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1. Informacje wstępne
Dokument ten, zawiera szczegółowe informacje na temat sposobu konfiguracji
urządzeń i obiektów, które poprzez koncentrator Xserwer mogą być konwertowane na
protokół DNP3, a następnie wysyłane do systemu.
Archiwizowanie danych dziennikowych i rejestracji, obsługa diagramu oraz funkcja
konwersji na protokół DNP3, może być realizowane przez jeden koncentrator Xserwer.
Obsługa tych funkcji wymaga oprogramowania w postaci programu SAZ 2000 w wersji
Serwer, które jest domyślnie zainstalowane. Obsługa protokołu DNP3 jest opcjonalna i aby
został on uruchomiony, potrzebna jest odpowiednia aktywacja, która może być wykonana na
etapie produkcji. Konfiguracja DNP3 może być wykonana lokalnie na koncentratorze lub
zdalnie poprzez inny komputer za pomocą programu SAZ 2000. W przypadku, gdy
konfiguracja jest wykonywana zdalnie, nie jest konieczne połączenie online z koncentratorem
Xserwer. Takie połączenie jest konieczne dopiero wtedy, gdy zamierzamy zapisać
konfigurację.
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2. Przygotowanie do konfiguracji
2.1. Konfiguracja lokalna na koncentratorze Xserwer
W przypadku, gdy do koncentratora jest podłączony monitor i klawiatura, można
wykonywać konfigurację DNP3 bezpośrednio na koncentratorze. Koncentrator posiada dwóch
użytkowników: „Administrator” i „saz”. Użytkownik „saz” jest ładowany automatycznie przy
starcie Windows'a, z kolei tam jest uruchamiany diagram, na którym może, ale nie musi być
widoczna wizualizacja. Aby przełączyć się w tryb konfiguracji, konieczne jest wyjście z
diagramu, co powoduje wylogowanie i możliwość wyboru innego użytkownika. Logujemy się
jako „Administrator”, uruchamiany program SAZ 2000 Serwer, klikamy prawym przyciskiem
na urządzenie typu „DIAGRAM” i wybieramy opcję „Konfiguracja synoptyki...” (rys.1.).
Spowoduje to wyświetlenie diagramu w poziomie konfiguracji, gdzie w menu pojawi się
opcja „DNP” (rys.2.).

Rys.1. Wybór konfiguracji synoptyki

W pierwszej kolejności musimy skonfigurować na którym złączu koncentratora, będzie
dostępny protokół DNP3, a robimy to wybierając opcję „DNP->Konfiguracja połączenia
DNP”. Jeżeli zarejestrowany jest moduł IEC, należy również skonfigurować łącze po którym
będzie dostępne dla protokołu IEC 60870-5-103, opcją „DNP->Konfiguracja połączenia IEC”
(domyślnie COM 4).

Rys.2. Menu dostępne z poziomu „Konfiguracja diagramu”

Wybierając opcję „DNP->Konfiguracja obiektów”, jest możliwe rozpoczęcie
właściwej konfiguracji urządzeń i obiektów DNP.
Moduł DNP3 wykorzystuje diagram w celu przepytywania urządzeń C&C, dlatego w oknie
„Urządzenia obsługiwane przez Koncentrator” (dostępne w opcji „Konfiguracja->Lista
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urządzeń”(rys.2.)) powinny się znaleźć wszystkie numery urządzeń (C&C parzyste), które
mają być obsługiwane przez DNP3.
Koniecznym jest również wyedytowanie użytkowników i uprawnień z poziomu SAZ Serwer,
jeżeli przewidujemy zdalne łączenie się z koncentratorem (ikona „Użytkownicy).

2.2. Konfiguracja zdalna koncentratora Xserwer
Aby wykonać konfigurację zdalnie poprzez inny komputer, to należy wykorzystać w
tym celu program SAZ 2000. W odpowiedniej stacji, tworzymy urządzenie typu „Xserwer”.
Konfiguracja parametrów pracy koncentratora Xserwer wymaga połączenia online, natomiast
konfigurację urządzeń i obiektów DNP3 można tworzyć offline. Przy próbie połączenia do
koncentratora, zostaniemy poproszeni o nazwę użytkownika i hasło (rys.3.).

Rys.3. Logowanie przy próbie połączenia z Xserwer'em

Jeżeli połączenie z koncentratorem nastąpi pomyślnie, będziemy mogli odczytać i
zapisać parametry pracy Xserwer'a (o ile pozwalają na to uprawnienia), w przeciwnym
wypadku będzie można konfigurować urządzenia i obiekty dla protokołu DNP3 w trybie
offline.

