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1 Úvod

DownRec5 je komunikační program umožňující stahová ní poruchových zá znamů z
ochranných terminá lů REx5xx, zapisovačů poruch REOR/RCRA100 nebo SOREL
do PC. Program DownRec5 je řešen jako program typu servis. Toto řešení umož-
ňuje spuštění na pozadí, kde není vyžadová no přihlá šení uživatele. Stahová ní poru-
chových zá znamů probíhá  automaticky v uživatelem nastavených časových inter-
valech nebo manuá lně (na dotaz). Poruchové zá znamy jsou uklá dá ny na pevný disk
počítače v uživatelem definované struktuře.
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2 Instalace servisu DownRec5

Tato kapitola popisuje instalaci programu DownRec5 na PC.

Pozná mka:
Pokud instalujete program DownRec5 ve Windows NT, musíte mít oprávnění

administrá tora.

2.1 Instalace DownRec5

Na disku C:\ vytvořte adresá ř Service. Do tohoto adresá ře zkopírujte potřebné soubory dodané
na instalační disketě.

Do příkazového řá dku v okně Run zadejte příkaz c:\Service\DownRec5 \install

Po úspěšném nainstalová ní servisu DownRec5 obdržíte ná sledující hlá šení:
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2.2 Spuště ní servisu DownRec5

Po instalaci je nutno servis spustit. To se provede n á sledujícím příkazem:

net start DownRec5

2.3 Zastavení servisu DownRec5

Pokud je potřeba servis DownRec5 zastavit, provede se to ná sledujícím příkazem:

net stop DownRec5
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2.4 Odinstalová ní servisu DownRec5

Do příkazového řá dku v okně Run zadejte příkaz

c:\Service\DownRec5 \uninstall

Po úspěšném odinstalová ní servisu DownRec5 obdržíte ná sledující hlá šení:
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3 Funkce

3.1 Časová  synchronizace SPA

Program umožňuje časovou synchronizaci připojených zapisovačů poruch kompletní časo-
vou značkou obsaženou v telegramu SPA. To platí pouze pro zapisovače poruch, které mají
tuto možnost ve svém SW vybavení. U zapisovače poruch REOR100 v2.x lze synchronizo-
vat pouze minutovými impulsy přivedenými na příslušný biná rní vstup.

Pozná mka:

Aktuální datum a č as PC, na které m běží program DownRec5, je možno zjistit příkazem time
zadaný m pomocí programu TELNET.

3.2 Časová  synchronizace SOREL

U zapisovače poruch SOREL je umožněno telegramem čas a datum pouze nastavit a vlast-
ní synchronizace je ná sledně prová děna dle nastavení buď vteřinovými, minutovými nebo
hodinovými impulsy přivedenými na příslušný biná rní vstup.

Pozná mka:

Při každé m automatické m dotazu, zda existuje záznam poruchy, je provedeno nastaven í data
a č asu.

3.3 Módy stahová ní poruchových zá znamů

Počet poruchových zá znamů, které mohou být staženy, zá visí na zá znamové kapacitě při-
pojených zapisovačů poruch a na délce trvá ní poruchového zá znamu.

Poruchové zapisovače jsou periodicky v nastaveném čase dotazová ny, poruchové zá znamy
jsou stahová ny a uklá dá ny na disk počítače.

Je možno zvolit jeden ze dvou módů pro stahová ní poruchových zá znamů:

Automatický  mód: V tomto módu lze nastavit časový interval pro vyčítá ní zá znamů poruch.
Po uplynutí tohoto intervalu budou staženy všechny dosud nevyčtené poruchové zá znamy
ze všech připojených terminá lů.

Manuá lní mód: V tomto módu může operá tor spustit stahová ní dosud nevyčtených poru-
chových zá znamů z vybraného terminá lu. Příslušné povely lze zadá vat pomocí programu
TelNet .
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3.4 Archivace souborů  poruchových zá znamů

Po úspěšném stažení zá znamu poruchy probíhá  jeho uložení na pevný disk počítače. For-
má t, ve kterém bude zá znam uložen, zá visí na typu zapisovače poruch. Zá znamy poruch ze
zapisovačů RES505 a REOR v3.0 jsou vždy uklá dá ny ve firemním formá tu REVal. Zapiso-
vač REOR v2.x je vždy uklá dá n ve firemním formá tu EVEnt. Program DownRec5 umožňuje
nastavit uklá dá ní zá znamů poruch ze zapisovačů ABB také ve formá tu COMTRADE.

Uživatel má  možnost definovat adresá řovou strukturu, kam bude vyčtený zá znam uložen, a
čá st jména souboru, pod kterým bude zá znam uložen.

Pro vytvá ření jmen souborů je nutno dodržet ná sledující pravidla:

Pozná mka:

Ukládání dat ve formátu COMTRADE je provedeno konverzí z již existujících, programem
DownRec5 vyč tený ch záznamů. V definovaný ch adresářích pak existují jak soubory ve
firemním formátu k příslušné mu typu zapisovač e, tak zkonvertované  verze ve formátu
COMTRADE.
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3.5 Struktura ná zvu souborů  poruchových zá znamů  REOR v3.0 a REx5xx

XXXX_RRMMDD_HHMMSS.YYY

Příklad: HRA2KSP_011114_195135.reh

Pozná mka:

Celkový  poč et znaků v názvu souboru bez přípony nesmí překroč it 19, platí pouze pro
REVAL v2.0 a menší. Od verze REVAL 2.0/02 není dé lka názvu souboru omezena.

Ze zapisovačů poruch REOR100 v3.0 a REx5xx se stahují ná sledující soubory:

•Hlavič kový  soubor (jmé no souboru.REH)

Tento soubor obsahuje informace o nastavení zapisovače, stanici a vypnutí. Soubor vytvá -
řejí zapisovače poruch REOR 100 / RCRA 100 (ver. 3.0) nebo funkce zapisovače poruch v
terminá lech řady RE 500. Uká zka výpisu hlavičky je v kapitole Přílohy 9.1.

