru).......................................... 31 
3.7.2. File Close (Uzavření souboru)......................................... 31 
3.7.3. Organize projects  (Uspořádat projekty) .......................... 31 
3.7.4. Exit (Ukončení programu)................................................ 31 

3.8. NABÍDKA EDIT ................................................................................ 32 
3.8.1. Insert Object (Vlo�it objekt) ............................................. 32 
3.8.2. Delete Object (Odstranění objektu) ................................. 34 
3.8.3. Object Properties (Vlastnosti objektu).............................. 34 



CAP 501  Příručka operátora  1MRS751271-MUM CZ 
Obsah   
 

6 ABB Utilities 

3.9. NABÍDKA �VIEWS� (NÁHLEDY)...........................................................37 
3.9.1. Polo�ka �Create View� (Vytvořit náhled)...........................37 
3.9.2. Polo�ka �Delete View� (Smazat náhled)...........................38 
3.9.3. Polo�ka �View Properties� (Vlastnosti náhledu)................38 
3.9.4. Výpis náhledů ..................................................................38 

3.10. NABÍDKA �SYSTÉM TOOLS� (SYSTÉMOVÉ NÁSTROJE) .........................38 
3.10.1. Polo�ka �Customize�� (U�ivatelské přizpůsobení)..........39 

3.11. NABÍDKA �HELP� (NÁPOVĚDA)..........................................................39 
3.11.1. Polo�ka �About�� (O programu)......................................39 

4. PROJEKTOVÝ EXPORT/IMPORT NÁSTROJ ............................. 41 

4.1. V�EOBECNÉ INFORMACE .................................................................41 
4.2. HLAVNÍ RYSY ..................................................................................41 

4.2.1. Aktualizace výpisu projektů..............................................41 
4.2.2. Ulo�ení projektu...............................................................43 
4.2.3. Kopírování projektů mezi síťovými počítači ......................43 
4.2.4. Export projektů.................................................................44 
4.2.5. Import projektů.................................................................45 
4.2.6. Vlastnosti projektu ...........................................................46 
4.2.7. Odstranění projektu .........................................................46 
4.2.8. Duplikování projektu ........................................................46 
4.2.9. Vytvoření nového projektu ...............................................47 
4.2.10. Chyby přístupu ke zdrojům na vzdálených discích...........47 

5. NASTAVENÍ ORGANIZAČNÍ   STRUKTURY .............................. 49 

5.1. V�EOBECNÉ INFORMACE .................................................................49 
5.2. SPU�TĚNÍ NÁSTROJE NASTAVENÍ ORGANIZAČNÍ STRUKTURY...............49 
5.3. ATRIBUTY ORGANIZAČNÍ STRUKTURY ................................................49 

5.3.1. Identifikátor úrovně ..........................................................50 
5.3.2. Popis úrovně....................................................................50 
5.3.3. Délka pole........................................................................50 

6. TYPY OBJEKTŮ V ORGANIZAČNÍ STRUKTUŘE ...................... 52 

6.1. PŘEHLED........................................................................................52 
6.2. V�EOBECNÉ INFORMACE .................................................................52 
6.3. DÉLKA POLE....................................................................................52 
6.4. STANICE .........................................................................................52 
6.5. POLE..............................................................................................54 

7. TYPY OBJEKTŮ U�IVATELSKÉ STRUKTURY.......................... 56 

7.1. PŘEHLED........................................................................................56 
7.2. V�EOBECNÉ INFORMACE .................................................................56 

7.2.1. Vkládání objektů Úroveň ..................................................56 



1MRS751271-MUM CZ Příručka operátora  CAP 501 
  Obsah 

 

ABB Utilities 7 

8. NÁSTROJ KONFIGURACE SYSTÉMU........................................58 

8.1. V�EOBECNÉ INFORMACE................................................................. 58 
8.1.1. Cílový projekt .................................................................. 58 

8.2. PODPORA KOMUNIKAČNÍHO PROTOKOLU .......................................... 58 
8.3. KONFIGURACE SÉRIOVÉHO PORTU V CAP 501 VS. WINDOWS NT...... 58 

8.3.1. Sériové porty ................................................................... 58 
8.3.2. Podrobněj�í nastavení sériového portu ........................... 59 
8.3.3. Základní nastavení sériového portu................................. 59 

8.4. SPU�TĚNÍ....................................................................................... 59 
8.5. DIALOGOVÝ BOX NÁSTROJE KONFIGURACE SYSTÉMU ........................ 59 
8.6. SÉRIOVÝ PORT � ADD (PŘIDAT) ....................................................... 61 
8.7. KONFIGURACE SÉRIOVÝCH PORTŮ ................................................... 62 
8.8. SÉRIOVÝ PORT � DELETE (ODSTRANĚNÍ) .......................................... 62 
8.9. KONFIGURACE SYSTÉMU � SAVE (ULO�ENÍ)...................................... 63 

8.9.1. Ulo�ení konfigurace � nástroj pro ulo�ení........................ 63 
8.9.2. Ulo�ení konfigurace � pokračovat v konfiguraci............... 63 
8.9.3. Zru�ení změn v konfiguraci ............................................. 63 

9. ODKAZY NA DOKUMENTACI......................................................64 

 



CAP 501  Příručka operátora  1MRS751271-MUM CZ 
Obsah   
 

8 ABB Utilities 

 
 



1MRS751271-MUM CZ Příručka operátora  CAP 501 
  Úvod 

 

ABB Utilities 9 

1. Úvod 

Tato kapitola popisuje základní systém, hlavní rysy, u�ivatelské rozhraní a popis 
funkcí programu CAP 501. 
 

1.1. V�eobecné informace 

Program CAP 501, nastavovací nástroj ochran, je počítačový pomocný programový 
systém pro ochrany středního napětí série RED 500 a SPACOM. 
 
CAP 501 vyu�ívá následující nástroje: 
 

• Navigátor strukturou projektu pro manipulaci s prvky a nástroji. 
 
• Nástroj ochran RED pro: 

 
 

− parametrizaci ochran série RED 500 
 

− komunikaci SPA 
 
• Nástroj ochran SPACOM pro: 

 
− parametrizaci ochran série SPACOM 

 
− komunikaci SPA 

 
• Projektový nástroj pro Export/Import umo�ňuje práci s celými projekty 
 
• Stránky konfigurace komunikace pro nastavování komunikačních parametrů 

objektů 
 
• Nástroj poruchového zapisovače pro vyčítání poruchových zápisů z ochran série 

RED 500 
 
• Nástroj konfigurace systému pro konfigurování systému projektů 

 
Program CAP 501 mů�e být pou�it pouze jako místní systém ochran. Komunikace 
s ochranami se provádí hlavně přes čelní komunikační rozhraní. 
 

1.2. Hlavní rysy 

CAP 501 poskytuje: 
 

• On-line i off-line parametrizaci (Nepřímou parametrizaci v reálném čase) 
 

• Rámec pro nástroje ochran 
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• Správu projektů 

 
• Správu objektově orientovaných projektových dat 

 
• Nahrání parametrů do ochrany 

 
• Vyčítání parametrů z ochrany 

 
• Vyčítání zapsaných hodnot z ochrany 

 
• Porovnání současných a ulo�ených hodnot 

 
• Vyčítání poruchových zápisů z ochrany 

 

1.3. U�ivatelské rozhraní 

U�ivatelské rozhraní systému CAP 501 se skládá z následujících komponent: 
 

• Navigátor strukturou projektu pro výběr nástroje a správu objektů 
 
• Projektový Export/Import nástroj pro archivaci a přesun projektů 

1.4. Základní systém 

Systém CAP 501 obsahuje základní a komunikační systém. 
 
Podporovanými komunikačními protokoly jsou: 
 

• SPA 
 

• SPA, přes čelní optický korektor 

1.5. Aplikace 

CAP 501 poskytuje nástroje pro parametrizaci a vyčtení poruchových zápisů z ochran 
serie RED 500 a SPACOM. 

1.6. Nástroje programu CAP 501 

Projektový nástroj pro Export/Import 
 
Tento nástroj se pou�ívá pro účely správy projektů jako odstranění, duplikování 
a vytvoření. Navíc se nástroj pou�ívá, jestli�e má být projekt přemístěn do jiného 
systému nebo přidán k aktuálním projektům. 
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Nastavovací nástroj ochran 
 
Tento nástroj se pou�ívá pro parametrizaci ochran. Parametry mohou být nejdříve 
�off-line� zadány do počítače a potom zapsány nebo vyčteny z ochran přes 
komunikační port. 
 
Struktura nabídek nastavovacího nástroje je shodná s lokální strukturou technické 
úrovně ochran série RED 500. 
 
Nastavení parametrů ochran série SPACOM je také mo�né. 

 
Nástroj konfigurace systému 
 
Tento nástroj umo�ňuje konfigurace systému projektů z důvodu povolení komunikace 
s ochranami. 

 
Nástroj poruchového zapisovače 
 
S tímto nástrojem (DR � collector tool) mohou být vyčteny poruchové zápisy z ochran 
série RED 500 i SPACOM. Podporovaným formátem zápisů je COMTRADE. 
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2. Základní příklady práce s programem 

Tato kapitola ře�í základní kroky při začínání s programem CAP 501 a slou�í jako 
seznamovací čtení pro u�ivatele, kteří nemají zku�enosti s programem CAP 501. 
 
Konkrétní příklad: 
 

− Provede Vás způsobem konstrukce reprezentace jednoduché rozvodny 
o třech polích, osazených ochranami série RED 500 a SPACOM. Dále Vám 
přiblí�í základní funkce, jako je přidání konfigurace a přesun objektů 
v projektu. 

 
− Ilustruje jedno ře�ení organizace projektu pomocí u�ivatelských náhledů. 

2.1. Projekty 

Počáteční prázdný projekt je označen SOST a nastaven jako aktivní, co� znamená, 
�e tento projekt bude obsahovat nové objekty, pokud nebude explicitně vytvořen nebo 
otevřen jiný projekt za pou�ití nástrojů pro Export/Import. Detailněj�í informace 
o práci s projekty programu CAP 501 jsou uvedeny v Kapitole 4. 

2.2. Náhledy 

Mo�nost definovat různé kontextové náhledy poskytuje Navigátor strukturou projektů, 
kde lze libovolně seskupovat vlo�ené objekty, co� je velmi u�itečné při jejich velkém 
počtu. Detailněj�í informace o náhledech projektů jsou uvedeny v Kapitole 3.9. 

2.3. Typy objektů 

Rozli�ujeme tři hlavní kategorie typů objektů: úroveň, zařízení a smí�ené objekty. 
 
Objekty typu úroveň slou�í k vytvoření struktury projektů a jejich náhledů. 
 
Objekty typu zařízení představují fyzická zařízení, např. ochrany. 
 