Konfiguracja parametrów pracy koncentratora Xserwer:
Po wykonaniu powyższych kroków i udanym zalogowaniu, dostępne są funkcje
ustawiania parametrów pracy koncentratora (rys.4.):
Odczyt statusu – umożliwia zaktualizowanie stanu pracy Xserwer'a,
Restart programu Xserwer'a – restartuje moduł programowy diagramu i DNP3, konieczne po
jakiejkolwiek zmianie parametrów konfiguracji,
Restart Xserwer'a – pełny restart systemu,
Aktualizacja oprogramowania – funkcja umożliwiająca wymianę oprogramowania
uruchamianej na koncentratorze, należy przy tym się upewnić czy jest to SAZ 2000 w wersji
Serwer,
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Pokaż dziennik błędów – wyświetla wykryte błędy w pracy koncentratora,
Xserwer - Konfiguracja – podstawowe parametry pracy koncentratora,
– wybór trybu pracy Xserwer'a umożliwia pełną redundancję informacyjną, pierwszy
„ Xserwer główny” (kanał 2, dla urządzeń połączonych siecią ETH) oraz drugi
„ Xserwer rezerwowy” (kanał 3, dla urządzeń połączonych siecią ETH),
– wybór trybu pracy dla protokołu IEC 60870-5-103, „Master” jako koncentrator
inicjujący komunikację, oraz Slave jako nasłuch protokołu (bez możliwości sterowań).
Jeden z koncentratorów musi posiadać ustawiony tryb „Master” pozostałe „Slave”,
Konfiguracja urządzeń DNP – tutaj jest możliwa właściwa konfiguracja urządzeń i obiektów
zdefiniowanych dla DNP3,
Edycja listy urządzeń – moduł DNP3 wykorzystuje diagram w celu przepytywania urządzeń
C&C, dlatego w oknie „Urządzenia obsługiwane przez Koncentrator” (dostępne w tej opcji)
powinny się znaleźć wszystkie numery urządzeń (C&C parzyste), które mają być obsługiwane
przez DNP3,
Odczytaj konfigurację stacji – pozwala na odczytanie stworzonej lub wcześniej zapisanej
konfiguracji wybranej stacji na koncentratorze Xserwer do lokalnego komputera,
Zapisz konfigurację stacji – pozwala na zapisanie konfiguracji wybranej stacji z lokalnego
komputera na koncentrator,
Usuń stację / urządzenie – umożliwia usunięcie stacji lub urządzenia znajdującej się na
koncentratorze,

Rys.4. Dostępne funkcje koncentratora po udanym (zdalnym) zalogowaniu
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2.3. Podsumowanie
Przygotowanie do poprawnej pracy koncentratora z protokołem DNP obejmuje
niezbędne następujące kroki:
1. Ustawienie rodzaju połączenia dla protokołu DNP [IEC], (opcja „Konfiguracja
połączenia)
2. Stworzenie lokalnie na koncentratorze stacji (lub na innym komputerze, a następnie
zapisanie konfiguracji stacji) wraz z założonymi urządzeniami w SAZ 2000, które
mają być obsługiwane przez koncentrator. Zalecane jest wykonanie próby komunikacji
z każdym z urządzeń, w celu uniknięcia błędów parametrów transmisji. Konfiguracja
ta jest konieczna, aby rozpoznać rodzaj połączenia z danymi zabezpieczeniami i aby
była możliwa archiwizacja dzienników i zakłóceń.
3. Stworzenie i uzupełnienie listy urządzeń C&C obsługiwanych przez diagram
koncentratora (opcja „Edycja listy urządzeń”)
4. Ustawienie trybu pracy Xserwer'a [główny,rezerwowy] i trybu pracy protokołu IEC
60870-5-103 [Master, Slave], (opcja „Xserwer - Konfiguracja”).
Zalecane jest wykonanie powyższych kroków zanim rozpocznie się właściwą
konfigurację urządzeń i obiektów DNP, jednak nie jest to warunek konieczny. Konfigurację
urządzeń i obiektów DNP można wykonać w trybie offline.
UWAGA:
Wszelkie zmiany dotyczące konfiguracji, aby odniosły skutek wymagają restartu
programu Xserwer'a.
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3. Konfiguracja urządzeń i obiektów DNP 3.0
3.1. Informacje ogólne
Aby rozpocząć konfigurację urządzeń i obiektów DNP 3.0 należy wybrać opcję
„Konfiguracja urządzeń DNP”, która jest dostępna lokalnie w konfiguracji synoptyki, a także
zdalnie online lub offline. Po wybraniu tej opcji ukaże nam się okienko konfiguracji:

Rys.5. Okienko konfiguracji urządzeń dla protokołu DNP

Poziom debug'u powinien być ustawiony na zero (funkcja serwisowa).
Szybkie dwukrotne kliknięcie na urządzenie z listy w oknie „Konfiguracja urządzeń DNP”
spowoduje otwarcie okna do konfiguracji obiektów dla wybranego urządzenia.
Dostępne przyciski w okienku konfiguracji DNP:
Dodaj – pozwala na dodanie urządzenia do listy urządzeń obsługiwanych w protokole DNP,
Usuń – pozwala na usunięcie urządzenia z listy urządzeń obsługiwanych w protokole DNP,
Eksport – pozwala na zapisanie pełnej konfiguracji urządzeń i obiektów DNP do pliku
(wykonanej w okienku „Konfiguracja urządzeń DNP” i wszystkich jego zagnieżdżeń),
Import – pozwala na odczytanie pełnej konfiguracji urządzeń i obiektów DNP z pliku,
Pokaż wszystkie obiekty – pozwala na wyświetlenie i wydruk wszystkich aktywnych obiektów
ze wszystkich skonfigurowanych urządzeń; okienko to umożliwia również wykrywanie
konfliktów adresów (indeksów) DNP,
Zapisz – wykonywany jest zapis konfiguracji urządzeń i obiektów DNP, bezpośrednio do
koncentratora Xserwer,
Computers & Control Sp. j.
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Odczyt – wykonywany jest odczyt konfiguracji DNP bezpośrednio z koncentratora Xserwer,
Wyjście – umożliwia wyjście z trybu konfiguracji urządzeń dla DNP,
Przycisk „Zapisz” i „Odczyt” jest dostępny tylko lokalnie na koncentratorze lub przy
połączeniu online.
Uwaga:
Zapytanie „Czy chcesz zachować zmienione nastawy ?” przy kliknięciu klawisza
„Wyjście” dotyczy zapamiętania bieżącej konfiguracji w okienku „Konfiguracja urządzeń
DNP”. Nie powoduje on zapisu bezpośrednio na koncentrator (do tego służy klawisz
„Zapisz”), a jedynie zachowanie na dysku tej konfiguracji.
Opis znaczenia kolumn:
Adres DNP – wyświetla adres pod którym będzie widoczny koncentrator Xserwer dla
protokołu DNP,
Adres C&C / IEC – wyświetla adres (indeks) przepytywanego urządzenia C&C lub IEC,
Typ urządzenia – wyświetla typ zadeklarowanego urządzenia,
Plik konfiguracyjny – wyświetla nazwę pliku w koncentratorze, który jest związany z
urządzeniem,
Nazwa urządzenia – nazwa pomocnicza, (jej wyświetlenie nie jest konieczne do prawidłowej
pracy koncentratora, ale znacznie ułatwia konfigurację użytkownikowi) pozwalająca powiązać
konkretne urządzenie z konfiguracją stacji, pojawi się ona wtedy, gdy w stacji w której
wykonujemy konfigurację DNP, znajduje się urządzenie o takim samym adresie C&C (adres
parzysty i nieparzysty identyfikuje jedno to samo urządzenie),
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3.2. Urządzenia z zaimplementowanym protokołem C&C
W celu dodania urządzenia zaimplementowanym protokołem C&C do konfiguracji
DNP należy kliknąć przycisk „Dodaj” w okienku „Konfiguracja urządzeń DNP” (rys.5.) i
wybrać opcję „Urządzenie CC”.