•Datový  soubor (jmé no souboru.REV)

Datový soubor je soubor, který obsahuje všechny hodnoty vzorků zá znamu v komprimova-
ném formá tu. Soubor vytvá řejí zapisovače poruch REOR 100 / RCRA 100 (ver. 3.0) nebo
funkce zapisovače poruch v terminá lech řady RE 500.

Uživatelem definovaná  č á st.

Datum zá znamu ve tvaru rok, mě síc, den.

Čas zá znamu ve tvaru hodina, minuta, sekunda.

Přípona.
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3.6 Struktura ná zvu souborů  poruchových zá znamů  REOR v2.x

ZXXXX_RRMMDD_HHMMSS.YYY

Příklad: RVYSV411_020411_123802.004

Ze zapisovačů poruch REOR100 v2.x se stahují ná sledující soubory:

• Datový  soubor (R jmé no souboru.č íslo zapisovač e)

Soubor formá tu EVE sestá vá  ze dvou čá stí. Hlavička, obsahuje informace o konfiguraci z á -
znamu. Datová  čá st obsahuje všechny hodnoty vzorků zá znamu. Soubor vytvá řejí zapisova-
če poruch REOR 100 / RCRA 100 (ver. 2.x).

Datové soubory ve formá tu EVE musí začínat vždy písmenem R.

• Komentá ř (C jmé no souboru.č íslo zapisovač e)

Soubor obsahuje údaje z hlavičky poruchového zá znamu. Tento soubor lze zobrazit pro-
gramem REVAL v nabídce „View – Comment“ .

• Soubor PLOT (P jmé no souboru.č íslo zapisovač e)

Soubor s popisem topů, analogů a konstantami pro přepočet na primá rní hodnoty.

Pozná mka:

Celkový  poč et znaků v názvu souboru, vč etně přípony, nesmí překroč it 19, platí pouze pro
REVAL v2.0 a menší. Od verze REVAL 2.0/02 není dé lka názvu souboru omezena.

Na dotaz lze vyčíst soubor s kompletním nastavením zapisovače poruch REOR 100 v2.x.
Soubor začíná  písmenem S. Pro prohlížení tohoto souboru lze použít ASCII textový editor.
Uká zka výpisu nastavení je v kapitole Přílohy 9.2.

Uživatelem definovaná  č á st.

Datum zá znamu ve tvaru rok, mě síc, den.

Čas zá znamu ve tvaru hodina, minuta, sekunda.

Přípona.

Vyhrazený  znak.
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3.7 Automatická  konverze souborů  do formá tu COMTRADE

Uživatel má  možnost nastavit automatickou konverzi stažených poruchových zá znamů do
formá tu COMTRADE. Po konverzi se vytvá řejí dva soubory:

• Konfigurač ní soubor (jmé no souboru.CFG)

Konfigurační soubor obsahuje data ve specifickém formá tu a je určen pro zpracová ní vizua-
lizačním programem. Ú daje v tomto souboru informují o způsobu interpretace dat zazname-
naných v souboru DAT.

• Datový  soubor (jmé no souboru.DAT)

V tomto souboru jsou zaznamen á ny hodnoty vzorků pro každý vstupní kaná l.

Více informací lze získat např. v uživatelské příručce REVAL.

Po stažení zá znamu ze zapisovače poruch zůstá vá  zá znam nadá le uložen v zapisovači po-
ruch, tj. nedochá zí k jeho automatickému vymazá ní. Zá znamy je možno ze zapisovačů po-
ruch REOR v3.0 a Rex5xx vymazat příkazem zadaným pomocí programu TelNet. Podrob-
nosti viz. SPA Bus protokol.
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3.8 Struktura ná zvu souborů  poruchových zá znamů  SOREL

Struktura ná zvu souborů poruchových zá znamů SOREL je stejná  jako pro zapisovače
RES505.

Program DownRec5 z dat stažených ze zapisovačů SOREL vytvá ří ná sledující soubory:

• Konfigurač ní soubor (jmé no souboru.CFG)

Konfigurační soubor obsahuje data ve specifickém formá tu a je určen pro zpracová ní vizua-
lizačním programem. Ú daje v tomto souboru informují o způsobu interpretace dat zazname-
naných v souboru DAT.

• Datový  soubor (jmé no souboru.DAT)

V tomto souboru jsou zaznamen á ny hodnoty vzorků pro každý vstupní kaná l.

Více informací lze získat např. v uživatelské příručce REVAL.

Na dotaz lze vyčíst soubor s kompletním nastavením zapisovače poruch SOREL. Po stažení
nastavení se vytvoří dva identické soubory. Jeden archivní se jménem setting.txt a druhý
určený pro editaci se jménem xxxx_setting.txt. Znaky XXXX reprezentují uživatelem defi-
novanou čá st souboru. Tento soubor je možno při dodržení zá sad pro nastavová ní zapiso-
vače SOREL editovat. Programem DownRec5 pak lze upravený soubor nahrá t zpět do SO-
RELU. Pro prohlížení a editaci tohoto souboru lze použít ASCII textový editor.

Uká zka výpisu nastavení SOREL je v kapitole Přílohy 9.3.

Pozná mka:

Položky urč ené  pro editaci jsou označ eny úvozovkani. Nesmí se překroč ít poč et znaků
uvedený  u každé  položky!

Pro správnou funkci komunikace je nutno na SORELu nastavit parametr MO=0.
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3.9 Struktura souborů  RECORDS.TXT a EVENTS.LOG

Soubor RECORDS.TXT slouží pro přehlednou registraci souborů stažených ze zapisovačů
poruch.

Struktura souboru RECORDS.TXT:

• Cesta a jméno souboru

• Datum a čas vzniku zá znamu

• Typ stanice

• Spouštěcí signá l zá znamu

Jednotlivé položky jsou vzá jemně odděleny středníkem.

Příklad:

d:\VYS4\V467\RVYSV467_020411_125711.003;02.04.11;12:57:11.669;1;REOR100ver.2.x;3;Test trig

Soubor EVENTS.LOG slouží pro přehlednou registraci zá sahů obsluhy a poruch.

Struktura souboru EVENTS.LOG:

• Datum a čas vzniku udá losti

• Adresa stanice

• Popis udá losti

• Stav

Jednotlivé položky jsou vzá jemně odděleny středníkem.