Smí�ené objekty kombinují dva přede�lé typy. Účastní se v podstatě strukturalizace 
projektu a mají, podobně jako zařízení, konfigurovatelné vlastnosti. Např. k vytvoření 
reprezentace rozvodny a jejich polí lze pou�ít objekty Rozvodna a Pole. 

2.4. Skupiny typů objektů 

Ka�dý typ objektu spadá do jedné pojmenované skupiny typů, co� zjednodu�uje 
funkčnost. 
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Dosa�itelné jsou 3 skupiny typů: 
 
�User Structure� (U�ivatelská struktura)  Účelem této skupiny objektových typů je 

strukturalizace projektu. 
 
�Plant Structure� (Organizační struktura)  Účelem této skupiny objektových typů je 

strukturalizace projektu. 
 
�Protection & Control� (Ochrany a ovládání) Účelem této skupiny objektových typů 

je reprezentace zařízení pro chránění 
a ovládání. 

2.5. Spu�tění programu CAP 501 

Pro spu�tění programu vyberte ikonu �Start CAP 501� z programové slo�ky vytvořené 
při instalaci. Uká�e se přihla�ovací �Login� okno programu CAP 501. Klikněte na 
tlačítko �Login� a otevře se Navigátor strukturou projektu s přednastaveným 
projektem v re�imu Základního konfiguračního přehledu. 

2.6. Práce s objekty 

V této sekci začneme vlo�ením čtyř zařízení RED 500 a jednoho zařízení SPACOM 
do projektu. Potom přidáme jednoduchou reprezentaci rozvodny o třech polích. 
 
Vlo�ení objektu zařízení 
 
V tomto bodě Vá� projekt obsahuje pouze abstraktní kořenovou polo�ku nazvanou 
�Root�. Klikněte my�í na tuto polo�ku, aby navigátor poznal, kam budete ve struktuře 
projektu vkládat nový objekt. Dále vyberte v menu �Edit� navigátoru polo�ku �Insert 
Object� (Vlo�it objekt), objeví se dialogový box nazvaný �Add Project Object� 
(Vlo�it objekt projektu). 
 
 

 
 
Obr. 1 � Přidání nového objektu do projektu 
 
Tento dialogový box ukazuje skupiny objektových typů a typy objektů 
prezentovaných v systému. Jeliko� chcete vlo�it objekt zařízení, vyu�ijete skupinu 
�Protection & Control�, která seskupuje série RED 500 a SPACOM. 
 
Pro vlo�ení objektu zařízení, reprezentující vývodový terminál REF54x ze série RED 
500, klikněte na polo�ku �Protection & Control�. Výsledkem je výpis v�ech 
objektových typů dané polo�ky. Automaticky je vybrána v�dy první polo�ka výběru, 
jak je vidět na obr. 2. 
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Obr. 2. � Vybírání typu objektu 
 
Námi zvolený typ objektu (REF 54x) byl tedy ji� vybrán a pro jeho vlo�ení pouze 
klikněte na tlačítko �OK�. Otevře se dialogový box nazvaný �New 
Object�s Properties� (Vlastnosti nového objektu), který umo�ňuje zadat jméno a popis 
objektu. 
 

 
 
Obr. 3 � Zadávání jména a popisu objektu 
 
Vypi�te jméno a popis a potvrďte �OK�, dialog se zavře a tím je objekt vlo�en pod 
kořenovou polo�ku. V projektovém pohledu se uká�e popis objektu. Nyní by měl Vá� 
projekt vypadat podobně jako na obr. 4. 
 

 
 
Obr. 4 � Vlo�ený objekt typu REF 54x v projektovém pohledu 
 
Zopakujte je�tě dvakrát celou ukládací proceduru Dal�í zařízení nazvěte �OUT1� 
a �OUT2� a do popisu obou objektů zadejte �Protection & Control�. Jeliko� projekt 
dosud  neobsahuje �ádné objekty schopné hostit zařízení, budou tyto nové objekty 
REF 54x vlo�eny rovně� pod kořenovou polo�ku.Vá� projekt by měl vypadat podobně 
jako na obr. 5. 
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Obr. 5 � Tři objekty REF 54x v projektu 
 
Nyní máte tři zařízení REF 54x v projektu. Dal�ím cílem bude vlo�ení objektu 
zařízení typu SPACOM. 
 
Dosáhneme toho zopakováním ukládací procedury s tím rozdílem, �e vyberete typ 
objektu SPACOM ze skupiny �Protection & Control�. Zadejte jméno objektu 
�INCOMER2� a popis �Differential protection�. Vá� projekt by měl vypadat jako 
na obr. 6. 
 

 
 
Obr. 6 � Čtyři objekty zařízení v projektovém pohledu 
 
V�imněte si, �e nově vlo�ené objekty jsou něco abstraktního, dokud postrádají 
nezbytné informace skutečných zařízení, které reprezentují. V praxi to znamená, 
�e objekty musí být před pou�itím nakonfigurovány. Tato konfigurační procedura 
bude popsána později. 
 
Jak ji� víte, lze výhodně přidat větvící objekty do projektu pro organizaci a uspořádání 
jeho obsahu. 
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Vlo�ení větvících objektů � �Plant Structure� 
 
Dále vytvoříte jednoduchou reprezentaci rozvodny o třech polích. 
Začněte výběrem kořenové polo�ky projektu, která bude místem pro vlo�ení objektu 
rozvodny (Station). Fakticky je kořenová polo�ka jediným místem, kam lze vlo�it 
objekt rozvodny. 
 
Vyvolání dialogu pro přidání nového objektu provedete výběrem funkce �Insert 
Object� (Vlo�it objekt) z menu �Edit�. Zvolte skupinu �Plant Structure�, do které 
objekt rozvodny patří, jak ukazuje obr. 7. 
 

 
 
Obr. 7 � Zvolení objektu rozvodna 
 
Vlo�ení rozvodny potvrďte kliknutím na tlačítko �OK�. Objeví se dialogový box 
vlo�ení atributů objektu, specifický pro vlo�ení �Plant Structure�, jak zobrazuje obr. 8. 
Zadejte �Object Name� (Jméno objektu) �STA1� a do kolonky �Object Title� (Popis 
objektu) �Eastwick�. 
 

 
 
Obr. 8 � Vlo�ení �Plant Structure� objektu � Rozvodny 
 
Potvrďte vlo�ení objektu rozvodny kliknutím na �OK�. Vá� projekt by měl vypadat 
jako na obr. 9. 
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Obr. 9 � Nový objekt Rozvodna v projektovém pohledu 
 
Nyní máte objekt Rozvodna schopný hostit jednotlivá pole rozvodny. Dále budete 
vkládat tři objekty Pole pod Rozvodnu. Do těchto třech Polí budou případně přesunuty 
projektové objekty zařízení. 
 
Zvolte objekt Rozvodna, který je o úroveň vý�e ne� Pole, abyste nastavili konkrétní 
místo pro vlo�ení dal�ích Polí. 
 
Vyvolejte dialogový box pro vlo�ení objektů. Navigátor rozpozná platný zvolený typ 
objektů (Rozvodna) a nabídne odpovídající pou�itelné skupiny a typy objektů � jak je 
vidět na obr. 10. 
 

 
 
Obr. 10 � Výběr objektu typu Pole 
 
Kliknutím na �OK� vlo�te objekt, zadejte jeho jméno a popis jako na obr. 11. 
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Obr. 11 � Zadání jména a popisu objektu Pole 
 
Dále přidejte jednodu�e dal�í Pole nazvané �Bay2� a �Bay3� s popisy �Outgoing1� 
a �Outgoing2�. Nyní by měl vá� projekt vypadat jako na obr. 12. 
 

 
 
Obr. 12 � Rozvodna o třech polích 
 
Jste připraveni do budoucna organizovat projekt přesunem objektů Zařízení do více 
vhodných míst ve struktuře projektu. 

2.7. Přesouvání objektů v projektu 

V této sekci budou existující zařízení přesunuty do nového místa ve struktuře projektu. 
Obr. 13 ilustruje konečnou podobu organizace zařízení v Základním konfiguračním 
přehledu. 
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Obr. 13 � Konečné umístění objektů 
 
Postup přesunu objektů v projektu se skládá z následujících kroků: 
 

1. Klikněte my�í na objekt, který chcete přesunout 
 
2. Zvolte polo�ku �Object Properties� v nabídce �Edit� Navigátoru strukturou 

projektu, čím� se vyvolá dialogový box �General Object Attributes� 
(V�eobecné atributy objektu). 

 
3. Klikněte na tlačítko �Move� v dialogovém boxu �General Object Attributes�, 

čím� se vyvolá dialogový box �Move Object� (Přesun objektu). 
 

4. Ve struktuře projektu vyberte cílový objekt, který bude hostit přesunovaný 
objekt. 

 
5. Přesun objektu do zvoleného cílového místa provedete kliknutím na tlačítko 

�Move Here� (Přesunout) v dialogovém boxu �Move Object� (Přesun 
objektu). 

 
 
Podle vý�e uvedeného postupu uspřádejte přesouváním objektů projekt do podoby 
jako na obr. 13. V�imněte si, �e přidáním zařízení pod úroveň pole se celá struktura 
úrovně Rozvodna schová pod její ikonu. Opětné rozlo�ení se zobrazením ni��ích 
úrovní a zařízení se provede dvojitým kliknutím na tuto ikonu nebo jednoduchým 
kliknutím na znaménko plus (+) před ikonou. 
 
Dále budeme pokračovat konfigurací objektů typu zařízení v projektu. 
 

2.8. Konfigurace zařízení 

V�eobecné informace 
 
Objekt zařízení musí být před pou�itím nakonfigurován. Do té doby nebude mo�no 
spustit �ádný nástroj, objeví se v�dy upozornění o nutnosti konfigurace objektu. 
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Např. konfigurace objektu REF 54x spočívá v jeho přiřazení: 
 

1. Softwarové konfigurace (SW), co� je nastavení hardwarově závislých slo�ek. 
Tyto SW konfigurace jsou produktem ABB. 

 
2. Aplikační konfigurace (Apl), co� je nastavení aplikačně závislých slo�ek. 

Aplikační konfigurace je buď dodána ABB nebo vytvořena prostřednictvím 
programu CAP 501/505. V obou případech v�ak musela být ulo�ena do 
knihovny aplikací.  

 
Postup konfigurace 
 
Objekt typu zařízení je konfigurován v základním konfiguračním přehledu za pomoci 
dialogového boxu, který je závislý na typu zařízení. Postup konfigurace zahrnuje 
následující kroky: 
 

1. Zvolte zařízení ve struktuře projektu 
 

2. Otevřete dialogový box �General Properties� v nabídce �Edit�. 
 
 

3. Otevřete dialogový box konfigurace objektu kliknutím na tlačítko 
�Attributes�. 

 
4. Vyberte softwarovou konfiguraci nále�ející pou�itému terminálu z knihovny 

SW. 
 

