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1. Wprowadzenie
KLS 4E jest komputerem kompatybilnym z rodziną PC, bazującym na przemysłowej płycie
głownej (ang.mainboard) Kontron z procesorem Geode GX1 300MHz, wyposażonym w
dyski: twardy, elastyczny, czterokluczową klawiaturę, wskaźnik optyczny (3 diody LED),
porty telekomunikacyjne oraz w układ zabezpieczający zasilacz (230VAC/DC) przed
spadkami napięć w trakcie pracy.
Koncentrator lokalny stacji - KLS 4E, realizuje następujące funkcje :
• nadzór urządzeń obiektowych ( regulatorów napięć, rejestratorów: zdarzeń i zakłóceń,
cyfrowych zabezpieczeń, zespołów centralnej sygnalizacji, itp. ) pod kątem: buforowania
zarejestrowanych plików danych, ewentualnych błędów lub usterek urządzeń.
• "urządzeń transmisyjnych: modemów, centrali (sieciowej)". Zapewnia pośrednictwo
•
w transmisjach informacji z/do urządzeń obiektowych (zdalną zmianę parametrów,
ruchowych, odczyt/zapis zgromadzonych informacji, zawartości dzienników zdarzeń),
• konwertera: zarówno protokołów, jak i sprzętowych standardów teleinformatycznych oraz
hierarchicznego przetwarzania danych w firmowym systemie CSR 5.
Rysunek nr 1 przedstawia widok zewnętrzny koncentratora (z przodu i z tyłu).
Widok płyty czołowej
KONCENTRATOR LOKALNY STACJI

KLS 4E
Kopiowanie
Blokada

Restart
Synchronizacja

Gotowość
Dysk
Błąd
Computers & Control
Katowice * Poland

PC
Com3 RS232
Modem

TR
Com4 RS232
Transparentny

Zasilanie
220V
L+
N-

LC
Com1 RS232

CC
Com2
Pętla prądowa

Sieć

I
0

DCF

Przekaźnik
Błedu
NO CM NC

Widok płyty tylnej ze złączami
Podstawową konfigurację KLS'a przedstawiono na rysunku nr 2, zamieszczonym w rozdziale
3.3. pt. "Przyłączanie urządzeń do KLS 4E".
Koncentrator wyposażony jest maksymalnie w cztery porty telekomunikacyjne :
COM 1 –
COM 2 –
COM 3 –
COM 4 –

łącze LC
łącze CC
łącze PC
łącze TR

RS 232 pętla prądowa
RS 232
RS232

port - wejście lokalne;
(port urządzeń obiektowych C&C );
port - wejście modemowe;
port połączenie transparentne.
Computers & Control Sp. j.
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2. Parametry techniczne
2.1. Wersja standard.
Procesor
Pamięć RAM
Pamięć masowa

- Geode GX1 300MHz;
- 128 MB;
- HDD od: 30GB do: 40GB;
FDD 1.44 MB; dysketka 3.5";
Karta monitora
- zintegrowana wewnątrz;
Port 1 LC (wej. Lokalne)
- RS 232 - brak separacji galwanicznej;
Port 2 CC (Pętla prądowa)
- separacja galwaniczna do: 2 kV/AC;
Port 3 PC (wej. Modemowe)
- RS 232 - brak separacji galwanicznej;
Port 4 TR (wej. Transparentne)
- RS 232 - brak separacji galwanicznej;
Modem telekomunikacyjny
- zewnętrzny;
Mechanika
- kaseta 19" EURO 3U (wersja zatablicowa,
szafowa)
lub PROPAC 84 (do montażu natablicowego);
Sygnalizacja wystąpienia błędu (stykowa) - przekaźnik PK; (Błąd zasilacza)
Ciężar:
- ~ 5 kg - kaseta 3U; 9 kg - kaseta PROPAC 84;
Zasilanie
- 220[V] AC/DC;
Pobór mocy
- ok. 60[W];

2.2. Wersja rozszerzona.
W zależności od konfiguracji stacji, możliwa jest inna konfiguracja portów niż ta w
wersji podstawowej, a także i inna wersja oprogramowania np IEC 870-5-103.
- przykłady;
Port 1 LC (wej. Lokalne)

- Pętla prądowa; (do Prezentera (terminala)
stacji);
- RS485 + oprogramowanie IEC 870-5-103;
- Konwerter RS-ETH (sieć wewnętrzna)
- modem optyczny (RS 232/światło);

Port 2 CC (Pętla prądowa)

- separacja galwaniczna na poziomie do 2 kV/AC

Port 3 PC (wej. Modemowe)
-

- podobnie jak złącze LC;

Port 4 TR (wej. Transparentne)

- pętla prądowa separacja galwaniczna 2 kV/AC;
– RS 485 - brak separacji galwanicznej.
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2.3. Wersja oprogramowania.
Produkowane konfiguracje - wersje programowe KLS:
COM1 LC

COM3 PC
Port lokalny

Port lokalny

KLS 4E
Standard
Port urządzeń C&C

Port Transparentny

COM2 CC

Master
Slave

COM4 TR

Kanał który iniciuje połączenie – przepytuje urządzenia
Kanał przepytywany przez system nadzoru

Wersja STANDARD
CC – Master C&C protokół komunkacyjny
LC – Slave C&C protokół komunkacyjny
PC – Slave C&C protokół komunkacyjny
TR – kanał transparentny
Wersja KLSIECSL
CC – Master C&C protokół komunkacyjny
LC – Slave IEC protokół komunkacyjny
PC – Slave C&C protokół komunkacyjny
TR – kanał transparentny
Wersja KLS1DNP
CC – Master C&C protokół komunkacyjny
LC – Slave DNP protokół komunkacyjny
PC – Slave C&C protokół komunkacyjny
Wersja KLS1DNPI
CC – Master C&C
LC – Slave DNP
PC – Slave C&C
TR – Master IEC

protokół komunkacyjny
protokół komunkacyjny
protokół komunkacyjny
protokół komunkacyjny

Wersja KLS2DNP
CC – Master C&C protokół komunkacyjny
LC – Slave DNP protokół komunkacyjny
PC – Slave DNP protokół komunkacyjny
TR – niedostępny
Wersja KLS2DNPI
CC – Master C&C
LC – Slave DNP
PC – Slave DNP
TR – Master IEC

protokół komunkacyjny
protokół komunkacyjny
protokół komunkacyjny
protokół komunkacyjny
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3. Konstrukcja KLS
Koncentrator wykonany jest w obudowie (standard) kaseta 19" EURO 3U czyli
wykonanie do montażu zatablicowego (szafowego) lub w obudowie natablicowej typu:
PROPAC 84.
Wszystkie złącza komunikacyjne: D-Sub 9Pin (Męskie), a także złącze DCF D-Sub
25Pin (Męskie) umieszczono z tylu obudowy.

3.1. Zasilanie / układ przekaźnika błędu

Zasilanie
Koncentrator KLS 4E można zasilać z napięcia: 230V AC/DC. Dodatkowo układ zasilania
jest wposażony w przekaźnik. (na wypadek chwilowych spadków napięć). W chwili zaniku
napięcia - układ kontroli zablokuje zasilacz na kilka sekund, po czym nastąpi automatyczne
jego ponowne włączenie, gdy napięcie zasilające powróci do normy.
Należy pamiętać o obowiązkowym, poprawnym uziemienu koncentratora. Zacisk
uziemiający znajduje się na obudowie KLS 4E!
Układ przekaźnika kontroli pracy.
Układ sygnalizuje tylko poprawną prace zasilacza, a nie całego urządzenia. W chwili
zaniku napięcia zasilania (lub uszkodzenia zasilacza) przekaźnik "Błędu zasilacza"
zasygnalizuje ten stan.