Rys.6. Dodanie nowego urządzenia C&C do konfiguracji DNP

Adres CC – adres konfigurowanego urządzenia C&C, numer adresu musi być nieparzysty.
Zarówno numer parzysty jak i nieparzysty definiuje to samo jedno zabezpieczenie. Jeżeli
konfigurowane zabezpieczenie ma adres 7272 to w okienko „Adres CC” wpisujemy numer o
jeden większy, czyli 7273. Wyjątkiem od tej reguły jest urządzenie typu „RZK T”,
Typ urządzenia – wybranie odpowiedniego typu urządzenia jest konieczne, by była dostępna
odpowiednia lista obiektów, zgodna z fizycznym zabezpieczeniem,
Plik konfiguracyjny – nadawany jest automatycznie dla danego urządzenia,
Po kliknięciu „OK” pojawi się urządzenie na liście (rys.5.). Szybkie dwukrotne kliknięcie
urządzenia na tej liście spowoduje otwarcie okienka konfiguracji obiektów (rys.7.).
Na liście obiektów znajdują się pola:
Lp – numer porządkowy,
Obiekt – nazwa obiektu,
Adres – adres (indeks) obiektu widzianego w systemie dla DNP,
Maska – o tym czy dany obiekt jest aktywny decyduje pole „Maska”. Domyślnie jej wartość
jest równa zero i oznacza, iż obiekt jest nieaktywny, natomiast na liście jest wyświetlany taki
obiekt na szarym tle. W koncentratorze Xserwer należy wykorzystywać do tego celu kanał 1,
Dodatkowe informacje – można tutaj znaleźć szczegóły dotyczące typu obiektu; w klamrze {}
jest widoczna grupa w której jest obsługiwany obiekt w protokole DNP,
Jeden rekord zawierający dane w powyższych polach, to opis jednego obiektu.
Pozostałe pola zostaną omówione dalej przy okazji edycji obiektów. Szybkie dwukrotne
kliknięcie na obiekt umożliwia jego edycję.
Obiekty dostępne dla podanego typu urządzenia są widoczne na liście, która pozwala
na wyświetlenie wg odpowiedniej grupy obiektów, wybierając odpowiednią zakładkę.
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Rys.7. Okno konfiguracji obiektów DNP dla urządzenia C&C

Podgląd grup obiektów (wg zakładek na liście):
Wszystkie obiekty – wyświetla wszystkie dostępne obiekty dla danego typu urządzenia,
Pomiary analogowe – w tej zakładce wyświetlane są wszystkie pomiary analogowe jakie
można odczytać,

Rys.8. Edycja obiektu pomiaru analogowego

Nazwa obiektu może zostać poszerzona o dodatkową użytkownika. Pomiar będzie
widoczny pod adresem 1 (rys.8.). Grupa 30 wysyła pomiar jako liczbę całkowitą (domyślnie
ustawione), natomiast grupa 100 jako liczbę zmiennoprzecinkową.
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Obiekty dziennikowe i stany we/wy cyfrowych – w tej zakładce wyświetlane są obiekty
„dziennikowe” czyli takie, z których można odzyskać informacje o stanie wraz z czasem
wystąpienia, natomiast „stany we/wy cyfrowych” to obiekty, które posiadają tylko aktualny
stan wejścia lub wyjścia cyfrowego urządzenia,

Rys.9. Edycja obiektu dziennikowego

Nazwa obiektu może zostać poszerzona o dodatkową użytkownika. „Pobudzenie na
zbocze” pozwala zdefiniować, kiedy ma być wysyłany obiekt. Mamy do dyspozycji trzy
możliwości: 1. narastające (gdy zmiana stanu z OFF na ON), 2. opadające (gdy zmiana stanu
z ON na OFF), 3. narastające i opadające (każda zmiana stanu). „Status z urządzenia” określa
czy obiekt ma zachowywać się dynamicznie (faktyczny stan), lub statycznie (z zatrzaskiem,
zerowanie stanu po zerowaniu statusu urządzenia).

Rys.10. Edycja obiektu stanu we/wy cyfrowego

Przy edycji stanu we/wy cyfrowego jest dostępna opcja „Kontrola blokady sterowań w
KLS”. Przy zaznaczeniu tej opcji stan ten jest wysyłany do systemu i jednocześnie jego stan
logiczny „0” blokuje wszelkie sterowania wykonane z poziomu protokołu DNP. W
konfiguracji koncentratora może znajdować się tylko jeden taki obiekt.
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Sterowania – w tej zakładce wyświetlane są wszystkie sterowania jakie można zdefiniować
dla tego urządzenia.

Rys.11. Edycja obiektu sterowania

Liczniki – zakładka ta zawiera obiekty licznikowe m.in. cykli, zadziałań. Czas zawarty w tej
grupie obiektów to czas zerowania danego licznika. Edycja tego obiektu jest standardowa i
zawiera już omówione pola edycyjne.
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Inne funkcje listy:
Istnieje możliwość wyboru więcej niż jednego obiektu jednocześnie, a co za tym idzie
jednoczesna zmiana niektórych parametrów obiektów, takich jak maska i adresy. Do tego celu
używamy klawiszy „Ctrl” i/lub „Shift”, które mają standardową obsługę jak w innych
okienkach Windows. Po kliknięciu prawym przyciskiem myszy na jeden z wybranych
wierszy, ukazuje się menu, na którym jest dostępna funkcja „Właściwości” i „Autonumeracja
adresów (F4)” (rys.12.).