5. Z knihovny aplikací zvolte aplikaci. V případě, �e ji neznáte, umo�ňují 
některé objekty typu SM/RED vyčíst aplikaci přímo z terminálu. Vyčtená 
aplikace se přiřadí k celkovému výpisu v knihovně aplikací pro dal�í pou�ití. 

 
6. Klikněte na tlačítko �OK�, zavřete konfigurační dialog, čím� se vrátíte do 

dialogového boxu �General Object Attributes�. Více informací o konfiguraci 
objektů typu zařízení lze nalézt v dokumentu �SM/RED Configuration 
Manual� a �SM/SPACOM Configuration Manual�. 

 
Jednoduchý příklad konfigurace objektu typu zařízení: 
 
Postup konfigurace si popí�eme na jednom vzorku a následně vyzkou�íme na v�ech 
ostatních zařízeních v projektu. Po skončení této práce budou objekty 
nakonfigurovány podle Tab. 1 na str. 24. 
 
Postup si uká�eme na objektu nazvaném �INCOMER1� s popisem 
�Protection & Control�. Po jeho označení vyberte polo�ku �Object Properties� 
v nabídce �Edit�, čím� vyvoláte dialogový box �General Object Attributes�. Aktivní 
je zálo�ka �General�, kde jsou uvedeny v�eobecné informace objektu. 
 
Pro konfiguraci tohoto zařízení typu REF 54x klikněte na tlačítko �Attributes�. 
Vstoupíte do dialogového boxu �REF 54x Configuration� � viz. obr. 14. 
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Obr. 14 � Dialogový box konfigurace zařízení typu REF 54x. 
 
Přiřazení softwarové konfigurace: 
 
Podle Tab. 1 by měla být pro tento objekt zvolena softwarová konfigurace 
�REF 543  - 1MRS 118 501 rev. F�, ale jeliko� není standardně přednastavena, 
je nutno ji zadat. Povolení této operace se provádí zatr�ením políčka �Select New� 
(Vybrat novou) v horní části dialogového boxu. 
 
Změnu konfigurace proveďte výběrem polo�ky �REF 543 � 1MRS 118 501� z výpisu 
nazvaného �SW Library� a dále výběrem revize �F� z výpisu �Rev.�. 
 
Přiřazení aplikace 
 
Pro dokončení konfigurace objektu potřebujete přiřadit i zvolenou aplikaci, v tomto 
případě je to �1MRS 114 502� revize �A�. 
 
Přiřazení proveďte výběrem aplikace �1MRS 114 502� ve výpisu nazvaném �Apl. 
Library� (knihovna aplikací) a výběrem revize �A� z výpisu �Rev.�. Dále ulo�te 
zvolenou konfiguraci do databáze projektu kliknutím na tlačítko �OK�. Tím se vrátíte 
do dialogového boxu �General Object Attributes�, který zavřete tlačítkem �OK�. 
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Vyčtení aplikace z objektů typu REF 54x, REM 54x a REC 52x: 
 
Objekty typu REF 54x, REM 54x a REC 52x poskytují také mo�nost pou�ití aplikace, 
která byla ji� dříve vyčtena přímo z terminálu. Po vyčtení aplikace ji lze ulo�it do 
u�ivatelské knihovny aplikací daného typu objektu. Takto ulo�ené aplikace 
neposkytují informaci o své revizi a jsou dosa�itelné ze seznamu �Apl. Library� � viz. 
obr. 14. Pou�ití vyčtené aplikace je popsáno ní�e: 
 

1. Vlo�te objekt zařízení do projektu 
 

2. Přiřazením prázdné aplikace ho nakonfigurujte podle vý�e uvedeného 
postupu. Normálně ukončete nakonfigurování objektu a vraťte se do 
Navigátoru strukturou projektu. 

 
3. Otevřete dialogový box �General Object Attributes�, kde zálo�ka 

�Comunication� umo�ňuje nastavení komunikačních parametrů objektu. 
Vyberte komunikační protokol a vlo�te SPA adresu. Jestli�e jste dosud 
nepřipojili komunikační kabel, proveďte to. 

 
4. Znovu otevřete dialogový box konfigurace typu objektu. Klikněte na tlačítko 

�Apl. Utils�� a vstupte do dialogového boxu pro práci s u�ivatelskou 
knihovnou aplikací. 

 
5. Vyčítání aplikace začne po kliknutí na tlačítko �Receive� (Vyčtení) a zároveň 

se objeví indikátor procesu. Po ukončení vyčítání aplikace zadejte její jméno, 
které se potom objeví ve výpisu �Apl. Library�. 

 
6. Kliknutím na tlačítko �Close� (Zavřít) uzavřete dialogový box pro práci 

s u�ivatelskou knihovnou aplikací. Přiřazení nově vyčtené aplikace se nyní 
provede jejím výběrem z výpisu �Apl. Library� po předchozím zatr�ení 
políčka �Select New�. 

 
7. Kliknutím na tlačítko �OK� zavřete dialogový box pro konfiguraci typu 

objektu. Budete vyzváni k potvrzení změn aplikace � klikněte na �Yes�. 
 
Dle vý�e uvedeného postupu nakonfigurujte dal�í dvě zařízení REF 54x (�OUT1� 
a �OUT2�) za pou�ití údajů v Tab. 1. 
 
V tomto bodě v�ak stále zbývá nakonfigurovat zařízení SPACOM (�INCOMER2�). 
Vstupte do dialogového boxu konfigurace objektu, stejně jako předtím u objektu REF 
54x. Tento dialogový box se v�ak li�í od objektu REF 54x, jak znázorňuje obr. 15. 
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Obr. 15 � Dialogový box pro konfiguraci zařízení SPACOM 
 
Nyní vyhledejte v seznamu �Modules� (Moduly) modul �SPAD 346� a klikněte 
na tlačítko �Add→�. Dialogový box by měl vypadat jako na obr. 16 
 

 
 
Obr. 16 � Vybraný modul SPACOM zařízení 
 
Konfigurace ukončíte kliknutím na tlačítko �OK� a vrátíte se do dialogového boxu 
�General Object Attributes�. 
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REF54x device SW Configuration Apl Configuration 
INCOMER1 REF543-1MRS118501 rev. F 1MRS114502 rev. A 
OUT1 REF541-MRS118500 rev. C 1MRS114501 rev. A 
OUT2 REF541-14MRS118500 rev. C 1MRS114501 rev. A 
SPACOM device Relay Description 
INCOMER2 SPAD 346 
 
Tab. 1 � Příklad konfigurace zařízení 
 
Příklad je téměř dokončený. Dále se mů�ete seznámit s pou�itím u�ivatelských 
náhledů v projektu. Ohledně náhledů je třeba podotknout, �e ná� projekt obsahuje 
pouze Základní konfigurační přehled, který jediný umo�ňuje vkládat objekty do 
projektu a konfigurovat je. 

2.9.  Pou�ívání u�ivatelských náhledů 

V�eobecné informace 
 
Neexistují �ádná specifická pravidla pou�ití logického obsahu nebo mno�ství 
u�ivatelských náhledů. 
 
Vytváření u�ivatelských náhledů 
 
V tomto příkladě vytvoříme dva celkem jednodu�e vysvětlitelné u�ivatelské náhledy, 
nazvané �Outgoing� a �Incoming�, které vyplníme dříve vlo�enými objekty. 
 
Vytváření jednoduchého projektu začněte výběrem polo�ky �Create view� (Vytvořit 
náhled) v nabídce �Views� (Náhledy) Navigátoru strukturou projektu. Tím se otevře 
dialogový box �Project View Properties� znázorněný na obr. 17 
 
 

 
 
Obr. 17 � Vstupní informace nového u�ivatelského náhledu 
 
Vyplňte informace k náhledu jak je naznačeno na vý�e uvedeném obrázku. Později lze 
v�echny tyto vlastnosti náhledu upravit v polo�ce �View Properties� (Vlastnosti 
náhledu) z nabídky �Views�. Vytvoření náhledu potvrďte kliknutím na �OK�. 
Navigátor okam�itě náhled otevře. V�imněte se, �e se právě vytvořený náhled přidal 
jako dal�í polo�ka nabídky �Views� pod polo�ku �Master Design View� (Základní 
konfig. přehled). 
 
Přidejte dal�í jednodu��í u�ivatelský náhled pojmenovaný ve vlastnostech náhledu 
�Outgoing�. Va�e nabídka �Views� by měla obsahovat polo�ky toto�né s obr. 18. 
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Obr. 18 � Polo�ky nabídky u�ivatelských náhledů 
 
Přidání objektu do u�ivatelského náhledu 
 
Naplnění vytvořených náhledů objekty projektu bude posledním krokem tohoto 
příkladu. 
 
Postup přidání objektu do u�ivatelského náhledu je jednodu�e porovnatelný s přidáním 
objektu do Základního konfiguračního přehledu po zadání jména a ostatních 
základních informací. 
 
Jestli�e není náhled �Outgoing� aktivní, vyberte polo�ku �Outgoing� v nabídce 
�Views�. Nyní zvolte polo�ku �Insert Object� z nabídky �Edit�. Tím vyvoláte 
dialogový box �Add Object From Master Design View� (Přidat objekt ze Základního 
konfiguračního přehledu), viz. obr. 19. Dialogový box zobrazí v�echna zařízení, která 
existují v projektu, včetně jejich popisu a názvu (v závorkách). 
 

 
 
Obr. 19 � Výpis objektů Základního konfiguračního přehledu 
 
V�imněte se tlačítka �Add Level� (Přidat úroveň) v dialogovém boxu. Pomocí �Add 
Level� mů�ete přidat objekt typu úroveň do u�ivatelského náhledu pro lep�í 
organizaci jeho obsahu. 
 
Va�ím záměrem je přidat objekty �OUT1� a �OUT2� do tohoto náhledu.  Vyberte 
z výpisu objekt nazvaný �OUT1� a klikněte na �OK�. Tím přidáte zvolený objekt do 
náhledu a současně se zavře dialogový box. Obsah náhledu by měl nyní vypadat jako 
na obr. 20. 
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Obr. 20 � Objekt �OUT1� v u�ivatelském náhledu 
 
Podobně přidejte i objekt �OUT2�. 
 
Dále přepněte mezi náhledy volbou polo�ky �Incoming� v nabídce �Views�. Do 
tohoto náhledu přidejte zbývající zařízení �INCOMER1� a �INCOMER2�.  

