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1. Nastawienie sprzęgu RS-485 i AX-485
Nastawień sprzęgów dokonujemy z poziomu programu Monitor3. Program Monitor3 dostępny jest bezpłatnie, po uprzedniej rejestracji na stronie
WWW (http://www.regulus.poznan.pl).
Oba sprzęgi (RS-485 i AX-485) są sprzęgami równoważnymi wyposażonymi w gniazda DB-9 typu żeńskiego.
Piny:
• pin 2 – dane nadawane, polaryzacja dodatnia Tx+
• pin 3 – dane nadawane, polaryzacja ujemna Tx• pin 7 – dane odbierane, polaryzacja ujemna Rx• pin 8 – dane odbierane, polaryzacja dodatnia Rx+
Postępowanie dla RS-485, komunikacja z systemem nadrzędnym:
• nastawiamy parametry sprzętowe:
◦ prędkość wymiany danych (wymiana danych z modułem GP 115200 Bd, z modemem firmy Mikronika 9600 Bd)
◦ bit parzystości (z modułem GP: Parity NONE)
◦ bit stopu (z modułem GP: 1 bit stopu)
• adres logiczny, składa się z dwóch bajtów (część młodsza i część starsza)
• protokół komunikacji. Wybieramy protokół w zależności od ustaleń z zakładem energetycznym. Dostępne protokoły:
◦ DNP 3.0
◦ IEC 60870-5-103
◦ IEC 60870-5-101
◦ Modbus RTU lub Modbus ASCII
Postępowanie dla AX-485, łącze inżynierskie
• nastawiamy parametry sprzętowe:
◦ prędkość wymiany danych (wymiana danych z modułem GP 115200 Bd)
◦ bit parzystości (z modułem GP: Parity NONE)
◦ bit stopu (z modułem GP: 1 bit stopu)
◦ adres logiczny 1
• protokół komunikacji
◦ uCZIPStd
Każda zmiana protokołu wymaga restartu urządzenia.

1. Uruchamiamy program Monitor3
2. Wybieramy nastawy Pomocnicze (klawisz funkcyjny F9) → grupa nastaw → Nastawy transmisyjne
3. Dostosowujemy parametry sprzęgów komunikacyjnych do wytycznych
4. Adres logiczny (lub numer logiczny) narzuca odgórnie zakład energetyczny.
5. Zapisujemy nastawy do urządzenia ( klawisz funkcyjny F2)
6. Jeżeli zmieniliśmy protokół komunikacyjny, wykonujemy restart urządzenia.
7. Dla komunikacji w protokole DNP3, należy zweryfikować, czy włączono spontaniczność
8. Przechodzimy do nastaw głównych (klawisz funkcyjny F10) → grupa nastaw → Protokoły lub Komunikacja → Spontaniczne DNP3
9. Nastawiamy port na RS-485 Mikronika (lub wybieramy 1).
10. Czas od zapytania 1 s, liczba prób wysłania 3, Timeout 15 s
11. Zmiany zapisujemy.

Uwagi:
BTS – Blokada TeleSterowań. Uczynnienie nastawy i przesunięcie suwaka BTS w pozycję załączenia, powoduje odrzucanie poleceń sterowań z systemu
dyspozytorskiego.

2. Moduł komunikacyjny GSM GP-0/GP-1. Aktualizacja oprogramowania.
Moduł komunikacyjny GSM jest modułem opcjonalnym. Może być wewnętrzny (w obudowie sterownika) jak i zewnętrzny.
Uruchamiamy program Monitor3. Z menu wybieramy Modem GPRS GP-0/GP-1.

Po załadowaniu danych, sprawdzamy czy mamy wgrany najnowszy firmware do modemu.

Jeżeli nie, pobieramy go z strony producenta; link bezpośredni:
http://www.regulus.poznan.pl/update/gp0viaureg_v45.app

Aktualizacja oprogramowania modemu GP-0/GP-1 poprzez sprzęg USB na panelu sterownika uREG:
1. Pobrany plik APP przenosimy do folderu C:\Regulus\uPROG\CommonAPP\
2. Z folderu C:\Regulus\uPROG uruchamiamy aplikację uPROG
3. W oknie dialogowym wybieramy: GP0VIA_UREG_V45.APP (lub nowszą)

4. Wciskamy klawisz OK
5. Pojawi się okno programatora

6. Sprawdzamy czy modem GP jest połączony taśmą z modułem IF pomiędzy:
◦ gniazdem RS-485 na module GP i RS-485 na module IF lub
◦ gniazdem AUX-485 na module GP i AUX-485 na module IF
7. Po upewnieniu się co do podłączenia taśmy, sprawdzamy czy mamy wybrany sprzęg USB (prawy dolny narożnik programu)
i czy nasz komputer przewodem USB podłączony jest do sterownika. Następnie wciskamy klawisz START.
8. Wymiana oprogramowania trwa ok. 2-3 minut.
9. Zakończenie reprogramowania kończy się restartem modemu GP i wyświetleniem komunikatu o zakończeniu
programowania.