3.2. Pulpit operatora
Na płycie czołowej znajduje się pulpit operatora z czterokluczową klawiaturą.
Poszczególne klawisze (klucze) służą do :
BLOKADA
- wstrzymania automatycznego przepytywania urządzeń dołączonych
do KLS'a ( wskaźnik BŁĄD wówczas świeci się ).
Zdalne odwołania będą jednak nadal obsługiwane.
Powtórne naciśnięcie klawisza odblokowywuje funkcję automatyczne
(wskaźnik błędu gaśnie wtedy samoistnie ),
SYNCHRONIZACJA - wymuszania synchronizacji zegarów urządzeń przyłączonych do
KLS 4E;
RESTART
- restart KLS 4E;
KOPIOWANIE
- kopiowanie zbiorów ze zdarzeniami na dyskietkę 3,5";

Computers & Control Sp. j.
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3. Przyłączenie urządzeń do KLS'a / opis złącz
OPIS ZŁĄCZ
Złącze CC-bus COM2 - służy do podłączania wszystkich urządzeń firmowych C&C w danej
stacji (do ~ 20 szt.), celem ich nadzoru przez system KLS 4E
Złącze LC-bus COM1 - służy do podłączania
stacyjnego przez inrerfejs RS232 (standard)

koncentratora lokalnego do terminala

Złącze PC-bus COM3 - służy do podłączania koncentratora zdalnie (poprzez modemy telefoniczne i linię łączności) z (Dyspozycją, Wydziałem Zabezpieczeń) (standard)
Złącze TR-bus COM4 - transparentne można wykorzystać podłączając do niego dowolne
urządzenie cyfrowe lub inny koncentrator, w celu nawiązania z nim komunikacji kanałem
PC-bus COM 3
Złącze DCF77 zewnętrzny odbiornik zegara czasu np. frankfurckiego DCF77 (standard)

Computers & Control Sp. j.
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Złącze LC / podłączenie koncentratora do stanowiska obsługi

Złacze LC – służy do obsługi koncentratora przez inne stanowisko komputerowe np.
Prezenter (terminal stacyjny) z oprogramowaniem SAZ2000..
W standardowym wykonaniu złącze to wyposażone jest w interfejs RS232. Za pomocą niego
można łączyć się z innym komputerm lub też można do niego podpiąć inny interfejs np.
modem telefoniczny zewnętrzny lub modem optyczny, w zależności od potrzeb.
W wersji rozszerzonej można zamówić zamiast RS 232 inny np. RS 485 lub pętle prądową
(CL).
W następnych podrozdziałach tj. 3.4.2. do 3.4.6. przedstawiono opis kabli połączeniowych dla
różnych interfejsów.
3.4.1. Połączenie poprzez RS 232 /std/
Poniżej przedstawiono schemat połączeń kabelka, przeznaczonego do bezpośredniej
współpracy KLS 4E z komputerem klasy PC (z oprogramowaniem SAZ2000) poprzez
interfejs szeregowy RS 232
złącze LC RS 232

złącze RS 232

KLS 4E ( 9pin )

PC ( 9/25 pin )

CD
RxD
TxD
GND
RTS
CTS
RING

(1)
(2)
(3)
(5)
(7)
(8)
(9)

(1 / 8)
--------------------------------------------------- (3 / 2)
--------------------------------------------------- (2 / 3)
--------------------------------------------------- (5 / 7)
(7 / 4)
(8 / 5)
(9 / 22)

CD
TxD
RxD
GND
RTS
CTS
RING

Uwaga:
Powinny być zwarte ze sobą sygnały - od strony KLS 4E: CTS, CD z RTS

3.4.2. Połączenie poprzez RS 485
Poniżej przedstawiono schemat połączeń kabelka, przeznaczonego do bezpośredniej
współpracy KLS 4E w wersji rozszerzonej z komputerem klasy PC z oprogramowaniem
SAZ2000 lub z innym koncentratorem, obsługującym protokół IEC 870-5-103 poprzez
interfejs szeregowy RS 485.
KLS 4E ( 9 pin )
Out Z
Out Y
In A
In B

Tx Tx +
Rx +
Rx -

(1)
(2)
(3)
(4)

opis wyprowadzenia sygnałow na złączu KLS'a
Computers & Control Sp. j.
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3.4.3. Połączenie poprzez Pętlę prądową.
Poniżej przedstawiono schemat połączeń kabelka, przeznaczonego do bezpośredniej
współpracy KLS 4E (w wersji rozszerzonej) z komputerem klasy PC z oprogramowaniem
SAZ 4/2000 poprzez pętlę prądową.
KLS 4E ( 9 pin )

PC ( 9 pin )

RxDP
TxDP
Vt'
GNDP

(9)
(8)
(6)
(7)

(8)
(9)
(6)
(7)

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

TxDP
RxDP
Vt'
GNDP

3.4.4. Połączenie poprzez modem
Modem telefoniczny zewnętrzny posiada własne zasilanie.
Modem podłączamy do złącza PC przez wejście RS232.
3.4.5. Połączenie poprzez modem optyczny
Modem optyczny jako dadatkowy moduł z własnym zasilaniem można wykorzystać dla
podłączeń światłowodowych. Podłączamy przez wejście RS232

3.4.6. Połączenie poprzez Konwerter RS-ETH.
W zależności od potrzeb do dowolnego złącza (LC lub PC) można podłączyć konweter
RS-ETH, do połączeń w sieci wewnętrznej obiektu.
Jest to dodatkowy, zewnetrzny moduł (z programowanym IP) z własnym zasilaniem.

3.5 Złącze CC / podłączenie urzadzeń C&C do koncentratora.
Złącze CC-bus COM 2 zawiera zawsze w Pętlę prądową, do której podłącza się urządzenia
C&C. Będą one kolejno "przepytywane" przez KLS 4E. Do koncentratora można podłączyć
max 20 urządzeń. Odległość pomiędzy KLS 4E, a ostatnim obsługiwanym urządzeniem nie
powinna być większa niż: 200 metrów.
Połączenia wykonać należy przewodem ekranowanym o przekroju: 0,25; 0,35; 0,4 [mm2].
Dla połączeń o długości: 100–200 [m] ekran powinien być połączony z "pinami":
GNDP (7-13). Dodatkowo należy założyć na linie: nadawczą i odbiorczą "terminatory"
(oporniki) o wartości: 390[Ω]/0,5[W], na złączu ostatniego urządzenia (TxDP do masy;
RxDP do masy) .
Prędkość transmisji (dla rejestratorów RZK 4E) można ustawiać w zakresie od 2400 do
115 000 [bps]. Wartość domyślna: 115 000 (bps).
Dla rejestratorów: RZK 5E i RZK6E, jest ona stała i wynosi: 57 600[bps]. Należy więc
zwrócić uwagę na to, aby podłączając rejestratory : RZK 4E i RZK 5E lub RZK 6E,
wybrać stałą prędkość transmisji: ! W rejestratorach RZK 4E należy założyć dodatkowo
zworę pomiędzy pinami: 14 – 16 (w celu obniżenia prędkości z domyślnej z:
115000[bps] na: 57 600[bps].
Computers & Control Sp. j.
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Patrz dokumentacja RZK4E/5E
3.5.1. Podłączenie urządzeń - RZK 4E/5E/6E; RNT4E/5E/6E; ZCS4E;
ZCR4E; ZZN4E.
Na rysunku przedstawiono układ połączeń: rejestratorów: RZK 4/5/6E i regulatorów: RNT
4/5/6E
i zabezpieczeń cyfrowych ZCS4E / ZCR4E / ZZN4E z KLS 4E, za pomocą pętli
prądowej.
KLS 4E ( 9 pin )
RxDP (8)
TxDP (9)
Vt'
(6)
GNDP (7)

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

RZK 4/5/6E ( 25 pin )
RNT 4/5/6E ( 25 pin )
Zabezpieczenia COM 1
TxDP (10)
RxDP (11)
Vt' (12)
GNDP(13)
CTS (4)
RTS (5)

Uwaga. Piny: 7 i 8 od strony urządzeń: RZK; RNT; ZCS powinny być ze sobą zwarte !
3.5.2. Podłączenie urządzeń – ZSN 5L; ZSN 5P; ZSN 5R; ZTR 5; ZZN 5/D;
ZZN 5/S; RNT 6.
Na rysunku przedstawiono układ połączeń: urządzeń w obudowach typu ROLEK cyfrowych
zabezpieczeń typów: ZSN 5L; ZSN 5P; ZSN 5R; ZTR 5; ZZN 5/D; ZZN 5/S
i regulatory RNT 6.
KLS 4E ( 9 pin )
VT'P (6)
GNDP (7)
RxDP (8)
TxDP (9)

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

Zabezpieczenia
RNT 6
złącze 9pin CC-bus
(1) VT'P
(9) GNDP
(6) TxDP
(4) RxDP
CTS (8)
RTS (7)

Uwaga.
Piny: 4 i 5 od strony urządzeń RNT 6 i zabezpieczeń powinny być zwarte ze sobą !