2.10. Vyvolání objektových nástrojů 

Objektové nástroje lze vyvolat následovně: 
 

1. Vyberte cílové zařízení v projektu. Objektové nástroje jsou dostupné ve v�ech 
náhledech projektu. 

 
2. Dvakrát klikněte na objektový nástroj ve výpisu �Object Tools�. 

 
nebo 

 
3. Vyberte nástroj ve výpisu �Object Tool� a stiskněte klávesu <Enter>. 

 
Navigátor strukturou projektu umo�ňuje pou�ití pouze jednoho nástroje v ka�dém 
okam�iku. Dokumentace k jednotlivým nástrojům je uvedena v kapitole 9. 
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3. Navigátor strukturou projektu 

Tato kapitola popisuje prvky a funkce Navigátoru strukturou projektu. 

3.1. V�eobecné informace 

Navigátor strukturou projektu je Va�e pracovní plocha pro práci s daty a nástroji 
během parametrizace ochran. 

3.2. Projekty 

Projekty jsou, v programu CAP 501, oddíly pro ukládání a správu objektově 
orientovaných dat.  
Projekty umo�ňují vytvořit správu objektově orientovaných dat. Projekty umo�ňují 
vytvořit reprezentace energetických stanic s jejich zařízeními pro ochranu a ovládání. 
Navigátor strukturou projektu podporuje maximálně 10 000 projektů v programu CAP 
501. 
V praxi v�ak bude pravděpodobně omezeným limitem volné místo na pevném disku 
počítače. 
 
Navigátor umo�ňuje vytvořit projekty a manipulovat s nimi za pomoci hierarchické 
stromové struktury. Tato struktura zahrnuje body, kde ka�dý je typem objektu. 
Původně jsou v�echny projekty prázdné, co� znamená, �e projektový strom obsahuje 
pouze jeden bod (kořenovou úroveň). Kořenová úroveň je počáteční pozicí, pod 
kterou se buduje projekt. 
 
Navigátor strukturou projektu pracuje v jednom ze dvou re�imů � Základní 
konfigurační přehled nebo U�ivatelský náhled. 

3.2.1. Základní konfigurační přehled 

Základní konfigurační přehled umo�ňuje vlo�ení jakéhokoliv typu dostupného 
v programu CAP 501. 
 
Je to jediný přehled ve kterém lze: 
 

• Vkládat objekty 
 
• Konfigurovat objekty 
 
• Nastavovat komunikační parametry objektů 

 
V u�ivatelských náhledech je mo�né pou�ívat rovně� objekty typu zařízení. Základní 
konfigurační přehled je nezbytnou součástí programu, to znamená, �e je v�dy 
dostupný v ka�dém projektu a nemů�e být odstraněn. 
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3.2.2. U�ivatelské náhledy 

U�ivatelské náhledy jsou určeny k vytvoření vyhledávacích náhledů obsluhy 
a umo�ňují zobrazení pouze objektů důle�itých pro u�ivatele. Hierarchie objektů 
v u�ivatelských náhledech se mů�e li�it od hierarchie v Základním konfiguračním 
přehledu. Do u�ivatelských náhledů mohou být vlo�ena v�echna zařízení dostupná 
v Základním konfiguračním přehledu. 
(Upozornění: Vlo�ení zařízení do u�ivatelského náhledu pouze uvolní dostupnost 
tohoto zařízení i z daného u�ivatelského náhledu, neznamená to v�ak vlo�ení objektu 
do projektu, které je mo�né pouze v Základním konfiguračním přehledu.) 

3.3. Typy objektů 

Navigátor strukturou projektu pracuje se třemi typy objektů: 
 
Úroveň  

Tento typ objektu funguje jako strukturalizační polo�ka projektu. Pod objekt 
typu Úroveň lze ulo�it dal�í objekt jakéhokoliv typu. V mnoha ohledech se 
tento typ chová jako adresáře v systému souborů, kde ka�dý adresář také mů�e 
obsahovat soubory nebo dal�í podadresáře. 

 
Zařízení 

Tento typ objektu ovládá fyzická zařízení; uchovává parametry jeho hardwaru, 
např. terminál REF 541. 
 

Smí�ený objekt 
Tento typ objektu kombinuje chování obou přede�lých typů a má v projektu 
vlastnosti jak objektů, tak strukturalizačních prvků. Hlavním rozdílem mezi 
objekty typu Úroveň a Smí�enými objekty je omezení typů objektů, které 
mů�ou být vlo�eny do jednotlivých náhledů smí�eného objektu. Příkladem 
smí�eného objektu je organizační struktura. 

3.4. Skupiny typů objektů 

Ka�dý typ objektu spadá do jedné pojmenované skupiny, její� členové poskytují 
společnou funkčnost. 
 
Dostupné jsou tři skupiny typů objektů: 
 
U�ivatelská struktura 

Typy objektů této skupiny slou�í k účelu strukturalizace projektu. Obsahuje 
pouze objekty typu úroveň. 

 
Organizační struktura 

Typy objektů této skupiny slou�í k účelu strukturalizace projektu podle 
organizační struktury MicroSCADA. Obsahuje pouze smí�ené objekty. 

 
Chránění a Ovládání 

Typy objektů této skupiny reprezentují zařízení pro chránění a ovládání. 
Obsahuje pouze objekty typu zařízení. 
 
 
 
 
 
 



1MRS751271-MUM CZ Příručka operátora  CAP 501 
  Nastavení organizační struktury 

 

ABB Utilities 29 

 

3.5. U�ivatelské rozhraní 

Do různých nástrojů a funkcí se přistupuje za pomocí Panelu nástrojů, Nabídek a 
klávesových zkratek. Obr. 21 ilustruje u�ivatelské rozhraní navigátoru a jeho prvky. 
 
 

 
 
Obr. 21 � U�ivatelské rozhraní Navigátoru strukturou projektu 
 
Prvky u�ivatelského rozhraní 
 
Nadpis 

Zobrazuje jméno platného náhledu. V obr. 21 je to Základní konfigurační 
přehled (Master Design View). Obsahuje také standardní systémové příkazy 
okna pro minimalizaci, maximalizaci a zavření. 

 
Nabídky 

File (Soubor), Edit (Editace), Views (Náhledy), Systém Tools (Systémové 
nástroje) a Help (Nápověda) 

 
Panel Nástrojů 

Obsahuje zástupce pro rychlý přístup k často pou�ívaným funkcím. 
 
Nástroje objektu 

Výpis v�ech dostupných nástrojů zvoleného objektu ve struktuře projektu. 
 
Struktura 

Zobrazuje objekty v aktivním projektovém náhledu pro jejich výběr či 
navigaci. 

 
Stavový řádek 

Zobrazuje cestu právě platného projektu a typ zvoleného objektu ve struktuře 
projektu. 

3.6. Vstup do Navigátoru strukturou projektu 

Postup vstupu do Navigátoru strukturou projektu: 
 

1. Zvolte zástupce �Start CAP 501� ze slo�ky programu CAP 501 a stiskněte 
<Enter> nebo na něho dvakrát klikněte. Tím spustíte slu�bu MicroSCADA 
a vyvoláte přihla�ovací okno programu CAP 501, jeho� část je zobrazena na 
obr. 22. 
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2. V přihla�ovacím okně klikněte na tlačítko �Login� (Přihlá�ení), čím� 
vstoupíte do Navigátoru strukturou projektu. 

 

 
 
Obr. 22 � Část přihla�ovacího okna programu CAP 501 
 
V ka�dém okam�iku mů�e být spu�těn program CAP 501 pouze jednou. Při pokusu 
o dal�í spu�tění programu budete upozorněni na to, �e program ji� bě�í, viz. obr. 23. 
 

 
 
Obr. 23 � Upozornění, �e program CAP 501 ji� bě�í. 
 
Zru�te okno s upozorněním kliknutím na tlačítko �OK�. 

3.7. Nabídka File (Soubor) 

Tato nabídka obsahuje funkce projektu a polo�ku ukončení programu. 
 

 
 
Obr. 24 � Nabídka �File� 
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3.7.1. Otevření souboru 

Z klávesnice:   <Ctrl> + <O> 
 
Z panelu nástrojů:   
 

 
 
Výběrem této funkce zavřete aktuální projekt a vyvoláte dialogový box �Open 
Project�. 
 

 
 
Obr. 25 � Dialogový box otevření projektu 
 
Projekt otevřete do navigátoru nejdříve jeho výběrem a pak kliknutím na tlačítko 
�Open� (Otevřít). Tím přijmete i jeho systémovou konfiguraci, kterou lze dále 
prohlí�et a modifikovat za pomoci Nástroje konfigurace systému. 

3.7.2. Uzavření souboru 

Z klávesnice:  <Ctrl> + <W> 
 
Tato funkce zavře aktuální projekt. 

3.7.3. Organize projects  (Uspořádat projekty) 

Výběrem této funkce se spustí Nástroj pro Export/Import, více informací obsahuje 
kap.4. 

3.7.4. Exit (Ukončení programu) 

Z klávesnice:  <Alt> + <F4> 
 
Výběrem této funkce ukončíte práci s nástroji a vstoupíte do přihla�ovacího okna 
programu CAP 501. 
 
Upozornění: Program CAP 501 se ukončí kliknutím na tlačítko �Exit� 
v přihla�ovacím okně, čím� se zároveň zastaví slu�ba MicroSCADA. 
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3.8. Nabídka Edit 

Tato nabídka obsahuje funkce pro přidání, vymazání objektu a také pro vyvolání 
dialogového boxu �General Object Attributes� aktuálně zvoleného objektu. 
 
Přístupnost jednotlivých polo�ek nabídky závisí na aktuálně zvoleném objektu. Např. 
na obr. 26 není dostupná polo�ka �Delete Object�, to znamená, �e aktuální objekt 
nemů�e být smazán. 
 

 
 
Obr. 26 � Nabídka �Edit� 
 

3.8.1. Insert Object (Vlo�it objekt) 

Z klávesnice:   <Insert> 
 
Z panelu nástrojů:   
 

 
 
Výběrem této funkce inicializujete vkládání objektu do projektu. 
 
Vlo�ení objektu v Základním konfiguračním přehledu 
 
Po zvolení funkce �Insert Object� v Základním konfiguračním přehledu se objeví 
dialogový box �Add Project Object� (Přidat objekt projektu), který umo�ní 
specifikovat typ objektu,  přidávaného do aktuálně zvoleného místa, viz. obr. 27. 
 

 
 
Obr. 27 � Vlo�ení objektu 
 
Navigátor strukturou projektu zobrazí v�echny aktuálně dosa�itelné skupiny typů 
objektů v programu CAP 501. Av�ak jednotlivé typy objektů těchto skupin jsou ji� 
filtrovány dle aktuálně zvoleného objektu, který bude hostit nově zadávaný objekt. 
 