3. Nastawienie modułu GP-0/GP-1 do komunikacji z systemem nadrzędnym
Nastawień sprzęgów dokonujemy z poziomu programu Monitor3.
Moduł GP posiada dwa kanały. Kanał CH0 – dedykowany do komunikacji z systemem nadrzędnym i kanał CH1 – dedykowany do komunikacji z łączem
inżynierskim. Oba kanały są rozdzielone fizycznie i nie ma możliwości ROUTINGU pomiędzy nimi.
Przed przystąpieniem do nastawień modułu GP, operator powinien przygotować w pierwszej kolejności nastawienia łącza RS-485 i/lub AX-485.

Postępowanie.
1. Wprowadzamy nazwę APN (nazwę APN otrzymujemy od zakładu energetycznego)
2. Nastawiamy port nasłuchu IP (numer portu definiuje zakład energetyczny)
3. Tryb pracy łącza wybieramy TRANSPARENTNY
4. Adres DNP3 narzucony jest przez zakład energetyczny i ustawiamy w nastawach pomocniczych. Patrz punkt 1.
5. Jeżeli wymagany jest PIN do karty SIM, wprowadzamy go.
6. Zapisujemy nastawy.
7. Upewniamy się, czy jest dokręcona antena i ustawiona możliwie daleko od rozdzielnicy i innych anten.
8. Upewniamy się, czy gniazda RS-485 na module GP i IF są połączone taśmą.
9. Wciskamy klawisz Reset GP i wkładamy kartę SIM w slot SIM 0.
10. Diagnostyka:
- jedno mrugniecie zieloną lampką (3) → karta SIM aktywna
- pulsowanie lampką czerwoną (1) łączenie z stacją BTS
- szybkie pulsowanie lampką czerwoną (1) i jednoczesne pulsowanie lampką zieloną (3) w rytmie 1 sekundowym – połączenie zestawione
11. Przydzielony adres IP znajdziemy w zakładce Parametry (lewy boczny pasek). Powinien się zgadzać z adresem IP przydzielonym przez zakład.
Adres IP przypisany jest do karty SIM
12. Lista indeksów dla systemu nadrzędnego w programie Monitor3 → Narzędzia:
- Indeksy Pomiarów
- Reindeksacja. Do systemu nadrzędnego podajemy indeksy oznaczone kolorem różowym.

4. Nastawienie modułu GP-0/GP-1 do komunikacji z łączem inżynierskim
Postępować zgodnie z poniższymi obrazkami:

Wprowadzamy autoryzację sterowań.
Login i hasło powinno być różne od loginu i hasła na serwerze WEB (wprowadzonego w zakładce 'www' – przydzielanego przez producenta).

Powiadomienia SMS

5. Konfiguracja protokołu IEC 60870-5-103
Oba sprzęgi (RS-485 i AX-485) są sprzęgami równoważnymi wyposażonymi w gniazda DB-9 typu żeńskiego.
Piny:
• pin 2 – dane nadawane, polaryzacja dodatnia Tx+
• pin 3 – dane nadawane, polaryzacja ujemna Tx• pin 7 – dane odbierane, polaryzacja ujemna Rx• pin 8 – dane odbierane, polaryzacja dodatnia Rx+
Postępowanie dla RS-485, komunikacja z systemem nadrzędnym:
• nastawiamy parametry sprzętowe:
◦ prędkość wymiany danych
◦ bit parzystości (z modułem GP: Parity NONE)
◦ bit stopu
◦ adres logiczny
• protokół komunikacji: IEC 60870-5-103
Indeksacja protokołu IEC 60870-5-103
Indeksacji protokołu możemy dokonać tylko z poziomu programu LogCZIP.
Wszystkie indeksy z zdarzeniami, muszą być w przedziale indeksów pierwotnych od 1 do 255.
W aplikacji sterownika uREG muszą być osadzone dwa funktory, jak na rysunku poniżej.
Dane przesyłane są z FUN 160 i wybranym indeksem.