Rys.12. Widok menu dla wyboru więcej niż jednego obiektu

Po kliknięciu opcji „Właściwości” ukazuje się okienko w którym można zmienić
maskę dla wszystkich zaznaczonych obiektów.
Opcja „Autonumeracja adresów (F4)” wyświetla okienko, w którym wpisujemy adres
od którego ma się rozpocząć autonumeracja adresów (indeksów) obiektów. Natomiast
klawiszem F4 wykonuje się autonumeracja uwzględniając ostatni adres, bez wchodzenia do
tego okienka.
Przykładowo po ustawieniu maski i wybraniu autonumeracji od nr adresu 100 uzyskujemy
(rys.13.):
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Rys.13. Widok pomiarów analogowych, po ustawieniu maski i zastosowaniu autonumeracji od adresu 100

Pozostałe funkcje lisy dostępne przy konfiguracji obiektów:
Lista posiada również funkcję sortowania obiektów (wg Lp, Obiekt, Adres, Maska), a
wykonuje się to przez kliknięcie myszką nagłówka kolumny (domyślne sortowanie jest wg
Lp).
Pole „Adres CC” ma to samo znaczenie co przy dodawaniu urządzenia, tutaj można
ewentualnie zmodyfikować go.
Opcja „Pokaż tylko aktywne obiekty” pozwala filtrować i wyświetlać tylko
skonfigurowane i aktywne elementy.
Opcja „Znajdź obiekt” pozwala na szybkie wyszukanie obiektu wg jego nazwy, znając
choćby tylko część opisu obiektu. Klawisz F3 znajduje kolejny ciąg nazwy spełniający
warunek na liście.
Opcja „Zapisz jako...” pozwala na zapisanie tej samej konfiguracji urządzenia (dla
tego samego typu urządzenia), ale fizycznie innego, co niezwykle ułatwia konfigurowanie
wielu urządzeń. W opcji tej podajemy tylko nowy numer urządzenia tego samego typu.
Kliknięcie klawisza „OK” zatwierdza wszystkie wprowadzone zmiany od ostatniego
wejścia w konfigurację obiektów urządzenia.
Kliknięcie klawisza „Anuluj” (lub klawisz „Esc”), anuluje wszystkie wprowadzone
zmiany od ostatniego wejścia w konfigurację obiektów urządzenia.
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3.3. Urządzenia obce z zaimplementowanym protokołem IEC 60870-5-103
Urządzenia obce są rozumiane jako urządzenia, nie będące produkcją firmy C&C.
Jeżeli takie urządzenie posiada zaimplementowany protokół IEC 60870-5-103, to
koncentrator potrafi obsłużyć i skonwertować obiekty takiego urządzenia na protokół DNP3.
W celu dodania urządzenia zaimplementowanym protokołem IEC 60870-5-103 do
konfiguracji DNP należy kliknąć przycisk „Dodaj” w okienku „Konfiguracja urządzeń DNP”
(rys.5.) i wybrać opcję „Urządzenie IEC”.

Rys.14. Dodanie nowego urządzenia IEC do konfiguracji DNP

Adres IEC – adres urządzenia IEC, które będzie przepytywane przez koncentrator,
Plik konfiguracyjny – nadawany jest automatycznie dla danego urządzenia,
Po kliknięciu „OK” pojawi się urządzenie na liście. Szybkie dwukrotne kliknięcie
urządzenia na tej liście spowoduje otwarcie okienka konfiguracji obiektów (rys.15.).
W przeciwieństwie do okienka dla urządzeń C&C, tutaj lista obiektów przy złożeniu
nowego urządzenia jest pusta, ponieważ na podstawie dokumentacji dostarczonej przez
producenta urządzenia obsługującego protokół IEC 60870-5-103, można konfigurować
obiekty DNP.
Na liście obiektów znajdują się pola:
Lp – numer porządkowy,
Obiekt – nazwa obiektu,
Adres – adres (indeks) obiektu widzianego w systemie dla DNP,
Fun – identyfikator obiektu informacyjnego zawierający typ funkcji w protokole
IEC 60870-5-103 (identyfikacja obiektu z dokumentacji producenta urządzenia),
Inf – identyfikator obiektu informacyjnego zawierający numer informacji w protokole
IEC 60870-5-103 (identyfikacja obiektu z dokumentacji producenta urządzenia),
Maska – o tym czy dany obiekt jest aktywny decyduje pole „Maska”. W koncentratorze
Xserwer należy wykorzystywać do tego celu kanał 1,
Dodatkowe informacje – można tutaj znaleźć szczegóły dotyczące typu obiektu; w klamrze {}
jest widoczna grupa w której jest obsługiwany obiekt w protokole DNP,
Opcje i funkcje listy są takie same, jak omówione dla konfiguracji urządzeń C&C.
Computers & Control Sp. j.
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Rys.15. Okno konfiguracji obiektów DNP dla urządzenia IEC