Vyberte po�adovanou skupinu typů objektů a pak zvolte konkrétní typ vkládaného 
objektu. Kliknutím na tlačítko �OK� se objeví dialogový box, který umo�ní zadat 
základní informace nového objektu, viz. obr. 28. Tento dialogový box se bude li�it 
v závislosti na typu nového objektu. 
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Obr. 28 � Zadávání základních informací nového objektu 
 
Zadejte popis a jméno (název) nového objektu a klikněte na �OK�, čím� se dokončí 
vlo�ení objektu. 
 
Upozornění: Nezadáte-li název objektu, pou�ije Navigátor strukturou projektu svůj 
vygenerovaný název. Obě vý�e uvedené informace o objektu lze kdykoliv změnit 
v dialogovém boxu �General Object Attributes�. Podle popisu budete objekt 
identifikovat v náhledech projektu. 
 
Vlo�ení objektu do u�ivatelského náhledu 
 
Jestli�e v u�ivatelském náhledu zvolíte funkci �Insert Object� (Vlo�it objekt), uká�e 
se Vám dialogový box �Add object from Master Design View� (přidat objekt ze 
základního konfiguračního přehledu), který Vám umo�ní přidat vybraný objekt do 
aktuálně zvoleného místa náhledu. 
 

 
 
Obr. 29 � Vkládání zařízení do u�ivatelského náhledu 
 
Zařízení vlo�íte nejprve jeho výběrem z výpisu objektů a následným kliknutím na 
�OK� zavřete dialogový box. 
 
Upozornění: Výpis objektů nabízí v�dy v�echna zařízení vlo�ená do Základního 
konfiguračního přehledu. Vlo�it objekt do u�ivatelského náhledu v�ak lze pouze 
jednou! 
 
Tento dialogový box umo�ňuje také vlo�ení objektu typu úroveň, které mů�ete pou�ít 
k uspořádání obsahu u�ivatelského náhledu. Toho lze dosáhnout tlačítkem �Add 
Level� (Přidat úroveň), viz. obr. 30. 
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Obr. 30 � Vkládání úrovně do u�ivatelského náhledu 
 
Zadejte unikátní popis v tomto náhledu a zavřete dialogový box kliknutím na �OK�. 
 

3.8.2. Delete Object (Odstranění objektu) 

Z klávesnice:   <Delete> 
 
Z Panelu nástrojů:   
 

 
 
Tuto funkci pou�ijete pro odstranění zvoleného objektu. Odstranit mů�ete pouze 
objekty, které nehostí �ádné dal�í objekty. 
 
Jestli�e pracujete v u�ivatelském náhledu, zůstává odstraněný objekt dále v databázi 
projektu a mů�e být tedy znovu přidán do jakéhokoliv u�ivatelského náhledu 
v projektu. Odstranění objektu ze Základního konfiguračního přehledu ho v�ak nav�dy 
odstraní i z databáze projektu, co� v konečném důsledku znamená vymazání 
paměťového souboru objektu z pevného disku. Takové odstranění objektu typu 
zařízení potom znamená automatické odstranění tohoto objektu i ze v�ech 
u�ivatelských náhledů. 
 

3.8.3. Object Properties (Vlastnosti objektu) 

Z klávesnice:   <Alt> + <Return> 
 
Z Panelu nástrojů:   
 

 
 
Tuto polo�ku pou�ijete pro vyvolání dialogového boxu �General Object Attributes� 
aktuálně zvoleného objektu. 
 
V�imněte si, �e tato funkce vyvolá dialogový box pro změnu/prohlí�ení vlastností 
projektu (v Základním konfiguračním přehledu) nebo vlastností u�ivatelského 
náhledu, jestli�e jste před tím označili kořenový bod. 
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3.8.3.1. Dialogový box �General Object Attributes� 

Tento dialogový box je centrálním nástrojem správy objektů projektu a pro 
nastavování / prohlí�ení atributů objektu obsahuje dvě zálo�ky; �General� 
a �Communication�. Zálo�ka �General� je dostupná pro v�echny objekty ve v�ech 
náhledech na rozdíl od druhé zálo�ky �Communication�, která se zobrazí pouze 
v Základním konfiguračním přehledu pro objekty vy�adující nastavení komunikačních 
parametrů. Tlačítky dialogového boxu lze vyvolat dialogový box konfigurace objektu, 
jestli�e je podporovaného typu a nebo dialogový box přesunu objektu v hierarchii 
projektu. 
 
Upozornění: Funkce a nabídky zálo�ky �Communication� nejsou dále popisovány 
v tomto dokumentu. Detailní informace k nastavování komunikačních parametrů 
najdete v �Configuration Manual� příslu�ného typu objektu, např: �SM/RED 
Configuration Manual�. 
 
 
 

 
 
Tab. 2 � Dialogový box v�eobecných atributů objektu 
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Polo�ky v zálo�ce �General� 

�Object Title� (Popis objektu) Atribut pro čtení/zápis v Základním konfiguračním 
přehledu, pouze pro čtení v u�ivatelských náhledech 

�Object Name� (Název 
objektu) 

Atribut pro čtení/zápis v Základním konfiguračním 
přehledu. V u�ivatelských náhledech pouze pro čtení 

�Object Type� Typ objektu, ve v�ech náhledech pouze pro čtení  

�Version� Verze typu objektu, ve v�ech náhledech pouze pro 
čtení  

�Group� Skupina typů objektu, ve v�ech náhledech pouze pro 
čtení  

�Remarks� 

Poznámky k objektu, atribut pro čtení/zápis 
v Základním konfiguračním přehledu. 
V u�ivatelských náhledech pouze pro čtení  
Upozornění: data jsou bez výstrahy automaticky 
omezena na 253 znaků  

Tlačítka dialogového boxu 

�OK� Zavře dialogový box a ulo�í změny do v�eobecných 
atributů objektu 

�Cancel� 

Zavře dialogový box bez ulo�ení změn do 
v�eobecných atributů objektu 
Upozornění: nemá �ádný vliv na změny 
v konfiguraci objektu 

�Move� 

Vyvolá dialogový box pro přesun objektu 
v aktuálním náhledu, jestli�e to umo�ňuje jeho typ, 
v opačném případě není přístupné. Detaily o přesunu 
objektů jsou uvedeny v Kap. 3.8.3.2 

�Attributes� 

Vyvolá dialogový box konfigurace objektu. Přístupné 
pouze v základním konfiguračním přehledu, jestli�e 
typ objektu umo�ňuje jeho konfiguraci. Jinak není 
přístupné. 

 
Tab. 3 � Polo�ky dialogového boxu v�eobecných atributů objektu 
 

3.8.3.2. Přesun objektů 

Objekty mohou být přesunuty pouze v rámci aktuálního náhledu. Postup zahrnuje pro 
tyto účely vyu�ití dialogového boxu �Move Object� (Přesun objektu) znázorněného na 
obr. 31. 
Tento dialogový box lze vyvolat tlačítkem �Move� z dialogového boxu �General 
Object Attributes� av�ak pouze v případě, �e typ aktuálně zvoleného objektu 
umo�ňuje jeho přesun. 
 

 
 
Obr. 31 � Dialogový box přesunu objektu 
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Postup přesunutí objektu: 
 

1. Označte objekt, který jste se rozhodli přesunout 
 

2. Vyberte polo�ku �Object Poperties� v nabídce �Edit�, čím� otevřete 
dialogový box �General Object Attributes�. 

 
3. Otevřete dialogový box �Move Object� kliknutím na tlačítko �Move� 

 
4. Ve struktuře projektu označte bod, který bude hostit Vámi přesunutý objekt. 

V�imněte si, �e v projektovém stromu mů�ete pracovat obvyklým způsobem, 
tzn. slučovat či rozbalovat jednotlivé větve. 

 
5. Přesuňte objekt kliknutím na tlačítko �Move here� v dialogovém boxu � Move 

Object�. Tato operace nebude provedena, jestli�e Navigátor strukturou 
projektu vyhodnotí, �e aktuálně zvolený cílový bod nemů�e hostit 
přesunovaný objekt. 

 
Přesunování objektu zru�íte tlačítkem �Cancel� v dialogovém boxu �Move Object�. 

3.9. Nabídka �Views� (Náhledy) 

Tato nabídka obsahuje funkce pro manipulaci s náhledy a výpis u�ivatelských 
náhledů, jestli�e ji� byly v aktuálním projektu nějaké vytvořeny. Např. na obr. 32 
obsahuje projekt jeden u�ivatelský náhled nazvaný �User view 1�. 
 

 
 
Obr. 32 � Nabídka pro práci s náhledy 
 

3.9.1. Polo�ka �Create View� (Vytvořit náhled) 

Touto polo�kou se vytváří nový u�ivatelský náhled. 
 

 
 
Obr. 33 � Dialogový box vlastností náhledu projektu 
 
Nový u�ivatelský náhled se vytvoří definováním jeho názvu a popisu. �Root name� je  
název kořenového bodu nového náhledu. 
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3.9.2. Polo�ka �Delete View� (Smazat náhled) 

Tato funkce sma�e aktuální náhled. Smazán mů�e být pouze u�ivatelský náhled, tzn. 
�e nelze smazat Základní konfigurační přehled. 

3.9.3. Polo�ka �View Properties� (Vlastnosti náhledu) 

Touto polo�kou lze vyvolat dialogový box pro změnu vlastností náhledu, tedy jeho 
názvu a popisu. 
 

 
 
Obr. 34 � Dialogový box pro změnu vlastností náhledu 
 

3.9.4. Výpis náhledů 

Výpis náhledů je seznam v�ech náhledů definovaných v projektu. Navigátor změní 
aktivní náhled jeho označením v tomto výpisu. U�ivatelské náhledy jsou volitelné, 
pouze Základní konfigurační přehled je v�dy dostupný. 

3.10. Nabídka �Systém Tools� (systémové nástroje) 

Tato nabídka obsahuje v�echny nástroje pou�itelné na systémové úrovni programu 
CAP 501. 
 

 
 
Obr. 35 � Nabídka systémového nástroje 
 
Tuto nabídku lze u�ivatelsky přizpůsobovat. Označením polo�ky �Customize�� 
mů�ete modifikovat obsah této nabídky, viz. kapitola 3.10.1. Původně nabídka 
obsahuje polo�ky �System Configuration Tool� (Nástroj konfigurace systému), �Plant 
Structure Settings Tool� (Nástroj nastavení organizační struktury) a �DR � Collector 
Tool� (Nástroj poruchového zapisovače). 
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Detailněj�í informace k Nástroji konfigurace systému jsou uvedeny v kapitole 8. 
 
Detailněj�í informace k Nástroji nastavení organizační struktury jsou uvedeny 
v kapitole 5. 
 
Detailněj�í informace k Nástroji poruchového zapisovače naleznete v dokumentu �DR 
Collector Tool Operator´s Manual�. 
 