Příklad:

15.05.02 17:34:02;A;STATUS v objektu PRG1 zmenen;INACTIVE

4 Požadavky na HW a SW vybavení PC
• Pentium procesor

• 166 MHz nebo více

• 64 Mb RAM nebo více

• HDD 8 GB nebo více

• FDD disketová  mechanika 1,44MB

• COM port (počet viz. topologie)

• Windows NT 4.0 (service pack 4 nebo vyšší)

• Síťové služby (TelNet)
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5 Topologie monitoringu zapisovač ů  poruch

Program DownRec5 v současnosti umožňuje komunikaci až se 64 stanicemi. Tyto stranice
mohou být přiřazeny k až 8 linká m. Každou z LINek je možno připojit k jednomu COM portu.
Výše uvedené počty nejsou konečné a mohou být v budoucnu rozšířeny.

Stanice typu Rex5xx nebo REOR mohou být zapojeny jak ve smyčce, tak paprskovitě. Sta-
nice typu SOREL musí být vždy zapojeny paprskovitě. Vzhledem k tomu, že monitorovací
systém je nasazová n do prostor s výskytem velkého rušení, doporučujeme používat optic-
kou komunikaci.

Příklad zapojení do smyčky:

Pozná mka:

Stanice typu SOREL nemohou bý t na stejné  komunikač ní lince jako stanice Rex5xx nebo
REOR!
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6 Struktura programu DownRec5

Vlastní program DownRec5 je strukturová n do čtyř zá kladních parametrizačních okruhů:

• NET - objekt určený pro sprá vu ná sledných objektů

• LIN - objekt pro parametrizaci a spr á vu komunikačního portu

• STA - objekt pro parametrizaci a sprá vu virtuá lní stanice

• PRG - objekt zabezpečující vlastní vyčtení zá znamu poruchy

6.1 Struktura příkazové ho řá dku

Příkazy programu DownRec5 se zadá vají v ná sledujícím tvaru:

NET."příkaz" "parametr1" ... "parametr(n-1)"

LIN"č íslo linky"."příkaz" "parametr1" ... "parametr(n-1)"

STA"č íslo stanice"."příkaz" "parametr1" ... "parametr(n-1)"

PRG"č íslo programu"."příkaz" "parametr1" ... "parametr(n-1)"

Pro každý objekt je možno vyvolat ná povědu:

net.help

LIN’č íslo linky’.help

STA’č íslo linky’.help

PRG’č íslo linky’.help
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7 Otevření vzdá lené ho přístupu do programu

Uživatel s programem DownRec5 může komunikovat prostřednictvím programu TELNET,
který je součá stí operačního systému Windows. Po spuštění tohoto komunikačního progra-
mu je provedeno síťové spojení s programem DownRec5, který je spuštěn na PC, jehož
jméno či IP adresa je uvedena jako parametr p ři spuštění.

Příklad spuštění programu TELNET s napojením na program DownRec5, který běží na po-
čítači se jménem HRAOPTG.
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7.1 Spuště ní programu TELNET

Po úspěšném spojení programu TELNET a DownRec5 je zobrazena např. ná sledující obra-
zovka:

Program po uživateli vyžaduje přihlašovací heslo. Toto heslo určuje úrovně oprá vnění pro
parametrizaci programu DownRec5. P ři zadá vá ní hesla se místo zadá vaných znaků zobra-
zují hvězdičky, aby se alespoň čá stečně zabrá nilo odpozorová ní hesla jinými uživateli.
Existuje 11 úrovní zadá vá ní hesel, kde úroveň 0 je automaticky bez zadá ní hesla a úroveň
10 je vyhrazena pouze pro výrobce programu.
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7.2 Přihlá šení a úroveň oprá vně ní

Oprá vně ní úrovně  0: Tato úroveň oprá vnění neumožňuje prová dět jakoukoliv parametriza-
ci. Umožňuje pouze čtení parametrů.

Oprá vně ní úrovně  1: Tato úroveň oprá vnění umožňuje uživateli na LINce typu SPA zadá vat
přímé dotazi na STAnici typu SPA.

Oprá vně ní úrovně  2: Tato úroveň oprá vnění umožňuje uživateli konfigurovat jednotlivé ob-
jekty, prakticky je tato úroveň rovna úrovni 9.

Oprá vně ní úrovně  9: Tato úroveň oprá vnění umožňuje prová dět úplnou parametrizaci. Na-
příklad vytvá řet novou strukturu nebo přidá vat nové stanice atd.

Oprá vně ní úrovně  3-8: Tyto úrovně oprá vnění jsou určeny pro pozdější využití a zatím ne-
mají význam.

Pozná mka:

Přednastavené  heslo pro úroveň oprávnění 9 je č íslo „9“.

Po zadá ní hesla je zobrazena ná sledující obrazovka:

Nyní je možno, podle úrovně oprá vnění přihlá šeného uživatele, zadá vat jednotlivé příkazy
programu DownRec5.
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8 Parametrizace

8.1 NET

Příkazem NET se zobrazí aktuá lní konfigurace programu, např.:

Příklad ukazuje ná sledující konfiguraci:

• '  ' – informuje uživatele, že není zadá n žá dný komentá ř

• Je vytvořena linka č. 1 typu SPA, která  je napojena na komunikační port COM1 a není u
ní definová n žá dný komentá ř.

• Je vytvořena stanice č. 5 typu SPA, která  je napojena na linku č. 1, která  také namá
žá dný komentá ř.

• Je vytvořen program č. 5, který je schopen vyčítat zapisovače typu REL511 verze 2.0 a
jemu podobné (RES505), a je napojen na stanici č. 5. Tento program má  nadefinovaný
komentá ř – POKUS (možno využít pro popis pole, ve kterém je umístěn zapisovač po-
ruch).
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8.1.1 NET.HELP

Příkaz "net.help" zobrazí ná povědu pro objekt NET :

Příklad ukazuje výpis všech příkazů objektu NET.

8.1.2 NET.CREATE LIN'nr' ['ASCII','SPA','SOREL','TEST'] COM'nr'

Tento příkaz vytvoří linku požadovaného čísla, požadovaného typu a napojí ji na definovaný
komunikační port.