Dodawanie obiektów jest możliwe dopiero po wyborze typu obiektu, poprzez przejście
do odpowiedniej grupy obiektów (zakładka pomiary analogowe, obiekty dziennikowe lub
sterowania). Wtedy pojawiają się dodatkowe przyciski „Dodaj obiekt” i „Usuń obiekt”.
Podgląd grup obiektów (wg zakładek na liście):
Wszystkie obiekty – wyświetla wszystkie skonfigurowane obiekty dla urządzenia typu IEC,
Pomiary analogowe – w tej zakładce możliwe jest dodanie, edycja i usunięcie obiektu typu
pomiary analogowe,

Rys.16. Dodanie obiektu typu pomiar analogowy dla urządzenia IEC
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Pole „Adres” (rys.16.) oznacza adres obiektu widziany w DNP, „FUN” to
identyfikator obiektu informacyjnego zawierający typ funkcji, „INF” oznacza identyfikator
obiektu informacyjnego zawierający numer informacji, „MEA X” to identyfikator pomiaru,
gdzie 'X' to numer pomiaru przesyłany w protokole IEC 60870-5-103.
Pola „FUN”, „INF” i „MEA” służą do identyfikacji obiektu pomiaru analogowego w
protokole IEC 60870-5-103, który powinien być zawarty w dokumentacji producenta
urządzenia.
Skala pomiaru musi uwzględniać dwie składowe, ponieważ pomiar jest wysyłany jako
liczba +/- 1.00. Pierwsza składowa to skala przesyłanego pomiaru. Druga składowa
uwzględnia rodzaj (zakres) zastosowanej normy skali, może ona być 1.2 lub 2.4.
Przykład:
Jest wysyłany pomiar (w zakresie +/- 1.00) napięcia w skali: 57.7 [V]
Norma skali pomiaru wynosi: 1.2,
Wpisujemy zatem w pole „Skala” wartość: 69.24 = 57.7*1.2,
W protokole DNP pomiar ten, będzie widziany z uwzględnieniem powyższego skalowania.
Pole „Jednostka” jest wykorzystywana do ustawienia jednostki w wysyłaniu obiektu w
protokole DNP.
Grupa 30 wysyła pomiar jako liczbę całkowitą (domyślnie ustawione), natomiast grupa
100 jako liczbę zmiennoprzecinkową.
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dziennikowego w protokole IEC 60870-5-103, który powinien być zawarty w dokumentacji
producenta urządzenia.
Pole „Pobudzenie na zbocze” pozwala zdefiniować, kiedy ma być wysyłany obiekt.
Mamy do dyspozycji trzy możliwości: 1. narastające (gdy zmiana stanu z OFF na ON), 2.
opadające (gdy zmiana stanu z ON na OFF), 3. narastające i opadające (każda zmiana stanu).
Zaznaczenie opcji Dedykowany obiekt „Błąd komunikacji z urządzeniem” powoduje
że obiekt będzie generowany przez koncentrator w chwili zaniku i/lub powrotu komunikacji z
urządzeniem.
Grupa 2 to standardowy obiekt binarny, który jest określany za pomocą wartości
DPI_ON lub DPI_OFF wg normy IEC 60870-5-103. Grupa 32 to niestandardowy obiekt
wysyłany jako zdarzenie analogowe dopuszczający inne stany obiektu z dwubitowego pola
DPI.
Sterowania – w tej zakładce możliwe jest dodanie, edycja i usunięcie obiektu typu
„sterowania” jakie można zdefiniować dla urządzenia typu IEC.