3.6. Złącze PC
Złącze PC COM 3 wyposażono standardowo w RS232, do którego podłącza się modem
zewnętrzny. Tym złączem komunikujemy się dodatkowo z urządzeniami podpiętymi do złącza
"transparentnego". W wykonaniu niestandardowym koncentratora może zdarzyć się
konfiguracja bez RS232 na złączu LC. Wtedy mozna wykorzystac do podłączeń lokalnych
złącze PC rozłączając na chwile modem zewnętrzny.
Computers & Control Sp. j.
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3.6.1. Podłączenie KLS 4E do linii telefonicznej.
Koncentrator lokalny KLS 4E (w wersji standard) wyposażono w modem telekomunikacyjny
zewnętrzny (z własnym zasilaniem), pracujący na liniach komutowanych. Na tylnej ścianie
KLS'a zainstalowano standardowe złącze RS 232 PC (tzw. wejście modemowe), do którego
podłącza się modem (opcjonalnie można go podłączyć do złącza LC). Połączenie z linią
telefoniczną powinno być wykonane zgodnie z obowiązującymi zasadami. Należy także
zwrócić szczególną uwagę na maksymalną ochronę tego połączenia przed możliwymi
przebiciami elektrycznymi oraz zakłóceniami ze strony zewnętrznych pól
elektromagnetycznych.

3.7. Złącze TR / "transparentne".
Standardowo do tego złącza (RS 232) – podłącza się dowolne urządzenie. Koncentrator nie
obsługuje wówczas tego urządzenia, a jedynie pośredniczy w komunikacji.
Dostęp do kanału TR dostępny jest tylko z łącza PC.
Złącze transparentne można także wykorzystać do podłączenia drugiego koncntratora, jeśli
mamy przykładowo do dyspozycji tylko jedną linie telefoniczną.

3.8. Synchronizaja czasu w KLS.
Automatyczna synchronizację czasów w urządzeniach stacyjnych zapewnia odbiornik DCF 77
(opcionalnie z GPS). Koncentrator (po synchronizacji czasu własnego) ustawia czas we
wszystkich urzadzeniach przyłączonych do COM 2 CC-bus.
Synchronizację czasu można także wymusić z innego komputera, z poziomu SAZ2000.
3.8.1. Podłączenie zegara DCF 77.
Koncentrator lokalny KLS 4E wyposażono standardowo w moduł odbiornika sygnału czasu
frankfurckiego DCF 77, podłączany do złącza DCF, na tylnej płycie urządzenia. Należy
jedynie zwrócić szczególną uwagę na fakt wysokiej wrażliwości modułu na wpływ: zakłóceń
zewnętrznych i pól elektromagnetycznych. Zanim "znajdziemy" najlepsze miejsce do
instalacji modułu synchronizacji, należy wpierw uruchomić (w kartotece KLS 4E)
program dcf.exe (program testowy). W miejscu docelowej instalacji modułu DCF 77 ( na
obiekcie) dioda na odbiorniku pulsować powinna regularnie, co jedną sekundę.
Odbiornik instalujemy w wewnątrz obiektu. W celach diagnostycznych służy "programik"
pomocniczy dcf.exe, opisany w rozdziale 4.
Opis sygnałów na złączu DCF
KLS 4E - 25 pinowe złącze DCF
DCF (4)
sygnał DCF 77;
GND (5)
sygnał masy GND;
VCC (6)
sygnał zasilania +5V;
GND (7)
sygnał masy GND;
Computers & Control Sp. j.
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3.8.2. Podłączenie GPS do złącza DCF77
Zestaw emulatora DCF77 składa się z: anteny GPS oraz sterownika emulatora wraz z
odbiornikiem sygnału GPS. Sterownik i odbiornik umieszczono w obudowie plastikowej.
Instrukcja montażu
Antena GPS ma mocowanie magnetyczne. Należy ją umieścić na zewnątrz tak, aby
„obejmowała” jak największy fragment nieba. Złącze antenowe należy wetknąć
w odpowiedni wtyk w odbiorniku GPS, umieszczonym na płytce sterownika emulatora.
Sterownik emulatora należy zamontować w takim miejscu, aby nie był narażony na działanie
czynników atmosferycznych – najlepiej wewnątrz pomieszczenia.
Do sterownika należy podłączyć źródło zasilania. Sterownik podłączamy za pomocą
konwertera do złącza DCF77 na tylnej ściance koncentratora.
Odbiornik GPS można zamówić jako opcje zamiast odbiornika DCF77.

3.9. Obudowa natablicowa typu PROPAC 84
W obudowie PROPAC 84 zasłonięto tylną ściankę koncentratora, maskownicą do montażu
na tablice.
Opis listwy zaciskowej
14.
15.
16.
17.18.
19.
20.

KLS 4E w obudowie PROPAC 84.

-

PS nc
PS cm
PS no

-

L1

-

N

styk "normalnie zwarty" przekaźnika stanu;
styk "wspólny" przekaźnika stanu;
styk "normalnie otwarty" przekaźnika stanu;
nie używany;
wejście zasilające koncentrator - biegun “+”;
wejście zasilające koncentrator - biegun “-”;

Do ramki obudowy PROPAC 84 (w zwiazku z tym że sa tylko dwa wolne miejsca)
wyprowadzono dwa dodatkowe złącza D-sub. Wyprowadzono sygnały złaczy: LC i PC. W
przypadku potrzeby wyprowadzenia innego sygnału na zewnetrz obudowy, należy tylko
przełączyć wtyczki złączy a także zmienić opisy tych złącz. Dodatkowe złącza spełniaja role
„przedłużacza”.

4. Oprogramowanie KLS4E / SAZ2000
4.1. Opis działania programu kls.xxx
Program klsxxx.exe przeznaczony jest do pracy całkowicie automatycznej. Procesy
przebiegające w KLS'ie są praktycznie "niewidoczne" dla użytkownika. Ze względu na duży
stopień komplikacji systemu, w niniejszym dokumencie przedstawiono jedynie zarys
działania tego programu.
Computers & Control Sp. j.
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Po załączeniu zasilania automatycznie wywoływany jest program: “klsxxx.exe”, realizujący
następujące funkcje :
• inicjalizację modemu(ów), zgodnie z zawartością zbioru: “cmodem.cfg”, "cmodem2.cfg"
• odczyt i inicjalizację konfiguracji KLS 4E z urzadzeniami zewnętrznymi zgodnie z
zawartościami odpowiednich plików konfiguracyjnych tj.
- startup.rnt dla regulatorów RNT 4E, RNT 5E, RNT 4, RNT 5,
- startup.rzk dla rejestratorów zakłóceń: RZK 4E, RZK 5E/6E, oraz dla:
RWT 4E, RJE 4E, RNT6/6E, ZCS4E, ZZN4E
•
startup.zcs dla Zabezpieczeń cyfrowych
• automatyczny odczyt stanu urządzeń, buforowania danych i pośrednictwa w teletransmisji,
• automatyczny odczyt czasu i synchronizacja czasem frankfurckim - DCF 77.
W czasie automatycznego nadzoru urządzeń obiektowych KLS 4E wykonuje :
•
•
•
•

•
•
•

przepytywanie urzadzeń na okoliczność wystąpienia błędów i raportowania tychże stanów
w odpowiednich plikach typu: “repxxxxx.xxx”,
odczyt i buforowanie informacji o zakłóceniach zarejestrowanych przez RZK 4/5/6E,
odczyt i buforowanie informacji o zdarzeniach - rejestratory RZD 4E,
rejestrowanie przebiegu pracy urządzeń w tym szczgólnie regulatorów RNT 6E
( np. moment wykonywania zmiany zaczepu, wraz z kompletnym raportem
określającym stan regulatora ),
obsługę zewnętrznych żądań napływających przez łącze telekomunikacyjne i łącze lokalne,
synchronizację zegarów przyłączonych doń urządzeń, według zegara KLS'a,
obsługę priorytetów odwołań .

Program kls.xxx przechowuje pliki urządzeń w kartotekach (do jednego roku) lub do: 1000
plikow w jednej kartotece. Po przekroczeniu tych granic koncentrator kasuje "starsze" pliki.