Příklad:

Vytvoříme komunikační linku č.1 typu SPA a připojíme ji k portu COM1.

NET.CREATE LIN1 SPA COM1

8.1.3 NET.DELETE LIN'nr'

Příkaz zruší linku definovaného čísla a všechny objekty, které jsou k této lince připojeny.
Bude-li zrušena jaká koliv stanice, budou zrušeny i všechny programy napojené na tuto sta-
nici.

Pozná mka:

Tento příkaz je proveden pouze, je-li LINka a všechny k ní podřízené objekty neaktivní.
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8.1.4 NET.CREATE STA'nr'  ['ASCII','SPA','SOREL','TEST'] LIN'nr'

Příkaz vytvoří stanici požadovaného čísla, požadovaného typu a napojí tento objekt na defi-
nované číslo linky.

Příklad:

Vytvoříme stanici č.1 typu SPA a připojíme ji k lince1.

NET.CREATE STA1 SPA LIN1

8.1.5 NET.DELETE STA'nr'

Příkaz zruší stanici definovaného čísla a všechny objekty, které jsou k této stanici připojeny.

Pozná mka:

Tento příkaz je proveden pouze, je-li STAnice a všechny k ní podřízené objekty neaktivní.

8.1.6 NET.CREATE PRG'nr'
['REL511V20','REOR100V2X','REOR100V30','SOREL','TEST']STA'nr'

Příkaz vytvoří program požadovaného čísla, požadovaného typu a napojí tento objekt na
definované číslo stanice.

Příklad:

Vytvoříme program č.1 typu REL511V20 (pro RES505) a připojíme ho ke stanici č.1.

NET.CREATE PRG1 REL511V20 STA1

8.1.7 NET.DELETE PRG'nr'

Příkaz zruší program definovaného čísla.

Pozná mka:

Tento příkaz je proveden pouze, je-li objekt typu PRG neaktivní.



DownRec5

25

8.1.8 NET.DELETE ALL

Příkaz zruší všechny objekty, které jsou v programu DownRec5 nadefinová ny.

Pozná mka:

Tento příkaz je proveden pouze, jsou-li všechny nainstalované objekty neaktivní.

8.1.9 NET.COMMENT [new text]

Příkaz umožňuje psá t komentá ř k objektu NET. Komentá ř je pouze pro informaci uživatele a
nemá  žá dný vliv na chová ní programu.

Příklad:

V komentá ři lze například uvést jméno objektu.

NET.COMMENT Sokolnice 400/220kV

8.1.10 NET.LOAD

Tímto příkazem bude načtena konfigurace uložená  v registrech systému WinNT do progra-
mu DownRec5. Budou-li provedeny změny v konfiguraci DownRec5 a nebudou uloženy pří-
kazem NET.SAVE, spuštěním příkazu NET.LOAD bude načtena konfigurace před změnami.

Bude-li za tímto příkazem zadá n parametr určující cestu do souboru, bude konfigurace na-
čtena z tohoto souboru.

Příklad:

Aktuá lní konfiguraci načteme ze souboru „DownRec5_SOK2.txt“.

NET.LOAD c:\service\dovnrec5_sok2.txt

Pozná mka:

Tento příkaz je proveden pouze, jsou-li všechny aktuá lně běžící objekty neaktivní.
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8.1.11 NET.SAVE

Uloží novou konfiguraci do registrů systému WinNT. Po zadá ní tohoto příkazu budou všech-
ny dosud provedené změny uloženy do registrů.

Bude-li za tímto příkazem zadá n parametr určující cestu do souboru, bude konfigurace ulo-
žena do tohoto souboru, v registrech systému WinNT nebudou provedeny žá dné změny.

Příklad:

Aktuá lní konfiguraci uložíme do souboru „DownRec5_SOK2.txt“.

NET.LOAD c:\service\dovnrec5_sok2.txt

8.1.12 NET.ACTIVE ['YES', 'NO']

Příkaz aktivuje či deaktivuje všechny nainstalované objekty.

8.1.13 NET.STATUS

Příkaz zobrazí aktuá lní stav všech objektů.

ACTIVE Informuje o tom, že objekt je aktivní

ACTIVE – TEST Informuje o tom, že probíhá  test, zda stanice komunikuje

ACTIVE – RUN Informuje o tom, že probíhá  test existence či vyčítá ní zá znamu

INACTIVE Informuje o tom, že objekt není aktivní

INACTIVE – TEST Informuje o tom, že probíhá  test, zda stanice komunikuje

INACTIVE – RUN Informuje o tom, že probíhá  test existence či vyčítá ní zá znamu
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8.1.14 NET.PASS[1..9] 'New password'

Příkaz umožňuje nastavit heslo pro definovanou úroveň oprá vnění.

Příklad:

Pro úroveň 4 zadá me heslo „MOJEHESLO“

NET.PASS4 MOJEHESLO

8.1.15 NET.CONFIGURE

Příkaz je shodný s příkazem NET bez parametru, tj. zobrazí aktuá lní konfiguraci.
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8.2 LIN

Příkaz LIN zobrazí aktuá lní konfiguraci linky:

8.2.1 LIN’nr’.HELP

Příkaz "lin.help" zobrazí ná povědu pro objekt LIN :

Příklad ukazuje všechny příkazy, které je možno s objektem LIN prová dět:
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8.2.2 LIN'nr'.TYPE

Zobrzuje typ nainstalované LINky. Výčet možností lze zobrazit příkazem NET.HELP.

8.2.3 LIN'nr'.STATUS

Zobrazuje aktuá lní stav linky v době spuštění příkazu. Příkaz vrá tí hodnotu ACTIVE nebo
INACTIVE.

8.2.4 LIN'nr'.PORT

Příkaz zobrazí číslo použitého COM portu. Např. COM1, COM2, atd.

8.2.5 LIN'nr'.BAUDRATE  [new value]

Příkaz nastaví komunikační rychlost pro definovaný COM port, ke kterému je linka připojena.
Zadá ním příkazu bez parametru bude zobrazena aktu á lní hodnota parametru BAUDRATE.

8.2.6 LIN'nr'.BYTE  ['7', '8']

Příkaz nastaví počet bitů. Zadá ním příkazu bez parametru bude zobrazena aktuá lní hodnota
parametru BYTE.