Rys.18. Dodanie obiektu sterowania dla urządzenia IEC

Pole „Adres” oznacza adres obiektu widziany w DNP, „INF” oznacza identyfikator
obiektu informacyjnego zawierający numer informacji. Pole „INF” służy do identyfikacji
obiektu sterowania w protokole IEC 60870-5-103, który powinien być zawarty w
dokumentacji producenta urządzenia.
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3.4. Podsumowanie
Przy konfiguracji adresów obiektów, należy pamiętać, iż adresy obiektów dla danej
grupy muszą być unikalne dla wszystkich urządzeń. Ważnym założeniem jest to, że adresy
obiektów dla zdarzeń spontanicznych są jednocześnie adresami statusu. Oznacza to, że
rozpoznanie tego czy dany obiekt jest zdarzeniem czy też statusem, odbywa się przy
rozróżnieniu grupy, a nie adresu (gdyż dla danego obiektu są jednakowe).
Przygotowanie do poprawnej pracy koncentratora z protokołem DNP obejmuje
niezbędne następujące etapy:
1. Sporządzić listę wszystkich urządzeń mających być obsługiwanych przez koncentrator
Xserwer,
2. Wyróżnić urządzenia tego samego typu o takiej samej konfiguracji, np. pierwszy typ –
to pola liniowe, posiadające taką samą konfiguracje, drugi typ – to takie same pola
transformatora sekcji 1 i sekcji 2, trzeci typ – regulatory napięcia sekcji 1 i sekcji 2,
itd.,
3. Założenie jednego urządzenia dla każdego typu zabezpieczenia wg grup urządzeń
stworzonych na podstawie pkt-u 2.,
4. Na podstawie projektu lub innego dokumentu, należy skojarzyć obiekty zawarte w tym
dokumencie z obiektami będące na liście „Konfiguracji obiektów” (rys.7.) w SAZ
2000. Następnie kolejno uaktywnić te obiekty za pomocą „Maski”, nadać im adresy
(indeksy) widziane dla DNP i pozostałe parametry,
5. Po skonfigurowaniu wszystkich różnych typów zabezpieczeń (z pkt-u 2.), skopiować
podobne konfiguracje innych urządzeń za pomocą klawisza „Zapisz jako...” w okienku
„Konfiguracji obiektów”, podając numer urządzenia tego samego typu,
6. Wykonać zmianę adresów obiektów skopiowanych urządzeń, wykorzystując kolejno
opcje listy: sortowania wg adresów, „Pokaż tylko aktywne obiekty” i
„Autonumeracji”,
7. Zweryfikować i sprawdzić poprawność konfiguracji i adresów DNP (np. za pomocą
funkcji „Pokaż wszystkie obiekty” (rys.5.)).
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Przydatne wskazówki
Ogólne
Jeżeli rozpoczynamy pracę z już skonfigurowanym koncentratorem, zalecany jest
odczyt konfiguracji przed jej modyfikacją.
Nadawanie adresów obiektów
Dla różnych grup obiektów (tzn. pomiarów analogowych, obiektów dziennikowych,
sterowań), adresy (indeksy) DNP mogą się powtarzać, jednak w ramach jednej takiej grupy
(zakładki), dla wszystkich urządzeń adresy DNP nie mogą się powtórzyć (sprawdzanie
takiego konfliktu odbywa się przy wykorzystaniu funkcji „Pokaż wszystkie obiekty”(rys.5.)).
Nadawanie adresów należy uporządkowywać w sposób rosnący dla kolejnych
urządzeń, z niewielką ilością sygnałów rezerwowych (niewykorzystanych). Jeżeli występują
urządzenia obce, dobrze jest uwzględniać je na końcu po skonfigurowaniu urządzeń C&C.
Przykład nadawania adresów (indeksów) DNP:
Adresy Pomiarów
analogowych