4.2. Instalacja / aktualizacja.
Oprogramowanie instaluje firma C&C w dostarczanym jej sprzęcie!
Aktualną wersję oprogramowania zamieszczono na firmowej stronie internetowej
www.candc.pl .
W celu zainstalowania nowej wersji oprogramowania należy:
- z dołączonej dyskietki uruchomić program install (a:\install),
co spowoduje skopiowanie plików do katalogu c:\KLS;
W pliku autoexec.bat ostatnia linia ma wskazywać nową wersję programu np klsv531.
Dlatego należy odpowiednio zmienić nazwę "starego" programu KLS'a na nowy.
Można także zaaktualizować oprogramowanie poprzez SAZ 2000 (z poziomu komputera PC).
Kopiujemy wtedy tylko program wykonawczy (np.klsv531.exe). Następnie zmieniamy
ostatnią linię w pliku autoexec.bat i wykonujemy Restart urządzenia, aby zmiany odniosły
skutek. Następnie ponownie łączymy się i aktualizujemy ustawienia konfiguracyjne poprzez
odczyt zakładki "startv3x.kls" i jej zapis.
Poprzez zapis dopisujemy nowe opcje w pliku konfiguracyjnym KLS'a
Należy pamiętać, że podczas zdalnej
niebezpieczeństwo zablokowania KLS'a!!!!

aktualizacji
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W takim przypadku niezbędna będzie "wizyta" na stacji.
Uwaga podczas aktualizacji oprogramowania.
Począwszy od wersji 5,22 programu występują w dwóch wersjach: numery parzyste (dla
tradycyjnego sprzętu) i nieparzyste (dla komputerów jednopłytowych typu "Kontron" ) obecnie produkowanych od numeru seryjnego 181 w zwyż.
Sposób instalacji:
odczytujemy bieżącą wersje oprogramowania KLS
(poprzez SAZ 2000 lub z wiersza poleceń systemu DOS).
Gdy wersja oprogramowania jest starsza niż 5,22, wtedy instalujemy zawsze nową wersję
parzystą, np v5,30.
Gdy wersja oprogramowania jest nowsza niż 5,22 i jest parzysta, instalujemy wersje parzystą
np. V5,30. W przypadku gdy wersja jest nieparzysta, instalujemy wersje nieparzystą np.5,31
przykłady:
wersja 5,13 instalujemy v 5,30;
wersja 5,22 instalujemy v 5,30;
wersja 5,23 instalujemy v 5,31;
Po zainstalowaniu oprogramowania należy pamiętać o uaktualnienia pliku autoexec.bat.
Polega to na zmianie lini wykonawczej z bieżącej wersji na nową wersje kls.
np.:
cd kls
klsv31

4.3. Konfiguracja KLS'a z konsoli użytkownika.
Program kls.xxx pracuje w środowisku: MS DOS, PC DOS, dlatego potrzebna jest wtedy
podstawowowa znajomość tego środowiska.
Stosowany system PC DOS jest w obsłudze podobny do MS DOS – zauważalna różnica tkwi
tylko w edytorze. Edytor wywołujemy komendą: "e" a nie "edit" (jak w MSDOS)
np. e_autoexec.bat ( "_" oznacza spację)
Przydatne skróty przy edycji
F2
zapisz;
F4
koniec/zamknij edytor;

Koncentrator KLS 4E KONTRON, obslugujacy oprogramowanie kls.xxx nie
wyświetla znaków na ekranie. Jeśli chcemy podejżeć (w celu serwisu) komunikaty o błędach
podczas pracy oprogramowania, należy wywołać porogram z przełącznikiem / test

Komunikaty KLS 4E
pojedyncza sesja komunikacyjna z rejestratorem,
pojedyncza sesja z regulatorem,
s
systemowy “timeout” - brak odpowiedzi urządzenia na magistrali
prądowej,
=
systemowy “timeout” w czasie odwołania do regulatora,
Computers & Control Sp. j.

16

KLS 4E

Dokumentacja techniczna

^
<ft>
TX
RX
IRX

błąd typu fatal na magistrali prądowej,
“fatal error” sesji komunikacyjnej z regulatorem,
“timeout” nadajnika dla modemu,
“timeout” odbioru dla modemu,
aktywne przerwanie od modemu ( modem nie zainstalowany lub źle
skonfigurowany),
PTX, PRX, PIRX
tak jak wyżej, tylko w czasie sesji komunikacyjnej modemowej,
LTX, LRX, LIRX
tak jak wyżej, tylko w czasie sesji komunikacyjnej lokalnej,
<SL>
<EL>
początek i koniec sesji komunikacyjnej lokalnej,
<SP>
<EP>
początek i koniec sesji komunikacyjnej modemowej,
r1
odbiór ramki informacyjne, poprzez łącze lokalne lub modemowe,
r4
odbiór ramki EOT, poprzez łącze lokalne lub modemowe,
r6
odbiór ramki ACK, poprzez łącze lokalne lub modemowe,
r21
odbiór ramki NAK, poprzez łącze lokalne lub modemowe,
r24
odbiór ramki CAN, poprzez łącze lokalne lub modemowe,
.1 ,.4 ,.6 ,.21 ,.24
to samo jak wyżej ale dotyczy procesu nadawania,
~

odwołanie do urządzeń magistrali prądowej na zadanie lokalne lub
modemowe,

<Pxx>

odbiór nieznanego znaku, xx – w postaci hexadecymalnej,

4.3.1. Pliki organizacyjne systemu KLS4E
System KLS 4E wyposażony jest lub też tworzy (w czasie swojej pracy ) szereg różnych
zbiorów ( plików ) z informacjami typu: "raport" i "warunki". Należą do nich między innymi:
- “kls_vxxx.rep”
- czyli raport pracy KLS'a,
- “repxxxxx.dev”
- czyli raport pracy urządzenia o identyfikatorze: xxxxx,
- “parxxxxx.pmr”
- czyli parametry urządzenia o identyfikatorze: xxxxx,
- “mask.rnt”
- czyli zbiór warunków rejestracji pracy regulatora napięć.
Zbiory te wykorzystywane są w pracy systemu CSR 5 przez oprogramowanie komputerów
nadrzędnych.

4.3.2. Plik startup.rzk
Plik o nazwie “startup.rzk” zawiera listę urządzeń typu: RZK 4/5/6E / RZD 4E / RJ4 4E,
podłączonych do magistrali prądowej. Dotyczy także wszytkich zbezpieczeń a także
regulatorów RNT 6 RNT 6E. Format pliku jest następujący :
xx,yyyyy,yyyyy,yyyyy,....yyyyy,
gdzie:
xx
yyyyy

- liczba urządzeń - maksymalnie dwie cyfry,
- identyfikator (nr seryjny ) - maksymalnie pięć cyfr.
Computers & Control Sp. j.
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Podczas inicjalizacji KLS 4E wczytuje najpierw liczbę urządzeń (xx), a następnie
identyfikatory
Jeżeli liczba urządzeń wpisanych jest większa od ilości podanych
identyfikatorów, to jest sygnalizowany błąd, w postaci komunikatu na ekranie.
Jeżeli liczba urządzeń jest większa od podłączonych na ekranie pojawi się numer urządzenia
w nawiasie które nie „odpowiada” np. (502).
Dotyczy wszystkich zabezpieczeń a także RNT6 / 6E
Numer seryjny na urządzeniu jest to numer częsci rejestratora – urządzenia
zabezpieczenia lub regulatora.
A numer samego zabezpieczenia czy też regulatora jest o jeden następny!
np. nr. ZCS 2112 - wpisujemy 2112, 2113
Dlatego też wpisujemy dwa numery seryjne dla jednego urządzenia.
Przykład wprowadzamy trzy urządzenia:RZK 5E o nr ser. 502, ZCS 4E o nr ser. 2112,
ZZN 4E o nr ser. 6028
5,502,2112,2113,6028,6029,
Nazwa urządzenia
RZK 4E, RWT 4E
RZK 5E - 14 BIT
RZK 5E - 16 BIT
RZD 4E
RJE 4E

Obszar nr seryjnych
000 - 499
500 - 999
1000 - 1999
8192 - 8999
9000 - 9999

Nazwa urządzenia
ZCS 4E v 3.6
ZCS 4E v 3.9
ZCS 4E v 4.0
ZCR 4E
ZZN 4E

Obszar nr seryjnych
2000 - 2198
2200 - 2398
2400 - 4998
5000 - 5998
6000 - 6998

4.3.3. Plik startup.rnt
Plik o nazwie: “startup.rnt” zawiera listę urządzeń typu RNT 4 / RNT 4E / RNT 5E,
podłączonych do magistrali prądowej. Format pliku jest następujący :
xx,yyyyy,yyyyy,yyyyy,....yyyyy,
gdzie:
xx
yyyyy

- liczba urządzeń - maksymalnie dwie cyfry,
- identyfikator (nr seryjny ) maksymalnie pięć cyfr.

3,D122,D223,E24,
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4.3.4. Plik startup.zcs
Obecnie nie wykorzystywany.