3.10.1. Polo�ka �Customize�� (U�ivatelské přizpůsobení) 

Tato polo�ka umo�ňuje přidat nebo odstranit nástroje do/z nabídky �System Tools�. 
 

 
 
Obr. 36 � Dialogový box u�ivatelského přizpůsobení 
 
Označený nástroj z výpisu na pravé straně se přidá do nabídky �System Tools� 
kliknutím na tlačítko �<<�. Odstranění nástroje z nabídky se provede jeho označením 
ve výpisu na levé straně dialogového boxu a kliknutím na tlačítko �Remove�. 

3.11. Nabídka �Help� (Nápověda) 

Nabídka nápovědy obsahuje funkci vyvolávající dialogový box s informacemi o 
Navigátoru strukturou projektu. 
 

 
 
Obr. 37 � Nápověda 
 

3.11.1. Polo�ka �About�� (O programu) 

Z klávesníce:  <F1> 
 
Povinný dialogový box s informacemi o programu. 



CAP 501  Příručka operátora  1MRS751271-MUM CZ 
Nastavení organizační struktury   
 

40 ABB Utilities 

 
 

 
 
Obr. 38 � Dialogový box s informacemi o Navigátoru strukturou projektu. 
 
Upozornění: Informace uvedené v tomto dialogovém boxu by měly být dostupné při 
kontaktování ABB z důvodu ře�ení nějakého problému. 
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4. Projektový Export/Import nástroj 

Tato kapitola popisuje programový nástroj pro Export/Import projektů. 

4.1. V�eobecné informace 

Projektový Export/Import nástroj se vyu�ívá k přesunutí projektů do jiného systému 
nebo naopak k jeho převzetí do aktuálního souboru projektů. Tento nástroj mů�e být 
v síťovém prostředí pou�it např. k přesunu projektů mezi programy CAP 501 a CAP 
505 na lokálním počítači nebo na jiný počítač v rámci síťového propojení. 
 

 
 
Obr. 39 � U�ivatelské rozhraní projektového Export/Import nástroje 
 
Projektový Export/Import nástroj se pou�ívá pro kopírování, export, import, 
odstranění, duplikování a vytváření projektů. 

4.2. Hlavní rysy 

4.2.1. Aktualizace výpisu projektů 

Prvním krokem principu práce s projektovým Export/Import nástrojem je výběr 
souboru projektů do náhledu s jejich výpisem. Výpis projektů je aktualizován výběrem 
tlačítka �Source (Zdroj). 
 
Výpis projektů mů�e být získán jedním z následujících způsobů: 
 

• Lokální u�ivatelské projekty aplikace v aktuálním prostředí. Tuto mo�nost 
výpis projektů původně zobrazuje. 

 
• Projekty aplikace MicroSCADA na logickém disku, který mů�e být připojen 

i síťově. 
 
• Projekty ulo�ené v libovolném u�ivatelsky specifikovaném adresáři. 
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Výpis projektů zobrazuje názvy projektů ve formátu APL/název projektu. Jestli�e 
APL je CAP 501 nebo CAP 505, znamená to, �e projekt je součástí souboru projektů 
programu CAP 501, resp. CAP 505. V�echny ostatní označení APL indikují aplikaci 
MicroSCADA a název projektu. 
 
Tlačítko �Source� vyvolá následující dialogový box pro výběr jedné z následujících 
alternativ: 
 

 
 
Obr. 40 � Dialogový box zdrojového adresáře projektu 
 
Mo�nosti �MicroSCADA Apl On Drive� a �Path� povolují přístup na disk lokálního 
nebo síťového počítače. 
 
Při pou�ití mo�nosti �MicroSCADA Apl On Drive� zadejte písmeno zvoleného disku 
a dvojtečku, např. �R:�. Polo�ka �Path� umo�ňuje navíc zadávat adresářovou cestu ve 
formátu UNC (Univerzální kód názvu), kromě standardního formátu: <disk:>\<adr. 
cesta> 
Ní�e je uveden příklad zadávání adresářové cesty v UNC formátu: 
 
Pou�ití sdíleného adresáře 
 
\\WORKSTA\BACKUP\CAP 501\PROJECTS
 
kde; 
 
�WORKSTA�   je název cílového počítače 
�BACKUP�    je sdílený adresář na cílovém počítači 
�CAP 501\Projects�   je adr. cesta pod sdíleným adresářem 
 
Administrátorský přístup ve Windows NT ke sdílenému adresáři 
 
\\WORKSTA\C$\BACKUP\CAP 501\PROJECTS
 
kde; 
 
�WORKSTA�    je název cílového PC 
�C$�  je administrátorský přístup k adresáři na 

cílovém PC ve WinNT, kořenovému adresáři 
disku C 

�BACKUP\CAP 501\PROJECTS�  je adr. cesta pod sdíleným adresářem 
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4.2.2. Ulo�ení projektu 

Projekty jsou v přede�lých verzích programu CAP 501/505 ulo�eny v adresáři 
�PRJS�, tj.  
 
<disk:>\SC\CAP 501\PRJS
V nověj�í verzi jsou ulo�eny v adresáři �PRJ�, tj.: 
 
<disk:>\CAP 505\PRJ
 
Projekty aplikace MicroSCADA jsou ulo�eny v adresáři: 
 
<disk:>\SC\APL\název APL\PROTECTION\PRJ kde:
 
název APL  je název aplikace MicroSCADA 

4.2.3. Kopírování projektů mezi síťovými počítači 

V síťovém prostředí mohou být projekty kopírovány mezi lokálním a dal�ími 
síťovými počítači. Na ostatní počítače se odkazuje jejich názvy, co� je hlavní rys 
operačního systému.V případě kopírování projektu do databáze síťového počítače je 
třeba mít plný přístup (práva) do sdíleného adresáře. 
 
Projekt je mo�no kopírovat do: 
 

• Souboru projektů programu CAP 501/505 na lokálním počítači. 
 
• Knihovny aplikací MicroSCADA na zvoleném disku. 
 
• Síťového adresáře. 
 
• Knihovny aplikací MicroSCADA na síťovém počítači. 

 
 

Před kopírováním projektu je nutné zkontrolovat, zda typy objektů a nástroje projektu 
i vzdáleného systému si odpovídají nebo jsou rovny. Jestli�e projekt obsahuje objekty 
neznámého typu, mů�e vzdálený systém vykázat problémy s pou�itím jiných verzí 
typů objektů ne� byly očekávány. 
 
Systémová konfigurace projektu se přesunuje spolu s projektem a někdy ji mů�e být 
nutné modifikovat v závislosti na nastavení komunikace objektů projektu 
a komunikačních schopností cílového počítače, z důvodu povolení korektní 
komunikace v�ech objektů v projektu. 
 
Upozornění: V základních systémech �Hot Stand-by� (HBS) je důle�ité, aby byla 
zastavena MicroSCADA během kopírování projektu. 
 
Při kopírování do aplikace MicroSCADA bude cílovým adresářem projektu adresář 
dané aplikace �PROTECTION\PRJ�, tzn. V případě názvu aplikace �PKS� bude 
cílovým místem �\SC\APL\PKS\PROTECTION\PRJ�.  
 
Jeliko� knihovna aplikací MicroSCADA mů�e pracovat pouze s jedním projektem, 
bude se tento v�dy jmenovat �PRJ�. 
 
 
 
 



CAP 501  Příručka operátora  1MRS751271-MUM CZ 
Nastavení organizační struktury   
 

44 ABB Utilities 

 
Upozornění: Jestli�e je projekt kopírován ze souboru projektů programu 
CAP 501/505 do knihovny aplikací MicroSCADA, dojde k jeho přejmenování na 
�PRJ� během procesu kopírování. 
 
Při pokusu o kopírování projektu do cílového adresáře, kde se ji� projekt nachází, 
budete vyzváni k jeho přepisu nebo zru�ení operace. O nemo�nosti pokračování 
kopírování budete rovně� upozorněni při zadání cílového adresáře shodného 
se zdrojovým. 
 
Kopírování projektu v sobě nezahrnuje typy objektů. Tlačítko �Copy To� vyvolá 
dialogový box znázorněný na obr. 41, kterým lze vybrat cílové umístění projektu 
označeného ve výpisu projektů. 
 

 
 
Obr. 41 � Dialogový box kopírování projektu 
 
V případě zvolení mo�nosti �MicroSCADA APL on Drive� je nutné zadat písmeno 
kořenového disku, na kterém je MSCADA nainstalována. Název síťového počítače lze 
zadat v UNC formátu, např., �\\L40017\MYPRJ�, kde �L40017� je název počítače 
a �MYPRJ� je název sdíleného adresáře. Mo�nost �MicroSCADA APL on 
Network \\ Computer \ Share� odkazuje do adresáře �APL� na počítači s 
MicroSCADA, např. �\\L40017\D-root\SC\APL�. 
Ve výpisu MicroSCADA APL aktualizujete aplikaci stiskem klávesy <Enter>, jestli�e 
je Va�e volba �MicroSCADA APL on Drive� nebo �MicroSCADA APL on 
Network \\ Computer \Share�. 

4.2.4. Export projektů 

Exportovat projekt znamená, �e v�echny asociované polo�ky objektu v projektu 
a systémová konfigurace projektu jsou duplikovány na jiné Vámi zvolené místo. 
Cílové umístění mů�e být na lokálním systému nebo na síťovém disku a specifikuje se 
vypsáním adresářové cesty, např. �C:\EXPORTS�. Tento cílový adresář v�ak ji� musí 
existovat před vydáním povelu pro export. 
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Výsledkem operace ve zvoleném adresáři je komprimovaný soubor s příponou �.AR�. 
Jestli�e bude např. název projektu (co� je zároveň i název jeho aktuálního adresáře)� 
ROZVODNAVPRAZE�, pak bude název zkomprimovaného souboru zkrácen na 
�ROZVODNA.AR� 
 
Upozornění: Přesto�e je název zkomprimovaného projektu pouze 8 znaků, je třeba 
pro následný import zadat celý původní název projektu. 
 
Typy objektů pou�itých v projektu nejsou exportovány spolu s ním, co� je ve smyslu 
funkčnosti případ stejný jako při kopírování projektu, popsaného v kapitole. 4.2.3. 
 

 
 
Obr. 42 � Dialogový box exportu projektu 
 

4.2.5. Import projektů 

Importování projektů se provádí podobným způsobem jako jejich export s vyjímkou 
zadání adresáře: zdrojový adresář je místo, odkud se projekt kopíruje do Va�eho 
souboru projektů. Zdrojovým adresářem mů�e být adresář na Va�em lokálním počítači 
nebo na síťovém disku. Zadává se plná adresářová cesta k projektu, např. 
�C\EXPORTS\ROZVODNAPRAHA� znamená, �e zkomprimovaný soubor projektu 
�ROZVODNA.AR� je v adresáři �C\EXPORTS�. 
 
