
  

Telemechanika

uREG



  

Sterownik uREG wyposażony jest w 4 sprzęgi 
komunikacyjne.

● sprzęg RS-485 full-duplex (standard RS-485/RS-422),
● sprzęg AX-485 full-duplex (standard RS-485/RS-422),
● sprzęg ETH 1 ethernet  
● sprzęg ETH 2 ethernet  (opcja)



  

Sprzęgi komunikacyjne RS-485 i AUX-485 są równoważne. Umożliwiają - 
po wybraniu jednego z dostępnych protokołów - wymianę informacji.
 
Dostępne protokoły:

● uCZIPStd – standardowy firmowy protokół do wymiany informacji z 
oprogramowaniem narzędziowym np. program Monitor3, uPROG,

● IEC 60870-5-101 – protokół z rodziny IEC do wymiany informacji z systemem 
nadrzędnym (RS-485 lub AUX-485),

● IEC 60870-5-103 – protokół z rodziny IEC do wymiany informacji z systemem 
nadrzędnym (RS-485 lub AUX-485),

● DNP-3 – zalecany protokół  do wymiany informacji z systemem nadrzędnym
(RS-485, AUX-485, Ethernet (port IP 2000, adres docelowy DNP3: 1),

● ModBUS RTU  – protokół binarny (RS-485 lub AUX-485),
● ModBUS ASCII  – protokół znakowy (RS-485 lub AUX-485),
● Master ModBUS  RTU – protokół binarny, w którym sterownik uREG odpytuje 

urządzenie podrzędne,
Każda zmiana protokołu wymaga restartu urządzenia.



  

Sprzęg Ethernet 10/100BASE-T ze standardowym gniazdem typu 8P8C (tzw. RJ-45). Model TCP/IP 
zakłada podział komunikacji sieciowej na warstwy (tzw. model ISO OSI). Każda z warstw realizuje 
określony protokół.
W sterowniku uREG, na warstwie aplikacyjnej udostępniono protokoły:

● uCZIPStd – standardowy firmowy protokół do wymiany informacji z oprogramowaniem 
narzędziowym np. program Monitor3,

● IEC 60870-5-104 – protokół z rodziny IEC do wymiany informacji z systemem nadrzędnym,
● DNP 3.0 – protokół  do wymiany informacji z systemem nadrzędnym,
● ModBUS TCP – protokół binarny,
● Master ModBUS TCP – protokół binarny, w którym sterownik uREG odpytuje urządzenie 

podrzędne,
● Master DNP3 – protokół do wymiany sterowań i odczytu stanów z innymi sterownikami,
● IEEE-1588 PTP – protokół do synchronizowania czasu rzeczywistego i częstotliwości zegara 

taktującego.
● GOOSE 61850 – przesyłania stanów logiki do urządzeń w sieci
● FTP – protokół wymiany plików. Protokół w urządzeniu dedykowany do pobierania plików z 

rejestratora(ów) przebiegów i kryterialnych w formacie COMTRADE. 



  



  

uREG – powi zanie  zaciski - schematą →

   



  

Powi zanie schemat  aplikacja w LogCZIPą →

  



  

Znaczenie wej  cyfrowychść
wej cie slot 4, zacisk 1: ś Wy cznik wy czonyłą łą

przyk ad przypisania stanu wy cznika (stan WY CZONY)ł łą ŁĄ

  



  

Znaczenie wej  cyfrowychść
wej cie slot 4, zacisk 2: ś Wy cznik za czonyłą łą

przyk ad przypisania stanu wy cznika (stan ZA CZONY)ł łą ŁĄ

  



  

Obs uga kra cówek wy cznika Q0ł ń łą
Slot 4, zacisk 1 i 2

  



  

W a ciwo ci funktora wej cie cyfrowe:ł ś ś ś
funktor 284; W  wy  Q0Ł ł : Slot 4/1, modu  CM-0ł

Indeks pierwotny 1; nastawa próg czu o ci ł ś >20V
indeks pierwotny odnosi si  do protoko ów Modbus, DNP 3.0, IEC 60870-5-101ę ł , IEC 60870-5-104



  

W a ciwo ci funktora wej cie cyfrowe:ł ś ś ś
fun. 308; W  za  Q0Ł ł : Slot 4/2, modu  CM-0ł

Indeks pierwotny 2; nastawa próg czu o ci ł ś >20V



  

Analiza stanu po o enia wy cznika Q0ł ż łą
analiza na funktorze 26, rozstrzyga jednoznacznie stan po o enia wy cznika Q0ł ż łą



  

Raportowanie zmiany stanu po o enia wy cznika Q0ł ż łą
rozstrzygni cie po o enia wy cznika Q0, zmiana stanu generuje zdarzenie do dziennika zdarze  wraz z sygnatur  czasuę ł ż łą ń ą

Dost p do dziennika zdarze  w protoko ach DNP 3.0 (Class 1), IEC 60870-5-101/104 Single Point with Timeę ń ł



  

Raportowanie stanu Q0 – WY CZONYŁĄ
Indeks pierwotny 177 w stanie wysokim – informuje o stanie po o enia wy cznika Q0 w pozycji WY CZONYł ż łą ŁĄ



  