4.3.5. Plik startv3x.kls

Jest to główny plik konfiguracyjny programu kls_vxx.exe zawierającym szereg deklaracji
określających :
- szybkości transmisji w poszczególnych kanałach transmisyjnych,
- opóźnienia w nadawaniu danych ( odstępy czasowe pomiędzy nadawanymi
znakami),
- tryb monitorowania transmisji,
- obecność modemu itd.

Poniżej przedstawiono zawartość pliku: “startv3x.kls”. Plik ten zwiera pełny opis parametrów
pracy KLS 4E.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------65000,0,6,6,6,1,3000,6,0,2,0,
8,0,0,0,8,0,0,0,8,0,0,0,
0,2,10,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,
0,0,0,0,
Zawartość pliku startowego :
1. numer identyfikacyjny KLS'a,
2. szybkość modemu 0 dla 2400 i wiecej bps, oraz 1 dla 0 - 300 bps ,
3. szybkość na CCbus liczba 0 - 7
4. szybkość na PCbus liczba 0 - 7
5. szybkość na LCbus liczba 0 - 7
6. tryb monitorowania, 0 - skrocony 1 - pelny,
7. opóźnienie TX dla CCbus ( >1000 dla 386SX 33MHz, >2000 dla 386DX 40MHz,
>4000 dla 486DX 66MHz, >5000 dla 486DX 100MHz, >7000 dla 486DX 130MHz
>9999 dla P5 90MHz, > 15000 P5 133 MHz, > 30000 dla P5 166 MHz i K6)
8. szybkość na TRbus liczba 0 - 7
9. opóźnienie TX dla TRbus 0 - 65000 ( zalecane 0 )
10. timeout dla transmisji transparentnej
( zalecane 2 )
11. obecność modemu 1 - TAK, 0 - NIE
Druga linia :
12. format znaku na PC-bus: 5, 6, 7, 8
13. bit parzystości/nieparzystości dla PC-bus ( 0 - nie 1 - tak )
14. parzystość "even" - 0 , 1 - "odd" dla PC-bus
15. normalna parzystość - 0 , 1 - zanegowana parzystość PC-bus
16. format znaku na LC-bus 5, 6, 7, 8
17. bit parzystości/nieparzystości dla LC-bus ( 0 - nie 1 - tak )
18. parzystość "even" - 0 , 1 - "odd" dla LC-bus
19. normalna parzystosc - 0 , 1 - zanegowana parzystosc LC-bus
20. format znaku na TR-bus 5, 6, 7, 8
21. bit parzystości/nieparzystości dla TR-bus ( 0 - nie 1 - tak)
22. parzystość "even" - 0 , 1 - "odd" TR-bus
Computers & Control Sp. j.
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23. normalna parzystosc - 0 , 1 - zanegowana paraystość TR-bus
Trzecia linia :
24. Tryb pracy kartotek : 0 - dwie niezależne kartoteki
1 - jedna kartoteka dostępna z lacza PC
2 - jedna kartoteka dostępna z lacza LC
3 - jedna kartoteka dostępna z lacza PC i LC
25. Odstęp pomiędzy odczytami rejestratorów zakłóceń (jednostka 55[ms])
26. Odstęp pomiędzy odczytami rejestratorów zdarzeń (jednostka 55[ms])
27. Blokuje (0) lub uaktywnia (1) restart KLS'a o godzinie 1:00 w nocy
28. Blokuje (0) lub uaktywnia (1) zapis do pliku raportowego informacji
o błędach transmisji z urządzeniami
29. szybkość modemu "0" - dla 2400[bps] i więcej, oraz "1" dla 0 – 300[bps] - na łączu LC
30. obecność modemu na łączu LC: 1 - TAK, 0 - NIE
31. uaktywnia (0) lub blokuje (1) usuniecie plikow z kartotek rejestratorow
zaklocen
32. blokada dostepu na laczu LC poprzez haslo
33. blokada dostepu na laczu PC poprzez haslo
34. blokada ustawiania czasu w urzadzeniach
35. zapis plikow z rejestratorow tylko do katoteki lacza PC
36. zapis plikow z rejestratorow tylko do katoteki lacza LC
37. zapis dziennikow pracy tylko do katoteki lacza PC
38. zapis dziennikow pracy tylko do katoteki lacza LC
Czwarta linia :
Szybkosc:
300 to 0, 1200 to 1, 2400 to 2, 9600 to 3,
19200 to 4, 38400 to 5, 57600 to 6, 115000 to 7.

Pierwsze rzędy cyfr są to opcje które można zmienić w/g opisu wstawiając odpowiednią
cyfre.

4.3.6. Pliki konfiguracyjne - modem telefoniczny
Pliki: “cmodem.cfg” i “dmodem.cfg”
dla złącza PC COM3
i cmodem2.cfg dmodem2.cfg
dla złącza LC COM1
zawierają zestawy rozkazów modemowych typu: AT-command, ustalających tryb pracy
modemów. Za ich to pomocą ustalane są między innymi :
- protokół ( np. V34, V32bis itd. );
- korekcja błędów;
- szybkość transmisji;
- czasy reakcji modemów.
Zestaw rozkazów zależny jest od typu użytego modemu i jest on ustawiany
fabrycznie. Użytkownik, ze względu na mnogość typów modemów oraz jedynie
częściową kompatybilność, nie powinien (raczej) zmieniać tych ustawień.

4.4. Obsługa KLS'a poprzez oprogramowanie SAZ2000
4.4.1. Wprowadzenie
Firma Computers & Control s.c. dostarcza wraz ze swoimi produktami oprogramowanie Saz
2000 służące do ich obsługi. Oprogramowanie to jest dostarczane nieodpłatnie przy zakupie
jednego z produkowanych przez C&C urządzeń. Aktualizacje posiadanego oprogramowania
można wykonywać uzyskując kolejne wersje Saz 2000 ze strony http:\www.candc.pl
Oprogramowanie to można wykorzystywać zgodnie z warunkami licencji zawartymi w
oprogramowaniu.
Computers & Control Sp. j.
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Saz 2000 nadaje się do pracy na komputerach PC z systemem operacyjnych Windows
98\NT\ME\2000\XP.
4.4.2. Instalacja
Instalacje oprogramownia rozpoczynamy poprzez uruchomienie programu "setup"
Po zakończeniu poprawnej instalacji pojawi się komunikat o końcu pracy instalatora.
Aby kontynuować proces końca instalacji naciśnij przycisk „Zakończ”.
Zaleca się wykonanie ponownego uruchomienia systemu.
Program Saz 2000 pojawia się po instalacji domyślnie w \ Menu Start \ Programy \ Saz 2000.
Aby uruchomić oprogramowanie Saz 2000 kliknij na tą ikonę. W czasie pierwszego
uruchomienia pojawi się ostrzeżenie rys 1

rys.1
Ponieważ folder z danymi może znajdować się w dowolnym miejscu wybranym przez
użytkownika (np. praca w sieci – każdy ma swoje oprogramowanie, wszyscy korzystają z
jednego katalogu z danymi), należy w momencie pierwszego uruchomienia wskazać w którym
folderze program ma umieścić swój znacznik, tak aby użytkownik przy każdym kolejny
uruchomieniu Saz 2000 automatycznie korzystał z raz wskazanego folderu.
Aby kontynuować uruchomienie Saz 2000 naciśnij „OK.”
Po pojawieniu się okna zapisu znacznika wskaż dowolnie wybrany przez siebie folder
lub np. istniejący już C:\Program Files\Saz 2000 rys 2 naciśnij „Zapisz”

rys.2
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Po wykonaniu tych operacji automatycznie uruchamia się nam program SAZ 2000 i jest
gotowy do normalnej pracy rys. 3

rys.3
Wszystkie dane jak i parametry urządzeń są przechowywane właśnie w katalogu "Stacje"
Jeśli koncentrator obsługują dwa stanowiska obsługi wystarczy z jednego skopiować cały
katalog "Stacje" i zastąpić go na drugim stanowisku. W ten sposób będziemy mieć te same
opisy urządzeń.