Postępowanie przy konfiguracji indeksów.
1. Uruchamiamy program LogCZIP
2. Z menu wybieramy Narzędzia → Edycja zdarzeń IEC 60870-5-103 MONITOROWANIE
3. Pojawi się okno z edycją (rysunek powyżej)
4. Indeksy przypisujemy zaczynając od łączników.
- na liście indeksów pierwotnych odszukujemy pierwszy łącznik (przykład WŁ Q0 załączony)
- z okna 06: Zakres prywatny – kierunek monitorowania wybieramy indeks 160 – pozycja łącznika 1: WŁ
- dla pozostałych łączników postępujemy identycznie
5. Indeksy zdarzeń I>T, U>T, U<T etc... znajdujemy w kolumnie indeksów pierwotnych i przypisujemy im indeksy dla protokołu IEC 60870-5-103.
W tym celu wybieramy zdarzenie, z okna 06: Zakres prywatny – kierunek monitorowania wybieramy indeks poczynając od 168 stan
wewnętrzny 1....
6. Po wprowadzeniu wszystkich indeksów należy wcisnąć klawisz OK. Następnie należy przejść do konfiguracji sterowań lub do pkt.7
7. Z menu wybieramy Narzędzia → Kompilacja projektu. Zatwierdzamy OK i przystępujemy do kolejnego punktu, programowanie.
8. Z menu wybieramy Narzędzia → Programowanie uREG
Na rysunku poniżej przedstawiono sposób ustawienia sterowań dla protokołu IEC 60870-5-103. Postępowanie jest identyczne jak dla edycji zdarzeń
MONITOROWANIA.
1. Uruchamiamy program LogCZIP
2. Z menu wybieramy Narzędzia → Edycja zdarzeń IEC 60870-5-103 STEROWANIE

6. Indeksacja i reindeksacja.
Sterownik uREG udostępnia dane protokolarne z indeksami zadeklarowanymi w trakcie tworzenia aplikacji zabezpieczenia. Wszystkie indeksy można
swobodnie zmieniać w programie LogCZIP. Wszystkie indeksy udostępniają statyczną informację o stanie aplikacji, np. w jakim stanie są łączniki, czy
założona jest blokada, zamknięty przekaźnik etc...
Sterownik uREG udostępnia kilkaset pomiarów, zależnych od konfiguracji sprzętowej. Do systemu dyspozytorskiego przesyłamy tylko wybrane
pomiary. Wyboru dokonujemy w programie LogCZIP.
Na arkuszu SYSTEM, znajduje się funktor Pomiary Pierwotne

Informację o przydzielonych indeksach pomiarowych, możemy odczytać programem Monitor3; Narzędzia → Indeksacja Pomiarów.

Informację o indeksacji pierwotnej, możemy odczytać programem Monitor3; Narzędzia → Reindeksacja aplikacji
Zmiana stanu funkcji (np. zmiana położenia łącznika, zadziałanie kryterium) w aplikacji, może być odnotowana w dzienniku zdarzeń, pod wybranym
indeksem.
Indeksy podświetlone kolorem czerwonym oznaczają, że zmiana stanu jest zapisywana w dzienniku zdarzeń. Indeksy podświetlone kolorem
białym, oznacza że są statyczne i nie są zapisywane do dziennika zdarzeń.
Przykładowe indeksy odpowiadające zdarzeniom: I>T – indeks 148, U<T – indeks 164.... Indeksy z zdarzeniami, dostępne są SPONTANICZNIE w
DNP3 i IEC 60870-5-10X.

Reindeksacja aplikacji
Reindeksacja aplikacji, jest funkcjonalnością dodatkową, pozwalającą na zmianę indeksów pierwotnych w nową indeksację, bez konieczności zmian w
aplikacji z poziomu programu LogCZIP. Nadto wybierając reindeksację, decydujemy które indeksy będą wysyłane do systemu nadrzędnego,
jednocześnie ograniczając ilość danych.

W powyższej tabeli zobrazowano zawężenie indeksów do 17 (M – tryb monitorowania).
Zdarzenie I>T o indeksie 148, będzie wysyłane do systemu nadrzędnego z indeksem 10
Zdarzenie I>>T o indeksie 149, będzie wysyłane do systemu nadrzędnego z indeksem 11
…..
Zdarzenie df/dt>T o indeksie 167, będzie wysyłane do systemu nadrzędnego z indeksem 17
Po wprowadzeniu wszystkich zmian, wciskamy klawisz Generuj. Zostanie wygenerowana nowa lista indeksów dla aplikacji.
Wprowadzenie nowej listy do sterownika uREG jest na dwa sposby.
1. Program LogCZIP, jeżeli pracujemy w programie LogCZIP, indeksacja zostanie wprowadzona po zatwierdzeniu reprogramowania.
2. Program Monitor, jeżeli pracujemy w programie LogCZIP, indeksacja zostanie wprowadzona przez program uPROG, po uprzednim zamknięciu
programu Monitor.

7. Ethernet

Dla sterowników z modułem IF-7, nastawienia Port IP dla (uCZIPStd) i (DNP3); nastawy 45,46,47 i 48 powinny być ustawione na 0.
Takie ustawienie skutkuje ustawieniami domyślnymi dla:
• programu Monitor3 UDP, port 5000;
• DNP3, port IP 20000, adres DEST DNP3 1;
• Modbus TCP port IP 502;
• IEC 60870-5-104, port IP 2404, (adres ASDU ustawiamy na 1 w Nastawach Głównych aplikacji – grupa Protokoły, funktor IEC5-101/104 ).