8.2.7 LIN'nr'.PARITY  ['EVEN', 'MARK', 'ODD', 'NONE']

Příkaz nastaví paritu. Zadá ním příkazu bez parametru bude zobrazena aktuá lní hodnota pa-
rametru PARITY.

8.2.8 LIN'nr'.STOPBIT  ['1', '1,5', '2']

Příkaz nastaví počet stopbitů. Zadá ním příkazu bez parametru bude zobrazena aktuá lní
hodnota parametru STOPBIT.
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8.2.9 LIN'nr'.CONTROL  ['NONE', 'XON_XOF', 'HARDWARE']

Příkaz nastaví kontrolu přenosu. Zadá ním příkazu bez parametru bude zobrazena aktuá lní
hodnota parametru CONTROL.

8.2.10 LIN'nr'.LINKTYPE  ['DIRECT', 'OPTO']

Příkaz definuje typ komunikační linky. Zadá ním příkazu bez parametru bude zobrazena ak-
tuá lní hodnota parametru LINKTYPE.

Pozná mka:

Bude-li nadefinová n parametr LINKTYPE na OPTO, informuje objekt LINky o tom, že vyslaný
dotaz bude zá roveň přijmut (optosmyčka). Takto se testuje, není-li optosmyčka přerušena.

8.2.11 LIN'nr'.TIMEOUT  [new value] ms

TIMEOUT je doba, do které musí program dostat odpověď od dotá zané stanice. Pokud po
této době nedostane od dotá zané stanice odpověď, vyhodnotí se tento stav jako „Stanice
neodpovídá “. Typické nastavení tohoto parametru je 500ms. Zad á ním příkazu bez paramet-
ru bude zobrazena aktuá lní hodnota parametru TIMEOUT.

8.2.12 LIN'nr'.TIMECHAR  [new value] ms

TIMECHAR je časové zpoždění mezi jednotlivými znaky v telegramu. Tento parametr se na-
stavuje pouze u stanic, které vyžadují znakový přenos (REOR100 v2x). U ostatních stanic,
které přená šejí řetězce, se tento parametr nastaví na 0. Typické nastavení tohoto parametru
je 5ms. Zadá ním příkazu bez parametru bude zobrazena aktuá lní hodnota parametru TI-
MECHAR.

8.2.13 LIN'nr'.TIMERECEIVE  [new value] ms

TIMERECEIVE je doba, která  informuje program DownRec5 o ukončení přenosu telegramu.
Typická  hodnota je 50ms. Zadá ním příkazu bez parametru bude zobrazena aktuá lní hod-
nota parametru TIMERECEIVE.
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8.2.14 LIN'nr'.COMMENT  [new text]

Příkaz umožňuje psá t komentá ř k objektu LIN. Komentá ř je pouze pro informaci uživatele a
nemá  žá dný vliv na chová ní programu. Zadá ním příkazu bez parametru bude zobrazena
aktuá lní hodnota parametru COMMENT.

Příklad:

V komentá ři lze například uvést jména objektů připojených k lince.

LIN.COMMENT ADA01,04,05,06,07

8.2.15 LIN'nr'.CONFIGURE

Příkaz je shodný s příkazem LIN bez parametru, tj. zobrazí aktuá lní konfiguraci.
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8.3 STA

Zadá ním příkazu STA je zobrazena aktuá lní konfigurace stanice:

8.3.1 STA’nr’.HELP

Příkaz zobrazí ná povědu pro objekt STA.
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8.3.2 STA'nr'.TYPE

Příkaz zobrazí typ nainstalované STAnice. Výčet možností lze zobrazit příkazem NET.HELP.

8.3.3 STA'nr'.STATUS

Příkaz zobrazí aktuá lní stav objektu STA (ACTIVE, INACTIVE).

8.3.4 STA'nr'.ADDRESS  [new value]

Příkaz nastaví komunikační adresu stanice. Tento příkaz platí pouze pro stanice typu SPA.
Zadá ním příkazu bez parametru bude zobrazena aktu á lní hodnota parametru ADDRESS.

8.3.5 STA'nr'.DATA  'value to send'

Příkaz umožňuje přímé zadá vá ní příkazů ve formá tu protokolu SPA Bus. Tento příkaz platí
pouze pro stanice typu SPA. Příkaz lze zadat i bez parametru data se ste jnou funkcí.

Příklad:

Dotaz na typ stanice se provede příkazem RF.

STA.DATA RF

Odpověď je např. tato <1D:REOR/RCRA 3A:3C

Manuá lní start zapisovače poruch lze provést příkazem 0V102.

STA.DATA 0V102

8.3.6 STA'nr'.COMMENT  [new value]

Příkaz umožňuje psá t komentá ř k objektu STA. Komentá ř je pouze pro informaci uživatele a
nemá  žá dný vliv na chová ní programu. Zadá ním příkazu bez parametru bude zobrazena
aktuá lní hodnota parametru COMMENT.

Příklad:

V komentá ři lze například uvést jméno objektu připojeného ke stanici.

LIN.COMMENT ADA01 – SPP

8.3.7 STA'nr'.CONFIGURE

Příkaz je shodný s příkazem STA bez parametru, tj. zobrazí aktuá lní konfiguraci.
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8.4 PRG

Zadá ním příkazu PRG je zobrazena aktuá lní konfigurace programu:

8.4.1 PRG’nr’.HELP

Příkaz "prg.help" zobrazí ná povědu pro objekt PRG :
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8.4.2 PRG'nr'.TYPE

Příkaz zobrazí typ objektu PRG. Výčet možností lze zobrazit příkazem NET.HELP.

8.4.3 PRG'nr'.STATUS

Příkaz zobrazí aktuá lní stav objektu PRG v době spuštění příkazu (ACTIVE, ACTIVE-TEST,
ACTIVE-RUN, INACTIVE, INACTIVE-TEST, INACTIVE-RUN).

8.4.4 PRG'nr'.ACTIVE  ['YES', 'NO']

Příkaz aktivuje činnost objektu PRG. Zadá ním příkazu bez parametru bude zobrazena aktu-
á lní hodnota parametru ACTIVE.