Raportowanie stanu Q0 – ZA CZONYŁĄ
Indeks pierwotny 177 w stanie niskim – informuje o stanie po o enia wy cznika Q0ł ż łą

Indeks pierwotny 178 w stanie wysokim – informuje o stanie po o enia wy cznika Q0 w pozycji ZA CZONYł ż łą ŁĄ



  

Stan sprzeczny Q0 po zadanym czasie (t4)

 



  

Stan sprzeczny Q0 raportowanie

 



  

Wy cznik Q0 – podsumowaniełą
parowanie bitów: opisywanie stanu wy cznika lub cznika za pomoc  dwóch bitów.łą łą ą

Bit: 177 – opisuje stan po o enia wy cznika Q0 (0: - wy czony; 1 – za czony)ł ż łą łą łą
Bit: 213 – opisuje sprawno  wy cznika Q0 (0: - sprawny; 1 - uszkodzony)ść łą

 



  

Reindeksacja indeksów pierwotnych
+ parowanie bitów

 



  

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 indeksów pierwotnych
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.

 



  

Reindeksacja indeksów pierwotnych
przyk ad zmiany indeksu 177 wy cznika Q0 w indeks 4ł łą

oraz zmiany indeksu 178 wy cznika Q0 w indeks 5łą

 



  

W 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



  

Indeksacja dla protoko u IEC 60870-5-103ł



  



  

Indeksacja dla protoko u IEC 60870-5-103; sterowaniał



  



  

Postępowanie przy konfiguracji indeksów.
● Uruchamiamy program LogCZIP
● Z menu wybieramy Narzędzia → Edycja zdarzeń IEC 60870-5-103 MONITOROWANIE
● Pojawi się okno z edycją (rysunek powyżej)
● 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

● 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....

● Po wprowadzeniu wszystkich indeksów należy wcisnąć klawisz OK. Następnie należy przejść do 
konfiguracji sterowań

● Z menu wybieramy Narzędzia → Kompilacja projektu. Zatwierdzamy OK i przystępujemy do kolejnego 
punktu, programowanie.

● 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.

Uruchamiamy program LogCZIP
Z menu wybieramy Narzędzia → Edycja zdarzeń IEC 60870-5-103 STEROWANIE



  

Indeksacja dla protoko u IEC 60870-5-103ł

● Dla protoko u IEC 60870-5-103 dost pne s  tylko indeksy od 1 – 255ł ę ą
● W protokole IEC 60870-5-103 wszystkie zdarzenia wysy ane s  z ł ą

FUN: 160

● W LogCZIP musz  by  wstawione funktory:ą ć
● IEC 60870-5-103

● IEC-103 General Interrogation



  

Korelacja schemat aplikacji  Aplikacja→



  

Znaczenie pól opisuj ych funktorą

● Numer funktora, kolejny “klocek” na 
arkuszach projektu aplikacji

● Etykieta – opis znaczenia funktora

● Indeks pierwotny – identyfikator informacji, 
wskazuje miejsce w pami ci w której ę
utrzymywany jest bie cy stan wyj cia  żą ś
funktora

● Raporty – czy wskazany funktor 
zapami tuje w dzienniku zdarze  zmian  ę ń ę
stanu wyj cia funktoraś

● Napisy – czy wskazany funktor generuje 
napis na wy wietlaczu TFT przy zmianie ś
stanu wyj cia funktoraś



  

Dziennik zdarzeń

● Wskazanie wyj cia lub wyj  ś ść
funktora, które b d  zapisywa y ę ą ł
sygnatur  czasu do dziennika ę
zdarze  w momencie zmiany ń
stanu na wyj ciuś

● Zapami tywane informacje:ę

● data i czas zdarzenia

● numer indeksu pierwotnego

● cechy dodatkowe (np. nr.fazy)

● warto  analogowaść



  

Kryterium nadnapi ciowe i podnapi cioweę ę

● stan wyj cia funktora zale y ś ż
od stanu wej cia i ś
nastawionych nastaw



  



  

Sprz g szeregowy RS-485 & AUX-485ę



  

Nastawienia z programu Monitor3

Wybieramy nastawy Pomocnicze (klawisz funkcyjny F9) → grupa nastaw → Nastawy transmisyjne 

Dostosowujemy parametry sprzęgów komunikacyjnych do wytycznych

Adres logiczny (lub numer logiczny) narzuca odgórnie zakład energetyczny.

Zapisujemy nastawy do urządzenia ( klawisz funkcyjny F2)

Jeżeli zmieniliśmy protokół komunikacyjny, wykonujemy restart urządzenia.

Dla komunikacji w protokole DNP3, należy zweryfikować, czy włączono spontaniczność

Przechodzimy do nastaw głównych (klawisz funkcyjny F10) → grupa nastaw → Protokoły lub Komunikacja 
→ Spontaniczne DNP3

Nastawiamy port na RS-485 Mikronika (lub wybieramy 1).

Czas od zapytania 1 s, liczba prób wysłania 3, Timeout 15 s

Zmiany zapisujemy.

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

dyspozytorskiego.



  

Ethernet



  

Ethernet - nastawienia

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:

● 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 ustawiany na 1 w nastawach 
protokolarnych



  

Modu  GSM GP-1ł

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.



  

cze do RDRŁą



  

cze in ynierskieŁą ż
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