4.4.3. Zakładanie Stacji
Po uruchomieniu oprogramowania SAZ 2000 rys.3 w oknie programu pojawiają się ikony
programów :
„ Nowa Stacja ” – zakładanie folderu obsługującego urządzenia C&C zainstalowane w jednej
stacji

rys.4
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W celu założenia katalogu nowej Stacji należy nacisnąć ikoną „Nowa Stacja”. Po
wyświetleniu się okna rys.4 należy wpisać nazwę stacji (nazwa ta nie podlega zmianie z
poziomu programu SAZ 2000), należy zaznaczyć kratkę (jeśli stacja wyposażona jest w
koncentrator KLS 4E), oraz wybrać sposób komunikacji z tą stacją np.:
Wpierw wybieramy wolny port lub modem, a następnie jego "właściwości"
(przykładowo podany jest Com4)

rys.5
- Modem – (dowolny zainstalowany w komputerze), dodatkowo pojawiają się nam do
uzupełnienia okna z: numerem kierunkowym (niekonieczne, jeśli wpiszemy numer
kierunkowy i prefiks w numerze telefonu), oraz sam numer telefonu. Pod przyciskiem
„Właściwości modemu” odnajdujemy opcję ustawień modemu, dostępną dla tego urządzenia
w używanym systemie operacyjnym.
Po wpisaniu potrzebnych danych naciskamy przycisk „OK.” Wpisane dane zostają
zapamiętane. W celu zmiany zapisanych ustawień - wystarczy zaznaczyć wybraną stację,
kliknąć prawym klawiszem "myszy", po pojawieniu się okna dialogowego naciśnij przycisk
„Właściwości”
4.4.4. Zakładanie kartoteki KLS4E w katalogu Stacji
Aby założyć kartotekę KLS 4E w katalogu stacji, wybierz stację i kliknij "myszą" dla
uruchomienia programu, a następnie - „Nowe urzadzenie” rys.6
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rys.6
Wypełniając kolejno okna należy pamiętać o tym, że każdy Koncentrator posiada domyślnie
numer 65000. Nie należy mylić tego numeru z numerem seryjnym KLS 4E (z tylnej ścianki
urządzenia), który służy do identyfikacj konkretnego urządzenia z kartą produkcji
i konkretnym Klientem.
W pozycji „Polączenie” ustawiamy – domyślnie, wtedy kiedy Koncentrator będzie korzystał z
tych samych ustawień portu, co z reszta urządzeń - tzn z ustawień dla danej stacji.
Zaleca się, aby wszystkie urzadzenia pracujace w jednej stacji miały ustawione połączenie
poprzez KLS, a sam KLS domyślnie. Wtedy każde kolejne urządzenie czy RZK, ZCS, KLS
będzie korzystać z właściwości połączenia dla konkretnej „Stacji”. Pozwoli to uniknąć
błędów w ustawieniach portów a co za tym idzie błędów transmisji.
Po założeniu kartoteki koncentratora pojawi sie ikona KLS4E w danej stacji
4.4.5. Konfiguracja KLS 4E.
Rozpoczynająć pracę z KLS 4E, należy wpierw kliknąć "myszą" w ikonę KLS. Patrz Rys.7
W miedzy czasie pojawi się na ekranie komunikat ostrzegający o zachowaniu
ostrożności podczas modyfikacji plików, które mogą nawet spowodować permamentne
zerwanie transmisji z Koncentratorem.
Po wykonanej modyfikacji (aby wszystkie zmiany zostały zaakceptowane), należy
nacisnąć ikonę RESET w celu przeładowania sytemu w Koncentratorze.
Patrz Rys.7
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rys.7
Panel powyższy informuje o:
– Wersji programu np. 5,35
– Bieżącym czasie w KLS 4E
– Ostatniej synchronizacji czasu (ustawienie czasu z DCF lub ręczne z np. Prezentera)
– Plikach konfiguracjnych
„Autoexec.bat” – konfiguracja startowa KLS (do normalnej pracy), gdzie ostatni wiersz
wywołuje ładowanie progamu klsv535.exe w sytemie PC DOS lub MS DOS
rys.8 (zaleca się używanie konfiguracji fabrycznej)
• Zakładka Hasło – tu zakładamy hasło w celu zablokowania konfiguracji Koncentratora
przez osoby nieuprawnione.
• Hasła użytkowników – dostęp do urządzeń przez złącza LC i PC. Funkcja staje się aktywna
dopiero przy "odhaczeniu" "blokada dostępu hasłem" w zakładkach LC i PC. (rys.12)
W wypadku zapomnienia Hasła, należy skontaktować się telefonicznie z firma Computers &
Control w celu odblokowania koncentratora.
•

•

Zakładki „cmodem.cfg” cmodem2.cfg” - można dokonać zmian w pliku inicjalizującym
modemy zewnętrzne.

•

Zakładka „kopiowanie nowej wersji KLS”, służy do zdalnej zmiany oprogramowania.
Należy pamiętać także o edycji pliku „autoexec.bat”

•

Wszelkie zmiany, aby doszły do skutku, należy wpierw komendą „restart” „przeładować”
system operacyjny Koncentratora.

•

Pliki startup.rzk, startup.rnt, startup.zcs, startv3x.kls. - pliki konfiguracyjne
Koncentrator.
Computers & Control Sp. j.
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PLIK autoexec.bat

Rys.8
PLIK startv3x.kls
•

„Startv3x.kls” plik konfiguracyjny KLS 4E z zawartymi informacjami dotyczącymi
komunikacji z urządzeniami przyłączonymi do niego (rys.9)

Rys.9
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W "zakładce" KLS możemy :
wprowadzić własny numer KLS (standardowo ustawiony na: 65000).
Jeżeli użytkownik wykona tę zmianę, musi pamiętać o zmianie później numeru we
właściwościach komunikacji w katalogu stacji w polu KLS.

•

•

użytkownik może we wskazanym zakresie zmienić czas odstępu (między kolejnymi
odczytami parametrów rejestratorów), wykorzystując automatyczny odczyt zdarzeń z
rejestratorów przez KLS-a. Wartości nastawione fabrycznie są dobrane optymalnie, jednak
użytkownik może ingerować i nastawic ten czas według własnego uznania.

- Foldery danych :
dwa niezależne – nastawienia tej opcji oznaczają, to, że w KLS zostaną utworzone dwie
niezależne kartoteki (do gromadzenia plików zakłóceń), czasach odczytu zdarzeń
Dostęp do KLS może być zrealizowany wtedy dwoma niezależnymi drogami:
– zdalnie - przez modem
– lokalnie - przez prezenter;
– Praca jednego z użytkowników nie powoduje usunięcia zdarzeń drugiego
użytkownika.
jeden dostępny przez PC – oznacza, iż KLS zapisuje tylko do jednej kartoteki i jest ona
dostępna tylko zdalnie przez modem. (Złącze PC czyli COM3 RS232) - do ktorego w wersji
standard podłączony jest modem telefoniczny)
jeden dostępny przez LC – oznacza, iż KLS zapisuje tylko do jednej kartoteki i jest ona
dostępna tylko lokalnie przez prezenter (Złacze LC, czyli COM1 RS232 w wersji standard)
jeden dostępny przez PC i LC – oznacza, iż KLS zapisuje tylko do jednej kartoteki i jest ona
dostępna przez złacze PC i LC

•

Restart 1:00– umożliwia automatyczne restartowanie KLS-a co 24 h, zalecane dla
kiepskich łączy telefonicznych. Może wówczas nastąpić błędne rozłączenie modemu,
uniemożliwiające dalszą komunikację (do czasu restartu modemu). Umożliwia to
automatycznie KLS

•

Pełny tryb monitorowania – ustawiamy gdy na konsoli w KLS chcemy miec wyświetlany
pełny obraz z opisem ustawionych parametrów podczas pracy. (fab. Parametr aktywny)

Zapis błędów transmisji – przydatny, kiedy chcemy analizować błędy w komunikacji za
pośrednictwem dostawcy oprogramowania
•

Blokada usunięcia plików – ustawienie tej opcji powoduje zablokowanie możliwości
kasowania plików zdarzeń w KLS-ie (zdalne i lokalne).
Uwaga ! KLS wykorzystując tę funkcję kasuje zdarzenia automatycznie po okresie jednego
roku lub przekroczeniu liczby zdarzeń 1000
•

•

Blokada synchronizacji czasu w urządzeniach – funkcję tę uaktywniamy kiedy nie chcemy
aby KLS ustawiał czas w urządzeniach. Wykorzystujemy ją gdy każde urządzenie
(podłączone do KLS system nadrzędny posiada własną synchronizacje czasu).
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W zakładce DIR możemy :
Opcje mają znaczenie wówczas, gdy KLS jest ustawiony do pracy z dwoma kartotekami.
Program kls automatycznie zapisuje pliki z rejestratorów i dzienników zdarzeń do swoich
kartotek. Można ograniczyć ten zapis poprzez odznaczenie właściwego pola. (rys.10)