8.4.5 PRG'nr'.DELAY  [new delay] (s)

Příkaz definuje časový interval mezi dotazy, které zjišťují, zda vznikl nový zá znam. Typické
nastavení tohoto parametru je 300s. Zad á ním příkazu bez parametru bude zobrazena aktu-
á lní hodnota parametru DELAY.

8.4.6 PRG'nr'.PATH  [new text]

Příkaz definuje cestu, kam budou ukl á dá ny vyčtené zá znamy ze zapisovače poruch. Zadá -
ním příkazu bez parametru bude zobrazena aktu á lní hodnota parametru PATH.

Příklad:

Zá znamy ze zapisovače poruch v SPP budeme uklá dat do adresá ře „SPP“ umístěném na
disku „D“ v adresá ři „SOK2“.

PRG1.PATH d:\SOK2\SPP\

8.4.7 PRG'nr'.LOGPATH  [new text]

Příkaz definuje cestu, kde bude umístěn soubor „EVENTS.LOG“. Do tohoto souboru se
uklá dají informace o poruchá ch, např. o stavu komunikace jednotlivých stanic.  Zadá ním
příkazu bez parametru bude zobrazena aktu á lní hodnota parametru LOGPATH.

Příklad:

Soubor „EVENTS.LOG“ chceme uložit na disk „D“ do adresá ře „SOK2“.

PRG1.LOGPATH d:\SOK2\
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8.4.8 PRG'nr'.FILENAME  [new text]

Příkaz definuje uživatelskou čá st jména souboru. Zadá ním příkazu bez parametru bude zob-
razena aktuá lní hodnota parametru FILENAME.

Příklad:

Zá znamy ze zapisovače poruch v SPP chceme pojmenovat „SOKSPP.

PRG1.FILENAME SOKSPP

8.4.9 PRG'nr'.CONVERT  ['NONE', 'CONV']

Příkaz definuje, zda se bude prová dět automatická  konverze stažených zá znamů do formá tu
COMTRADE. Tento příkaz platí pouze pro stanice, které neuklá dají stažené zá znamy přímo
ve formá tu COMTRADE. Zadá ním příkazu bez parametru bude zobrazena aktuá lní hodnota
parametru CONVERT.

NONE Konverze se neprovede.

CONV Konverze se provede.

8.4.10 PRG'nr'.RETRIES  [new retries]

Příkaz nastaví počet opaková ní dotazu při chybě v komunikaci. Tento parametr má  význam
pouze pro stanice typu SPA. Typické nastavení tohoto parametru je 3. Zadá ním příkazu bez
parametru bude zobrazena aktuá lní hodnota parametru RETRIES.

8.4.11 PRG'nr'.DO

Příkaz provede dotaz zda, v daném zapisovači poruch (stanici) existuje nový zá znam. Pokud
zá znam existuje, bude okamžitě vyčten.

Pozná mka:

Příkaz DO lze spustit i při oprá vnění „0“.
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8.4.12 PRG'nr'.SETTING  [write]

Příkaz provede vyčtení aktuá lního nastavení zapisovače REOR100 v2.x nebo SOREL a ulo-
ží ho do souboru. Pokud se zadá  příkaz setting s parametrem write uloží se nastavení ze
souboru jmé no_setting.txt.

Příklad:

Vyčteme nastavení zapisovače poruch SOREL v SPP.

PRG1.SETTING

Pozná mka:

Parametr write lze uplatnit pouze u PRG objetu typu SOREL.

8.4.13 PRG'nr'.CODE  [new char]

Příkaz nastaví adresu stanice. Tento příkaz platí pouze pro stanice typu SOREL. Zadá ním
příkazu bez parametru bude zobrazena aktuá lní hodnota parametru CODE.

8.4.14 PRG'nr'.PASSWORD  [new text]

Příkaz nastaví heslo pro komunikaci s daným SORELem. Tento příkaz platí pouze pro sta-
nice typu SOREL. Zadá ním příkazu bez parametru bude zobrazena aktuá lní hodnota para-
metru PASSWORD.

8.4.15 PRG'nr'.ANALOGCONF'ch'  [Nominal,Ratio,Unit]

Příkaz nastaví jmenovitou sekundá rní hodnotu, primá rní převod a jednotku pro daný analo-
gový kaná l SORELu. Tento příkaz platí pouze pro stanice typu SOREL.

Nominal = pro napětí - Un/  3

pro proud – In mezitransformá toru TAC

Ratio = pro napětí – UnPTN / UnSOREL

pro proud InPTP / In SOREL

Zadá ním příkazu bez parametru bude zobrazena aktuá lní hodnota parametru ANALOG-
CONF’ch’.
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Příklad:

Má me SOREL s jmenovitým napětím 100V, který je určen pro vedení 220kV. Jmenovitá
hodnota PTP je 1000/1A. Mezitransformá tor TAC je zapojen na 10. Pak do parametru No-
minal dosadíme hodnotu 100/  3 = 57,74. Požadujeme-li, aby se zaznamenaný průběh pre-
zentoval v primá rních hodnotá ch, pak zadá me 57,74/1000 = 0,05774. Do parametru Ratio
zadá me 220000/100 = 2200. Do parametru Unit zad á me kV.

PRG1.ANALOGCONF1 '0.05774,2200,kV'

Pro proudy do parametru Nominal zadá me 10 , do parametru Ratio zadá me 1000 a do pa-
rametru Unit zadá me A.

PRG1.ANALOGCONF2 '10,1000,A'

8.4.16 PRG'nr'.COMMENT  [new text]

Příkaz umožňuje psá t komentá ř k objektu PRG. Komentá ř je pouze pro informaci uživatele a
nemá  žá dný vliv na chová ní programu. Zadá ním příkazu bez parametru bude zobrazena
aktuá lní hodnota parametru COMMENT.

Příklad:

V komentá ři lze například uvést jméno objektu připojeného k programu.