Nezapomeňte projekt specifikovat jeho celým názvem, přesto�e má zkomprimovaný 
soubor délku pouze 8 znaků. 
 
Jestli�e jste získali zkomprimovaný projekt na několika disketách, je třeba nejdříve 
zkopírovat obsah v�ech disket do společného adresáře na pevném disku a odtud 
projekt importovat. 
 

 
 
Obr. 43 � Dialogový box importu projektu 
 
Zdrojovým adresářem je cesta k projektu v adresáři, kam byl vyexportován. Např. 
v případě exportu projektu �DEMO� do �X: \EXPORTS� bude zdrojovým adresářem 
�X: \EXPORTS\DEMO�. 
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4.2.6. Vlastnosti projektu 

Následující dialogový box ukazuje název souboru zvoleného projektu: 
 

 
 
Obr. 44 � Dialogový box v�eobecných vlastností projektu 
 

4.2.7. Odstranění projektu 

Odstranění projektu je nevratná operace. 
 

 
 
Obr. 45 � Odstraněný projekt nelze vyvolat zpět 
 

4.2.8. Duplikování projektu 

Duplikování projektu znamená vytvoření jeho přesné kopie do souboru projektů. 
Během procesu duplikování mů�ete zadat jiný název a popis projektu. Název projektu 
je současně i názvem jeho adresáře, který nesmí před duplikováním existovat. 
 
Upozornění: Název projektu musí být jednoslovný, bez mezer nebo znaků rozdílných 
od: 
 

• A - Z  
 
• 0 � 9 
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Obr. 46 � Dialogový box duplikování projektu 
 

4.2.9. Vytvoření nového projektu 

Nový projekt se vytváří prostřednictvím podobného dialogového boxu jako při dupli-
kování. Nově vytvořenému projektu je přiřazena prázdná systémová konfigurace, tzn. 
�e v ní neexistuje �ádný sériový port pro komunikaci. Na vytváření projektu 
se vztahují stejná omezení jako při duplikování projektu, uvedená v kapitole. 4.2.8. 
 

4.2.10. Chyby přístupu ke zdrojům na vzdálených discích 

Při přístupu na disk vzdáleného počítače, který nemá vytvořen u�ivatelský účet 
MicroSCADA�, obdr�íte po pokusu o čtení / zápis chybová hlá�ení znázorněná na 
obr. 47 a 48. 
 

 
 
Obr. 47 � Upozornění na chybu při exportu 
 

 
 
Obr. 48 � Upozornění na chybu při importu 
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Upozornění: Chybové hlá�ení znázorněné na Obr. 48 se objeví také v případě, 
�e specifikovaný projekt neexistuje. 
 
Abyste se vyvarovali těmto situacím, ujistěte se, �e u�ivatelský účet �MicroSCADA� 
na vzdáleném počítači má přiřazeno stejné heslo jako na Va�em lokálním počítači. 
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5. Nastavení organizační struktury 

Tato kapitola popisuje funkce nástroje nastavení organizační struktury. 

5.1. V�eobecné informace 

Tento nástroj úrovně systému je dostupný z důvodu umo�nění definice atributů 
objektů typu organizační struktury. Dále nástroj umo�ňuje modifikovat předdefi-
nované atributy a definovat vlastnosti úrovní tohoto typu objektu. Více informací 
k objektům typu organizační struktury naleznete v Kap. 6. 
 
Pro tři nejni��í úrovně není vyu�ití v prostředí programu CAP 501/505 a proto jsou 
zakázány. 

5.2. Spu�tění nástroje nastavení organizační struktury 

Nástroj se spou�tí výběrem polo�ky �Plant Structure settings� (Nastavení organizační 
struktury) z nabídky �Systém Tools� v Navigátoru strukturou projektu, viz. Obr. 49. 
 

 
 
Obr. 49 � Spu�tění nástroje nastavení organizační struktury 
 

5.3. Atributy organizační struktury 

Atributy organizační struktury jsou globální pro celý projekt, tzn. �e v jednom 
projektu nemů�e být více definicí těchto atributů. 
 

 
 
Obr. 50 � Nastavování organizační struktury 
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Tímto nástrojem mohou být modifikovány tyto atributy: 
 

• Level Id (Identifikátor úrovně) 
 
• Level Description (Popis úrovně) 
 
• Field Lenght (Délka pole) 

 
Atributy jsou detailněji popsány v následující kapitole. 
 
Původní hodnoty byly zvoleny na základě odpovídající funkčnosti se systémem 
MicroSCADA Network Control. 
 
Upozornění: Nedoporučuje se měnit původní hodnoty, proto�e v některých případech 
mů�e dojít k problémům s kompatibilitou, např. při exportu projektu do aplikace 
MicroSCADA. 

5.3.1. Identifikátor úrovně 

Tento atribut definuje podle jakého identifikátoru lze přesně rozpoznat �ádanou 
úroveň v organizační struktuře. 
 
Původními identifikátory jsou: 
 

• STA � označující objekt na úrovni rozvodny (stanice) 
 
• BAY � označující objekt na úrovni pole 
 
• DEV � označující objekt na úrovni koncového zařízení 

5.3.2. Popis úrovně 

Tento atribut popisuje různé úrovně v dialogovém boxu �Add Object� při vkládání 
objektu. 
 
Původní popisy jsou: 
 

• Station (Stanice) 
 

• Bay (Pole) 
 

• Device (Zařízení) 

5.3.3. Délka pole 

Tento atribut definuje maximálně mo�nou délku názvu objektu typu organizační 
struktury při jeho vkládání do projektu. 
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Předdefinované délky jsou: 
 

• �10�  
 

• �15� 
 

• �5� 
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6. Typy objektů v organizační struktuře 

Tato kapitola popisuje typy objektů obsa�ené ve skupině objektů organizační 
struktury. 

6.1. Přehled 

Záměrem pou�ití objektů tytu organizační struktury je vybudování projektové 
struktury schopné spolupráce s aplikací MicroSCADA. Je mo�no definovat pět úrovní 
struktury, přičem� tři z nich jsou ji� předem definovány. Více informací k definování 
úrovní struktury naleznete v kapitole 5. 

6.2. V�eobecné informace 

Objekty typu organizační struktury jsou závislé na úrovni. To znamená, �e do ka�dé 
úrovně struktury je mo�né vlo�it pouze před-definované objekty. Např. nelze vlo�it 
objekt pole do kořenové úrovně, proto�e patří pod úroveň stanice. 

6.3. Délka pole 

Délka názvu vkládaného objektu typu organizační struktury je omezena hodnotou, 
definovanou pro danou úroveň v nastavení organizační struktury; více informací 
obsahuje kapitola 5. 
 

 
 
Obr. 51 � Upozornění na délku vkládaného názvu 
 
Jestli�e bude vkládaný název del�í ne� je definováno v nastavení organizační 
struktury, objeví se upozornění znázorněné na obr. 51. Tuto chybu lze napravit 
zkrácením názvu na maximální počet znaků uvedený v chybovém okně. 

6.4. Stanice 

Záměrem pou�ití úrovně stanice je její organizační nadřazení úrovni pole. Označte 
kořenový bod projektu a z nabídky �Edit� zvolte funkci �Insert Object�, čím� se 
otevře dialogový box �Add Project Object�, viz. obr. 52. 
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Obr. 52 � Přidání objektu úrovně Stanice 
 
Stanici vlo�íte výběrem skupiny objektů �Plant Structure�, typu objektu �Station� 
a pak kliknutím na �OK�, čím� otevřete dialogový box objektu úrovně stanice, viz. 
obr. 53. (V�imněte si, �e objekt tytu Stanice je ve stavovém řádku Navigátoru 
strukturou projektu zobrazen jako typ �OI�). 
 

 
 
Obr. 53 � Přidání objektu úrovně stanice 
 
Stanici vlo�te zadáním jejího názvu a popisu, potvrďte tlačítkem �OK�. 
 
Název jednoznačně identifikuje objekt této úrovně a jeho délka je omezena na počet 
znaků definovaný v nastavení organizace struktury. Maximální délka názvu je také 
zobrazena v dialogovém boxu. 
 
Popis objektu je symbolickým popisem a je viditelný v Navigátoru strukturou 
projektu. 



CAP 501  Příručka operátora  1MRS751271-MUM CZ 
Typy objektů v organizační struktuře   
 

54 ABB Utilities 

6.5. Pole 

Označte objekt úrovně stanice v Organizační struktuře a vyberte funkci �Insert 
Object� z nabídky �Edit�, čím� se otevře dialogový box �Add Project Object�, viz. 
obr. 54. 
 

 
 
Obr. 54 � Výběr pro přidání Pole 
 
Pole vlo�íte výběrem skupiny objektů �Plant Structure�, typu objektu �Bay� 
a následným kliknutím na �OK�, čím� otevřete dialogový box objektu úrovně Pole, 
viz. obr. 55. (V�imněte se, �e objekt typu Pole je ve stavovém řádku Navigátoru 
strukturou projektu zobrazen jako typ �OI�). 
 

 
 
Obr. 55 � Přidání objektu úrovně Pole 
 
Pole vlo�te zadáním jeho názvu a popisu a potvrďte tlačítkem �OK�. 
 
Název a popis Pole má stejné vlastnosti a omezení jako název typu Stanice. 
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7. Typy objektů u�ivatelské struktury 

Tato kapitola popisuje typy objektů obsa�ené ve skupině objektů u�ivatelské 
struktury. 

7.1. Přehled 

Záměrem u�ivatelské struktury je to, �e slou�í jako strukturalizační prvek v případech, 
kdy není po�adována nutnost projektové struktury schopné spolupráce s aplikací 
MicroSCADA. Úroveň struktury mů�e být vybudována tak hluboko, jak po�adují 
dané účely. 

7.2. V�eobecné informace 

Typy objektů u�ivatelské struktury mohou být pou�ity v Základním konfiguračním 
přehledu i v u�ivatelských náhledech. 
 
Hlavní rozdíl mezi u�ivatelskou a organizační strukturou je v tom, �e u�ivatelská 
struktura nemá předepsán přesný sled vkládaných typů objektů. Jednotlivé úrovně 
a jejich vyu�ití tedy definuje samotný u�ivatel. 

7.2.1. Vkládání objektů Úroveň 

Označte objekt Úroveň a zvolte funkci �Insert Object� z nabídky �Edit�, čím� se 
otevře dialogový box �Add Project Object�, viz. obr. 56. Ve v�ech náhledech je 
kořenovým bodem také objekt Úroveň. 
 