Rys.10

Rys.11

Zakładka CC.
Konfigurujemy tutaj dostępne opcje do komunikacji z urządzeniami C&C prędkość
domyślnie = 57600, gdyż z taką prędkością komunikują się wszystkie urządzenia (za
wyjątkiem RZK 4E). Dla RZK 4E należy ustawić zworę pomiędzy sygnałami 14-16 złącza
komunikacyjnego w celu obniżenia transmisji do 57600[bps]. Współczynik opóźnienia
ustawiamy dla RZK 4E – 30000, a dla pozostałych urządzeń na wartości 3000.
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Rys.12

Rys.13

Zakładki: PC oraz LC są identyczne.
Dla złącza PC domyślnie ustawiony jest modem ponieważ KLS w standardzie jest on tam
przewidziany.
Inne opcje ustawiamy w zależności od potrzeb. Domyślnie jak na rysunku 12
Blokada dostepu hasłem - blokada dostępu do urządzeń ze złącza PC albo LC. Hasła i
użytkownków zakładamy w zakładce "KLS" - Rys.7

Złącze TR – transparentne
Opcje ustawiamy w zależności od potrzeb.
„Współczynnik opóźnienia pomiędzy nadawanymi znakami” - tu ustawiamy opóźnienie dla
połączeń z RZK 4E - podobnie jak dla złącza CC – 30000
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Rys.14

Zakładka „startup.rzk”
Wpisujemy tu liczbę (ilość) i numery seryjne urządzeń C&C współpracujących z danym
Koncentratorem.
Należy pamiętać o tym, aby wprowadzając zabezpieczenia (lub RNT 6/6E) wpisać dwa
identyfikatory. Numer znajdujący sie na urządzeniu jest numerem rejestratora danego
zabezpieczenia (lub regulatora). Numer regulatora i zabezpieczenia otrzymamy dodając liczbę
jeden do seryjnego numeru rejestratora. W ten sposób otrzymujemy dwa numery urządzeń
mając fizycznie tylko jedno urządzenie.
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4.5. Kopiowanie plików na dyskietkę 3,5".
Funkcja kopiowanie plików na dyskietkę umożliwiała skopiowanie kartotek i plików
informacyjnych zapisanych przez KLS'a w trakcie jego pracy.
Oprogramowanie SAZ 2000 nie posiada takiej możliwości, dlatego też funkcja
"kopiowanie plików na dyskietkę" jest nie wykorzystywana. W zamian tego oprogramowanie
posiada inną funkcję "selektywny odczyt zdarzeń", gdzie użytkownik może decydować o tym
czy pliki z danego urządzenia maja być odczytane i usunięte z koncentratora, czy też ma tylko
zostać odczytane lub usunięte.

4.6. Lokalizator miejsca wystąpienia zakłócenia.
Począwszy od wersji 5,3 funkcja "lokalizator miejsca zwarcia" wystepuje w oprogramowaniu
SAZ 2000, a nie jak poprzednio w oprogramowaniu Koncentratora. Każdy licencjonowany
użytkownik ma do niej dostęp.

4.7. Program diagnostyczny dcf.exe
Program dcf.exe został napisany w celu diagnostyki odbiornika sygnału czasu (DCF-77) oraz
układów z nim współpracujących. Może on również być pomocny podczas poszukiwania
optymalnego miejsca zamocowania odbiornika (najsilniejszy sygnał).
Sygnał czasu składa się z 59 kolejno nadawanych impulsów. Każdy impuls rozpoczyna się na
początku sekundy, począwszy od sekundy "00". Długością nadawanych impulsów koduje się
wartość logiczną nadawanego bitu (krótki impuls = "0", długi impuls = "1"). Kolejne bity od:
0 do: 58 tworzą telegram, w którym zawarte są bieżące: data i czas. Brak impulsu w 59.
sekundzie wykorzystywany jest do określania początku telegramu, jak również początku
kolejnej minuty.
Program podczas pracy może znajdować się w jednym z dwóch trybów:
1
oczekiwanie na początek telegramu
2
odbiór telegramu
Podczas oczekiwania na początek telegramu na ekranie pojawiają się liczby poprzedzone
znakiem #, które to określają czas pomiędzy początkami kolejnych impulsów ( * 10ms). Dla
poprawnego odbioru sygnału - liczby te są z przedziału: 98 - 106.
Podczas odbioru telegramu na ekranie pojawiają się kolejne wiersze. Każdy z nich odpowiada
pojawieniu się nowego impulsu. Wiersz taki zawiera następujące pola:
1. liczbę poprzedzoną znakiem $ - określa ona czas ( X * 10ms) pomiędzy początkami:
bieżącego i poprzedniego impulsu;
2. liczbę poprzedzoną znakiem @ - określa ona czas (X * 10ms) długości trwania impulsu;
3. wartość odebranego bitu obliczona po odebraniu impulsu;
4. numer kolejny bitu (impulsu) w telegramie;
5. komunikat;
Pola nr 3, 4 i 5 pojawiają się tylko gdy program uzna, że odebrany impuls może być "ważnym
impulsem (bitem), nie zaś zakłóceniem". Pole nr 5 zawiera komunikat programu, określający
poprawność odbioru: czasu, daty lub wystąpienie błędu. Następujące komunikaty są
komunikatami świadczącymi o poprawnej pracy odbiornika :
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Odebrany czas ( w postaci): hh:mm
Ustawiony czas (w postaci): hh:mm:ss
Odebrana data (wpostaci): dd-mm-yyyy ( można ustawiać)
Pozostałe komunikaty informują o wystąpieniu błędów. Podczas poprawnej pracy, czasy w
polu nr 1 powinny się zawierać w przedziale: 98 - 106. Należy zwrócić uwagę na to, że
pomimo wystąpienia informacji o błędach program wyświetla komunikat o ustawieniu:
czasu i daty poprawnie, to można przyjąć że działa on prawidłowo. W sytuacji idealnej
odstępy pomiędzy wszystkimi impulsami zawierają się w podanym przedziale liczbowym
oraz sam program nie wyświetla żadnej informacji o błędach.

5. Błędy transmisji
Błędy transmisji dla połączeń RZK (lub dowolne inne urządzenie C&C) na złączu CC-bus
- KLS – SAZ 2000

Brak komunikacji z koncentratorem pomiędzy (SAZ2000 - KLS4E)

Brak komunikacji pomiędzy SAZ2000 a KLS
przyczyny

- uszkodzony kabel połączeniowy
- wybrany nie właściwy port w SAZ2000 lub kabel podpięty nie do właściwego
portu urządzenia obsługującego SAZ2000
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Brak komunikacji pomiędzy KLS a urządzeniem na złączu CC-bus (w tym przypadku RZK)

Błędna odpowiedź urządzenia. Prawdopodobnie funkcja nie jest obsługiwana przez
urządzenie.

6. Połączenie dwóch KLS'ów ze sobą.
Połączenie KLS'ów do pojedynczego interface'u komunikacyjnego.
Możliwe są dwie metody podłączenia KLS'ów do pojedynczego interface'u ( np. Modemu ).
1. Połączenie równoległe;
2. Polaczenie z użyciem portu transparentnego;
Ad 1. - Rysunek A.
KLS'y wyposażone w pętle prądowe połączone są równolegle do konwertera
RS 232- pętla prądowa CL. Konwerter połączono bezpośrednio do modemu telefonicznego.
Numery seryjne urządzeń podłączonych do KLS nr 1 powinny być zadeklarowane w plikach
konfiguracyjnych startup.xxx KLS'a nr 1 ( plik startup.ext musi posiadać wpis określający
zerową liczbę przyłączonych urządzeñ np. : 0,xxxxxxxx,itd. ) i identycznie dla KLS'a nr 2.
Inicjalizację modemu można powierzyć tylko jednemu z KLS'ów ustawiając w pliku
startv3x.kls w wybranym urządzeniu obecność modemu na TAK a w drugim KLS'ie na NIE.
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Modem

Konwerter Rs232 – CL

Com1 lub Com3 z CL

Com1 lub Com3 z CL

KLS 4E Nr1

KLS 4E Nr2

Com2 z CL

Com2 z CL

Urządzenia C&C

Urządzenia C&C

Rys.A

Com3 z Modem

KLS 4E NR. 1
Com2 z CL

Com4 z RS232

Com3 lub Com1 z RS232

KLS 4E NR. 2
Com2 z CL

Urządzenia C&C

Urządzenia C&C

Urządzenia C&C

Rys. B
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Ad. 2 – Rysunek B.
KLS nr 1 wyposażony w COM 4 ( port transparentny ) jest skonfigurowany w taki sposób
jakby pracował pojedyńczo. W jego plikach startup.xxx zadeklarowane są urządzenia
podłączone do jego portu COM 2. Plik startup.ext definiuje zerową liczbę urządzeń ( jak dla
trybu równoległego ).
KLS nr 2 wyposażony na jednym z portów COM 3 lub COM 1 w RS232 przyłączony jest do
portu COM 4 KLS nr 1. W plikach konfiguracyjnych KLS nr 2 wpisane są numery urządzeń
przyłączone do jego portu COM 2.
Pliki konfiguracyjne startv3x.kls KLS nr 1 i 2 powinny być ustawione tak, aby połączone
porty COM 4 KLS nr1 i np. COM 1 KLS nr2 miały identyczne parametry transmisji
( szybkość, format znaku ). Połączenie elektryczne powinno być zgodne z poniższym
przykładem :
KLS nr 1 (9 pin)
GND
RTS
CTS
RxD
TxD

5
7
8
2
3

RS232
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

KLS nr 2 (9 pin)
GND 5
CTS 8
RTS 7
TxD 3
RxD 2

Połączenia “krzyżowe” RTS-CTS mogło być zastąpione zworami RTS-CTS, wykonanymi na
obu końcach kabla.