PRG.COMMENT ADA01 – SPP

8.4.17 PRG'nr'.CONFIGURE

Příkaz je shodný s příkazem PRG bez parametru, tj. zobrazí aktuá lní konfiguraci.
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9 Přílohy

9.1 Hlavič ka zá znamu z REOR/RES505

Station:                            R 400KV VYSKOV

Object:                             V467

Unit: REOR/RCRA100 v2.X             13-11-01 15:45:19.529

Recording number:                   1

d:\VYS400\V467\RVYSV467011113154519.hdr

CT-Earth:                           IN

Time synchronization:

Pre-fault time       (tPre):          200   (ms)

Post-fault time 1     (tP1):         1200   (ms)

Post-fault time 2     (tP2):          500   (ms)

Max. Post-fault time (tLim):         4000   (ms)

Pre-fault:        U (average RMS) = 413.2228 kV

                  I (average RMS) = 252.3558 A

Trig signal:                        Test trig

Transmition accuracy:               Not applicable

Fault location:                     Not applicable

Line frequency:                     50/60Hz

* * * I N P U T   S I G N A L S * * *

-------------------------------------------------------------------------------------------

ANALOGUE CHANNELS:                     TRIGGERS:                     RMS:          CHANNEL:

-------------------------------------------------------------------------------------------

#   Identity          Scalefactor A/kV Low On  High On  Trig Value   Pre    Fault  Active

-------------------------------------------------------------------------------------------

01  UR                400/0.1     kV   --- Off 0.90 Off      -17.06  238.07 238.44 Yes

02  IR                1600/1      A    --- Off 01.0 On       -24     251.46 250.57 Yes

03  US                400/0.1     kV   --- Off 0.90 Off      -285.44 238.04 237.68 Yes

04  IS                1600/1      A    --- Off 01.0 On       312     251.02 251.91 Yes

05  UT                400/0.1     kV   --- Off 0.90 Off      303.22  239.56 239.63 Yes

06  IT                1600/1      A    --- Off 01.0 On       -312    254.57 254.57 Yes

07  3U0               400/0.1     kV   --- Off 0.90 Off      0.32    0.3976 0.3932 Yes

08  3I0               1600/1      A    --- Off 00.5 On       8       12.884 12.440 Yes

09  RESERVA           400/0.1     kV   --- Off 0.90 Off Off  0.24    0.2521 0.2644 Yes

10  RESERVA           1600/1      A    --- Off 02.0 Off Off  0       0      0      Yes
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EVENT CHANNELS:                                         TRIGGERS:

-------------------------------------------------------------------------------------------

#   Identity                           Setting          On            Value         Trig

-------------------------------------------------------------------------------------------

01  RESERVA                            Normal Open      On            Open

02  REL 551 - VYP                      Normal Open      On            Open

03  RESERVA                            Normal Open      Off           Open

04  RESERVA                            Normal Open      Off           Open

05  VYP Z PROTEJSI  STRANY HL OBVOD    Normal Open      On            Open

06  RESERVA                            Normal Open      Off           Open

07  VYP Z PROTEJSI  STRANY ZAL OBV     Normal Open      On            Open

08  ZAP VYPINACE                       Normal Open      Off           Open

09  LEZP-GEN START                     Normal Open      On            Open

10  LEZP-GEN VYP                       Normal Open      On            Open

11  RP ASV - VYP                       Normal Open      On            Open

12  ODPOJENI EPOC O D SOUSTAVY 400     Normal Open      On            Open

13  ZABLOK VYPINACE M3                 Normal Open      Off           Open

14  VYP Z PROTEJSI  STRANY             Normal Open      On            Open

15  START NE M3                        Normal Open      Off           Open

16  RESERVA                            Normal Open      Off           Open

EXTERNAL START:                                         TRIGGERS:

-------------------------------------------------------------------------------------------

#   Identity                           Setting          On            Value         Trig

-------------------------------------------------------------------------------------------

01  ?                                  Normal Open      Off           ?               On

02  ?                                  Normal Open      Off           ?               On
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9.2 Výpis nastavení zapisovač e REOR100 v2.x

A B B   DISTURBANCE RECORDER   R E O R / R C R A   1 0 0

13.11.2001 15:46:35

Substation:            R 400KV VYSKOV  V411

Object:

* * * *   I N P U T   P A R A M E T E R S   * * * *

ANALOG CHANNELS

 1   UR                  Unsec = 100 V       VTR = 4000

 3   US                  Unsec = 100 V       VTR = 4000

 5   UT                  Unsec = 100 V       VTR = 4000

 7   3U0                 Unsec = 100 V       VTR = 4000

 9   RESERVA             Unsec = 100 V       VTR = 4000

 2   IR                  Insec = 1 A         CTR = 1600

 4   IS                  Insec = 1 A         CTR = 1600

 6   IT                  Insec = 1 A         CTR = 1600

 8   3I0                 Insec = 1 A         CTR = 1600

10   RESERVA             Insec = 1 A         CTR = 1600

EVENT CHANNELS

 1   GEN START RELZ

 2   RELZ - VYP L1

 3   RELZ - VYP L2

 4   RELZ - VYP L3

 5   RELZ - VYPNUTI  V PROTISMERU

 6   STRH Z< PRIJEM

 7   VYP ZEMNI OCHR  VE SMERU

 8   ZAP VYPINACE    RUC-OZ

 9   LFZP-GEN START

10   LFZP-GEN VYP

11   RP ASV-VYP

12   REZERVA

13   ZTRATA TLAK M4  SF6

14   ZTRATA TLAK M34 SF6

15   START NE M4

16   START NE M34



DownRec5

42

EXTERNAL START

 1   ?

 2   ?