 
 
Obr. 56 � Výběr pro přidání objektu u�ivatelské struktury 
 
Úroveň vlo�íte výběrem skupiny objektů �User Structure�, typu objektu �Level� 
a následným kliknutím na tlačítko �OK�. Otevřete tak dialogový box �Add Level� 
(Přidat úroveň), viz. obr. 57. 
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Obr. 57 � Přidání objektu Úroveň 
 
Vlo�te úroveň do stromu struktury zadáním jeho popisu a kliknutím na tlačítko �OK�. 
Popis úrovně je viditelný v Navigátoru strukturou projektu a mů�e být pou�it pouze 
jednou v ka�dém z jeho náhledů. 
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8. Nástroj konfigurace systému 

8.1. V�eobecné informace 

Nástroj konfigurace systému umo�ňuje nastavit systémovou konfiguraci projektu 
a tím povolit komunikaci s ochranami v programu CAP 501. Ka�dý projekt má svou 
vlastní kopii konfigurace systému, která vstupuje v platnost při otevření projektu do 
Navigátoru strukturou projektu. Podobně je ukládána s projektem při jeho zavření. 

8.1.1. Cílový projekt 

Nástroj konfigurace systému automaticky edituje systémovou konfiguraci projektu, 
který je právě otevřen v Navigátoru strukturou projektu. Nástroj konfigurace systému 
nevykonává svoji činnost, jestli�e není v Navigátoru strukturou projektu otevřen 
�ádný projekt. 

8.2. Podpora komunikačního protokolu 

V Tab. 4 jsou uvedeny komunikační protokoly podporované programem CAP 501. 
 
Protokol 
SPA 
SPA/Optical Frontpanel Connector 

 
Tab. 4 � Podporované komunikační protokoly 
 
Informace o tom, které komunikační protokoly jsou pou�itelné u různých terminálů, 
najdete v dokumentech �SM/RED Configuration Manual� a �SM/SPACOM 
Configuration Manual�. 

8.3. Konfigurace sériového portu v CAP 501 vs. Windows NT 

8.3.1. Sériové porty 

Ka�dý sériový port nadefinovaný pro pou�ití v programu CAP 501 musí zároveň 
existovat pod operačním systémem. Chcete-li například vyu�ít sériové porty COM1 a� 
COM4 v CAP 501, musí být tyto porty nejdříve nadefinovány pod Windows NT. Více 
informací o konfiguraci sériových portů pod Windows NT naleznete např. v nápovědě 
operačního systému. 
 
Program CAP 501 podporuje v systémové konfiguraci maximálně 8 sériových portů 
(COM1 a� COM8). 
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8.3.2. Podrobněj�í nastavení sériového portu 

Ve�kerá podrobněj�í nastavení konkrétního sériového portu jsou definována na úrovni 
operačního systému, proto je není třeba dále doplňovat v programu CAP 501. 
Tato nastavení zahrnují: 
 

• interrupt request line (IRQ) - přeru�ení 
 

• input/output (I/O) addresses � vstupní/výstrupní adresy 
 

• data buffering settings � nastavení ukládání dat 

8.3.3. Základní nastavení sériového portu 

Základní nastavení sériového portu je rovně� definováno na úrovni operačního 
systému, av�ak přepisuje se nastavením vyspecifikovaným v programu CAP 501. 
Tato nastavení zahrnují: 
 

• baud rate � přenosovou rychlost 
 

• data bits � datové bity 
 

• parity � paritu 
 

• stop bits � stop bity 

8.4. Spu�tění 

Přístup k nástroji je mo�ný ze dvou bodů (míst): 
 

• Z nabídky �System Tools� v Navigátoru strukturou projektu 
 

• Zálo�kou �Communication � v dialogovém boxu �General Object Attributes� 
 
Nástroj konfigurace systému upravuje systémovou konfiguraci aktuálně otevřeného 
projektu v Navigátoru strukturou projektu. Nástroj konfigurace systému není 
v činnosti v případě, �e není otevřen �ádný projekt. 

8.5. Dialogový box nástroje konfigurace systému 

Obr. 58 zobrazuje zálo�ku �Seriál Ports� (Sériové porty) nástroje konfigurace 
systému. V počátečním stavu je konfigurace prázdná. 
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Obr. 58 � Zálo�ka nastavení sériových portů 
 

POLO�KY ZÁLO�KY �SERIAL PORTS� 

�Serial ports� Pro výběr sériového portu. Zobrazuje v�echny aktuálně 
nadefinované sériové porty 

�Protocol � Pro přiřazení komunikačního protokolu k aktuálně zvolenému 
sériovému portu 

�Connection Type� Tato volba není v programu CAP 501vyu�ita a nikdy není 
uvolněna 

�Modem Command 
(AT)� 

Tato volba není v programu CAP 501vyu�ita a nikdy není 
uvolněna 

�Baud Rate� Pro přiřazení přenosové rychlosti k aktuálně zvolenému 
sériovému portu 

�Data Bits� Pro přiřazení nastavení datových bitů k aktuálně zvolenému 
sériovému portu 

�Parity� Pro nastavení parity k aktuálně zvolenému sériovému portu 
�Stop Bits� Pro nastavení stop bitů k aktuálně zvolenému sériovému portu 
Tlačítko �Add ��  Pro přidání nového sériového portu, viz. kapitola. 8.6. 

Tlačítko �Delete �� Pro smazání k aktuálně zvoleného sériového portu, viz. 
kapitola. 8.8. 
Společná tlačítka dialogového boxu 

�OK� Pro zavření nástroje konfigurace systému a ulo�ení 
konfigurace, viz. kapitola 8.9.1. 

�Cancel� Pro zavření nástroje konfigurace systému bez ulo�ení 
konfigurace, viz. kapitola 8.9.3. 

�Apply� Pro ulo�ení konfigurace systému bez uzavření nástroje, viz. 
kapitola 8.9.2. 
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8.6. Sériový port � Add (přidat) 

Přidání sériového portu: 
 

1. Klikněte na tlačítko �Add��, vyvoláte dialogový box znázorněný na obr. 59. 
 

2. Zadejte číslo sériového portu, které musí být od 1 do 8. Jestli�e zadáte hodnotu 
mimo tento rozsah nebo rozsah ji� nadefinovaného sériového portu, budete 
po�ádáni o znovuzadání správného čísla. 

 

 
 
Obr. 59 � Zadání čísla nového sériového portu 
 

3. Přidejte nový port kliknutím na �OK�. Ten se následně objeví ve výpisu 
sériových portů, viz. obr. 60. 

 

 
 
Obr. 60 � Přidání nového sériového portu s přednastavenými hodnotami 
 
Kliknutím na tlačítko �Cancel� zůstane konfigurace nezměněna. Nově přidaným 
sériovým portům a komunikačním protokolům jsou přiřazeny přednastavené hodnoty. 
Tyto hodnoty lze konfigurovat, jak je uvedeno ní�e. 



CAP 501  Příručka operátora  1MRS751271-MUM CZ 
Nástroj konfigurace systému   
 

62 ABB Utilities 

8.7. Konfigurace sériových portů 

Tab. 5 zobrazuje parametry sériových portů, které lze konfigurovat. 
 
Parametr Nabízené hodnoty 
Communication 
protokol 

SPA 
 

Baud Rate 300, 600, 1200, 2400, 4800, 9600, 
19200 

Data Bits 5, 6, 7, 8 
Parity None, Odd, Even 
Stop Bits 1, 2 
 
Tab. 5 � Konfigurovatelné parametry sériových portů 
 
Nakonfigurování sériového portu: 
 

1. Vyberte sériový port z výpisu �Serial ports� 
 

2. Nakonfigurování provedete výběrem po�adované hodnoty z výpisu nabízených 
pro daný parametr. 

8.8. Sériový port � Delete (odstranění) 

Jakýkoliv sériový port nadefinovaný v systémové konfiguraci projektu z ní mů�e být 
odstraněn. 
 
Odstranění sériového portu ze systémové konfigurace projektu: 
 

1. Ve výpisu �Serial Ports� Vyberte sériový port, který chcete odstranit. 
 

2. Klikněte na tlačítko �Delete�� 
 

3. Budete vyzvání k potvrzení zvolené operace, viz. Obr. 61. Sériový port 
definitivně odstraníte kliknutím na tlačítko �Yes�; tlačítkem �No� lze operaci 
zru�it a ponechat tak zvolený sériový port v systémové konfiguraci projektu. 

 

 
 
Obr. 61 � Potvrzení odstranění zvoleného sériového portu 
 
Odstranění sériového portu zru�í komunikační nastavení zařízení, která měla 
nakonfigurované vyu�ití daného portu. 
 
Upozornění: Při nechtěném odstranění sériového portu se mů�ete vrátit do naposledy 
ulo�ené konfigurace systému kliknutím na tlačítko �Cancel�. 
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8.9. Konfigurace systému � Save (ulo�ení) 

Systémová konfigurace systému se ukládá v�dy pou�itím tlačítka �OK� nebo 
�Apply�, které zároveň umo�ňuje pracovat s otevřeným programovým nástrojem. 
V kapitole 8.9.3. je popsána mo�nost návratu do posledně ulo�ené konfigurace 
v případě provedení nechtěných změn v programovém nástroji. 

8.9.1. Ulo�ení konfigurace � nástroj pro ulo�ení 

Změněnou konfiguraci ulo�íte zavřením nástroje konfigurace systému kliknutím 
na �OK�. Nástroj Vás vyzve k potvrzení této operace, viz. obr. 62. 
 

 
 
Obr. 62 � Potvrzení ulo�ení konfigurace 
 
Konfiguraci ulo�íte kliknutím na tlačítko �Yes�; Tlačítkem �No� se lze vrátit 
do naposledy ulo�ené konfigurace. 

8.9.2. Ulo�ení konfigurace � pokračovat v konfiguraci 

Změněnou konfiguraci ulo�íte také bez uzavření samotného nástroje kliknutím 
na tlačítko �Apply�. Nástroj Vás vyzve k potvrzení této operace, viz. obr. 62. 
 
Konfiguraci ulo�íte kliknutím na tlačítko �Yes�, čím� se stane naposledy ulo�enou 
konfigurací. Tlačítkem �No� lze pokračovat bez ulo�ení. 

8.9.3. Zru�ení změn v konfiguraci 

Do naposledy ulo�ené konfigurace se lze vrátit kliknutím na tlačítko �Cancel�, čím� 
se zavře nástroj konfigurace systému bez dal�í výzvy k potvrzení operace. 
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9. Odkazy na dokumentaci  

Dal�í manuály související s programem CAP 501 
CAP 501 Insallation and Commissioning 
Manual 

1MRS751270�MEN 

SM/RED Configuration Manual 1MRS751392�MEN 

SM/SPACOM Configuration Manual 1MRS751393-MEN 

SPA Relay Tool Operator�s Manual 1MRS751385-NUM 

RED Relay Tool Operator�s Manual 1MRS751383-NUM 

DR Collector Tool Operator�s Manual 1MRS751378-NUM 
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