7. Protokół IEC870 – 5 – 103 w koncentratorach KLS 4E.
Koncentrator KLS może być wyposażony w obsługę protokołu IEC 870—5—103 na złączu
lokalnym COM1. Dostęp do dzienników zdarzeń i zakłóceń urządzeń jest wówczas możliwy
przez złącze COM3 (standardowo przeznaczone do obsługi urządzeń poprzez modem
telefoniczny).
Łącze komunikacyjne COM1 może zostać wyposażone w sprzęg elektryczny RS485, który
może pracować w połączeniu czteroprzewodowym (w połączeniu punkt – punkt), bez
magistrali.
Format znaku na łączu komunikacyjnym COM1:
8 bitów danych;
1 bit stopu;
1 bit parzytości parzystej (ang. Even);
prędkość tarnsmisji 2400 do 57600 [bps];
Prędkość tarnsmisji można ustawić, a format znaku zmienić, poprez edycję pliku startowego
startv3x.kls, modyfikując pola dotyczące obsługi portu lokalnego lc (COM1).
W celu odczytania dzienników pracy z KLS'a wyposażonego w modem telefoniczny, należy
odłączyć modem od portu COM3 (pc).
Lista obiektów i funkcji protokołu jest tożsama z listami dla poszczególnych urządzeń, oprócz
obsługi: wejść dwustanowych, sygnałów wewnętrznych, sterowania przekaźnikami.
Aktualną wersję protokołu można odczytać na ekranie monitora, bezpośrednio po starcie
programu KLS 4E).
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konfiguracja adresów urządzeń
Konfigurację adresów urządzeń dla protokołu IEC 870—5—103 można wykonać poprzez
edycję pliku startup.iec, posługując się edytorem tekstowym (np. e.exe).
Format pliku startowego startup.iec :
<ilość urządzeń n>,<pierwszy identyfikator IEC>, ...,<n-ty identyfikator IEC>,<CR-LF>,
gdzie:
ilość urządzeń n — liczba urządzeń obsługiwanych przez protokół IEC, liczba dziesiętna;
pierwszy identyfikator IEC, n-ty identyfikator IEC — identyfikator IEC, liczba dziesiętna od 1
do 254;
CR-LF —oznacza przejście do nowej linii tekstu i na jej początek (w systemie DOS
uzyskiwany poprzez naciśnięcie klawisza <Enter>);
przykład:
5,7,3,12,18,14,
oznacza:
5 identyfikatorów urządzeń IEC o wartościach: 7,3,12,18,14,;
przyporządkowanie identyfikatorów urządzeń wg C&C identyfikatorom urządzeń IEC
odbywa się w sposób następujący:
Identyfikatory C&C odczytywane są z plików "startupowych" w następującej kolejności:
— startup.rzk
urządzenia typu RZK xx;
— startup.rnt
urządzenia typu RNT xx;
— startup.zcs
urządzenia typu ZCS xx;
— startup.ext
urządzenia typu EXT xx;
następnie odczytane identyfikatory C&C przypisywane są po kolei identyfikatorom protokołu
IEC, odczytanym z pliku konfiguracyjnego startup.iec
Uwaga:
Wpisanie w pliku startup.rzk identyfikatora o jeden numer większy od identyfikatora
urządzenia RZK xx, oznacza dostęp KLS-a do dziennika zdarzeń urządzenia ZCS xx, przy
czym ten identyfikator (nieparzysty) nie jest wykorzystywany w protokole 103;
Przykład dla trzech plików konfiguracyjnych C&C i pliku konfiguracyjnego IEC:
startup.rzk:
3,2064, 2065,2086,

— 2065 oznacza dostępność zdarzeń dla ZCS xx

startup.rnt:1,D113,
startup.zcs:
2,2065, 2087,
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Przyporządkowanie dla przykładowego pliku startup.iec:
5,7,3,12,18,14,
będzie wykonane następująco:
2064
2065
2086
D113
2065
2087

— 7;
— pominięty;
— 3;
— 12;
— 18;
— 14;

8. Protokół komunikacyjny DNP 3.0 w koncentratorze lokalnym
stacji
Komunikacja urządzeń w protokole DNP 3.0 jest możliwa za pomocą koncentratora
lokalnego stacji (KLS) na złączu lokalnym COM1, który komunikuje się z urządzeniami
według protokołu C&C BUS. KLS działa jako translator protokołów C&C BUS i DNP 3.0.
Dostęp do dzienników zdarzeń i zakłóceń urządzeń jest możliwy wówczas przez złącze
COM3, standardowo przeznaczone dla obsługi urządzeń poprzez modem telefoniczny. Łącze
komunikacyjne COM1 może zostać wyposażone w sprzęg elektryczny RS485, który może
pracować w połączeniu czteroprzewodowym w połączeniu punkt do punktu, tzn. nie z
magistralą.
Format znaku na łączu komunikacyjnym COM1:
8 bitów danych
1 bit stopu
1 bit parzystości parzystej (ang. even)
prędkości transmisji 2400 do 57600 [bps]
Prędkość transmisji można ustawić, a format znaku zmienić, poprzez edycję pliku startowego
startv3x.kls, modyfikując pola dotyczące obsługi portu lokalnego lc (COM1).
W celu odczytania dzienników pracy z KLS wyposażonego w modem telefoniczny, należy
odłączyć modem od portu COM3 (pc). Pola te można również modyfikować przy pomocy
programu SAZ 2000, przy zdefiniowaniu urządzenia typu KLS na stacji.
Na tym poziomie deklaruje się również adresy urządzeń, należy uwzględnić je najpierw w
„startup.rzk”, a następnie w „Konfiguracja urządzeń DNP”. Konfiguracja urządzeń DNP
umożliwia zmianę adresów dla obiektów i ich masek. Adresy masek obiektów są takie same
jak adres obiektu którego dotyczy maska (rozróżnianie za pomocą innej grupy i wariacji
obiektu).
Dokładny opis dzialania oraz kofiguracji – zawarty jest w osobnej dokumentacji
"Protokół transmisyjny DNP 3.0 w KLS "
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RS 232

Złącze

TXD

RXD

GND

RTS

CTS

PC stacja obsługi SAZ 2000

D-sub 25

2

3

7

4

5

PC stacja obsługi SAZ 2000
Modem zewnętrzny
Modem zewnętrzny

D-sub 9
D-sub 25
D-sub 9

3
3
2

2
2
3

5
7
5

7
5
8

8
4
7

Łączymy

Łączymy

Łaczymy

Łączymy*
Lub zwora*

Łączymy*
Lub zwora*

CTS
8

RTS
7

RS 232 urządzenia C&C

Złącze

KLS 4E , RNT6, ZSN, ZTR, ZZN,

D-sub 9

RXD
2

TXD
3

GND
5

ZCS4E, ZZN4E, ZCR4E, RNT4/5/6E, RZK 5/6E
RZK 4E
ZCS4E,ZZN4E,ZCR4E, RNT6, RNT6E, RZK5/6E
RNT 4/5E

D-sub 9
D-sub 25
D-sub 25
D-sub 25

2
3
3
3

3
2
2
2

5
7
7
7

*Łącząc modem z urządzeniami C&C wykonujemy połączenie RTS – CTS
*W innych przypadkach zakładamy zwore na sygnały RTS-CTS na każdym urządzeniu

4
4
5
Nie używany

1
5
4
Nie używany

Inne

14 – 16 zwora predkosci