AD Communication: Rear1

CT Earth:         In

* * * *   T I M E R S   * * * *

Pre-fault time      (tpre):   200   (ms)

Fault 1 (full speed) (tp1):  1200   (ms)

Fault 2 (full speed) (tp2):   500   (ms)

Max Post-fault time (tLim):  5000   (ms)

* * * *   T R I G G E R S   * * * *

EXTERNAL TRIGGERS

External start 1   Normal Open    Off

External start 2   Normal Open    Off

External time synchronization:    Off

EVENT TRIGGERS

Event channel  1   Normal Open    On

Event channel  2   Normal Open    On

Event channel  3   Normal Open    On

Event channel  4   Normal Open    On

Event channel  5   Normal Open    On

Event channel  6   Normal Open    Off

Event channel  7   Normal Open    On

Event channel  8   Normal Open    Off

Event channel  9   Normal Open    On

Event channel 10   Normal Open    On

Event channel 11   Normal Open    On

Event channel 12   Normal Open    Off

Event channel 13   Normal Open    Off

Event channel 14   Normal Open    Off

Event channel 15   Normal Open    Off

Event channel 16   Normal Open    Off
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ANALOG TRIGGERS

Analog channel  1  0.90*Usec      Off

Analog channel  2  01.5*In        On

Analog channel  3  0.90*Usec      Off

Analog channel  4  01.5*In        On

Analog channel  5  0.90*Usec      Off

Analog channel  6  01.5*In        On

Analog channel  7  0.90*Usec      Off

Analog channel  8  00.5*In        On

* * * *   O U T P U T   P A R A M E T E R S   * * * *

PRINTER SCALINGS

Voltage scalings:  Equal

Current scalings:  Individual

* * * *   C O M M .   P A R A M E T E R S   * * * *

Printer communication type:            RS232

Printer communication speed:           9600 bps

V24 / RS232 communication speed:       9600 bps

CENTRAL COMMUNICATION IDENTITY

Station: 041

Line:    004

Unit:    004

* * * *   A U T O .   P A R A M E T E R S   * * * *

Automatic recording:                   On

Automatic printing:                    Off
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9.3 Výpis nastavení zapisovač e SOREL

Konfigurace zapisovače poruch SOREL
===================================

 !!! Žádná z hodnot jednotlivých parametrů nesmí obsahovat znak "/" !!!

Položka v menu : "PARA. ?"

  01  T1          "0.2           " Čas před poruchou, při 1000Hz => (0.1-0.5), při 1200Hz => (0.1-0.3)
  02  T2          "2.5           " Čas po poruše, (0.3-9.9)
  03  TYPE        "C             " Typ spuštěcího módu (M, C, E)
  04  DEC 1-8     "HHHH----      " Nast. spuštění zapis. ("-" nesp., "H" kl.hr., "L" záp.hr., "[" obě hrany)
  05  DEC 9-16    "HHHH----      " Nast. spuštění zapis. ("-" nesp., "H" kl.hr., "L" záp.hr., "[" obě hrany)
  06  CODE        "A             " Kód zapisovače pro komunikaci POZN.1

  Hlavička ("PRE. 1" je v prvnim radku souboru *.cfg):

  07  PRE 1       "61 RZ SOKOLNICE V251 600-1A TAC 10A                             " 64 zn.
  08  PRE 2       " 1 UR  2 3 IR  4 5 US  6 7 IS  8 9 UT 10 11 IT 1213 UO 1415 IN16" 64 zn.

  Analogové vstupy:

  09  IDE A01     "NAPETI FAZE R " Popis analogového kanálu (max. 14zn.)
  10  IDE A02     "PROUD FAZE R  " Popis analogového kanálu (max. 14zn.)
  11  IDE A03     "NAPETI FAZE S " Popis analogového kanálu (max. 14zn.)
  12  IDE A04     "PROUD FAZE S  " Popis analogového kanálu (max. 14zn.)
  13  IDE A05     "NAPETI FAZE T " Popis analogového kanálu (max. 14zn.)
  14  IDE A06     "PROUD FAZE T  " Popis analogového kanálu (max. 14zn.)
  15  IDE A07     "NAPETI TROJUH " Popis analogového kanálu (max. 14zn.)
  16  IDE A08     "ZEMNI PROUD   " Popis analogového kanálu (max. 14zn.)

  Logické topy:

  17  IDE L01     "RELZ G START  " Popis logického topu (max. 14zn.)
  18  IDE L02     "RELZ VYP L1   " Popis logického topu (max. 14zn.)
  19  IDE L03     "RELZ VYP L2   " Popis logického topu (max. 14zn.)
  20  IDE L04     "RELZ VYP L3   " Popis logického topu (max. 14zn.)
  21  IDE L05     "ZAL CIVKY VYP " Popis logického topu (max. 14zn.)
  22  IDE L06     "STRHOV PRIJEM " Popis logického topu (max. 14zn.)
  23  IDE L07     "HL CIVKY VYP  " Popis logického topu (max. 14zn.)
  24  IDE L08     "OZ RUCNE ZAP  " Popis logického topu (max. 14zn.)
  25  IDE L09     "LFZP G START  " Popis logického topu (max. 14zn.)
  26  IDE L10     "LFZP G VYP    " Popis logického topu (max. 14zn.)
  27  IDE L11     "ROP VYP       " Popis logického topu (max. 14zn.)
  28  IDE L12     "ASV VYP       " Popis logického topu (max. 14zn.)
  29  IDE L13     "VYPINAC BL OZ " Popis logického topu (max. 14zn.)
  30  IDE L14     "VYPINAC ZABLOK" Popis logického topu (max. 14zn.)
  31  IDE L15     "NE POLU START " Popis logického topu (max. 14zn.)
  32  IDE L16     "REZERVA       " Popis logického topu (max. 14zn.)

  33  F           "1000          " Vzorkovací frekvence (1000, 1200)
  34  ASS         "1             " Řízení zpětné vazby (1, 0)
  35  SYNC        "M             " Časová synchronizace (R, S, M, H)
  36  IP          "0             " Výstup na tiskárnu (0, 1, 2) POZN.2
  37  MODEM       "0             " Výstup na kanál přenosu dat (0, 1, 2) POZN.2
  38  ECR         "1             " Přepis záznamů ve vyrovnávací paměti (0, 1) POZN.2
  39  EM          "D             " Nastavení způsobu vysílání (I, D)

Položka v menu : "TEST  ?"

  40  HT          "08            " Čas automatické denní zkoušky (01-24, 00, 99) POZN.3

POZN.1 : Kód stanice lze přepsat pouze z terminálu SOREL.
POZN.2 : Tyto parametry nelze přepsat, je-li v SOREL alespoň jeden záznam.
         DownRec5 proto tyto parametry nenastavuje.
POZN.3 : Nastavením parametru na "00" se denní zkouška nebude provádět.
         Nastavením parametru na "99" bude proveden reset SORELu včetně nastavení.