Adresy obiektów
dziennikowych

Adresy obiektów
sterowania

Urządzenie 1 C&C

1 do 8

1 do 25

1 do 3

Urządzenie 2 C&C

10 do 18

30 do 55

5 do 8

Urządzenie 3 C&C

20 do 23

60 do 71

10 do 11

Urządzenie 4 IEC

25 do 27

80 do 84

12

Wykorzystanie tego sposobu zapewnia większą czytelność w „obszyciu” obiektów w
systemie, czytelność na wydrukach oraz zapewnia bardziej optymalną komunikację i pracę
koncentratora.
Skalowanie obiektów pomiarów analogowych w DNP3
Dla urządzeń C&C koncentrator pobiera oraz uwzględnia nominały i przekładnie.
Następnie pomiar jest wysyłany wprost do systemu, bez dodatkowych zmian zakresu. Dla
urządzeń obcych obsługujących protokół IEC 60870-5-103, skalę definiuje użytkownik i jest
wysyłana wprost.
Przykłady:
Napięcie, wartość: 110354 to 110.354 [kV]
Prąd,
wartość: 256 to 0.256 [kA]
Moc,
wartość: 100293 to 0.10 [MW]
Poziom wyświetlanej precyzji pomiaru, zależy od interpretacji i wyświetlania pomiaru przez
system.
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Uruchamianie DNP
Podgląd wczytanej konfiguracji, i wyświetlania komunikatów o błędach jest możliwy
wybierając opcję „Odczyt statusu” (rys.4.). Bardziej szczegółowe informacje, mogą być
dostępne lokalnie na koncentratorze Xserwer, gdy jest uruchomiony diagram wybierając menu
„DNP->Status”.
Operacja fizycznej podmiany urządzenia (tego samego typu)
W wyniku awarii lub uszkodzenia, może wystąpić konieczność podmiany
zabezpieczenia na fizycznie inne zabezpieczenie tego samego typu.
Jeżeli jest to krótka tymczasowa podmiana, to wystarczy parametry transferu (adresu
alternatywnego i IP) nowego urządzenia ustawić na takie jak miało urządzenie podmieniane.
Jeżeli jednak jest to trwała zamiana (lub też tego nie wiadomo), to zalecana jest
zmiana parametrów transmisji na nową konfigurację w koncentratorze Xserwer. W tym
wypadku należy wykonać cztery kroki, każdy z nich ma uwzględniać parametry transmisji
nowego urządzenia.
Przykład podmiany urządzenia tego samego typu:
Parametry zabezpieczenia podmienianego: Adres: 3110, IP: 196.168.1.110
Parametry zabezpieczenia nowego:
Adres: 3596, IP: 196.168.1.20
1. Zmieniamy adres IP nowego zabezpieczenia na 196.168.1.110,
2. Zmienić adres urządzenia podmienianego założonego w programie SAZ 2000 na
koncentratorze – można to zrobić zdalnie, korzystając najpierw z funkcji „Odczyt
konfiguracji stacji” (rys.4.), modyfikacji adresu urządzenia z 3110 na 3596, a
następnie „Zapisu konfiguracji stacji”,
3. korzystając z funkcji „Edycja listy urządzeń”, usunąć urządzenie 3110 z listy, a dodać
urządzenie 3596,
4. odczytać z koncentratora „Konfigurację urządzeń DNP”, wybrać urządzenie numer
3111 i zmienić na numer 3597 (uwaga: numery nieparzyste).
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Wydruki
Pełną konfigurację DNP można przedstawić w postaci pliku za pomocą funkcji
„Import”, „Eksport”, jednak może się zdarzyć sytuacja, w której wydruk będzie
korzystniejszy.
Wydruk jest możliwy przez kliknięcie klawisza z symbolem drukarki. Wydruki
uwzględniają bieżące wyświetlanie listy, tzn. to co jest aktualnie widoczne w wybranej
zakładce, można również wymusić żądane sortowanie (klikając nagłówek kolumny).
W przypadku chęci wydruku obiektów dla wszystkich urządzeń, należy skorzystać z
podglądu dostępnego w funkcji „Pokaż wszystkie obiekty” (rys.5.). Zalecane jest drukowanie
kolejno grupami (tzn. pomiarów analogowych, obiektów dziennikowych, sterowań), gdyż
zapewnia to lepszą czytelność.
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4. DODATEK A – Obsługa protokółu DNP 3.0
Typy obiektów obsługiwane przez koncentrator w protokole DNP 3.0:
Lp.

Typ obiektów

Grupa Wariacja Odczyt

Zapis

Master
-> Slave

Slave
->
Master

1

Pomiary
analogowe

32-Bit Analog
Input Without
Flag

30

1,3

Tak

Nie

Tak

Tak

2

Pomiary
analogowe

Short Floating
Point

100

1

Tak

Nie

Tak

Tak

3

Znaczniki

Internal
Indications

80

1

Tak

Nie

Tak

Tak

4

Zapytanie o dane
klasy 0

Class 0 Data

60

1

Tak

Nie

Tak

Nie

5

Zapytanie o
zdarzenia
spontaniczne

Class 1 Data

60

2

Tak

Nie

Tak

Nie

6

Zdarzenia
spontaniczne
(ob. bitowe)

Binary Input
Change With
Time

2

2

Tak

Nie

Nie

Tak

7

Zdarzenia
spontaniczne
(ob. analogowe)

Analog Change
Event With
Time

32

4

Tak

Nie

Nie

Tak

8

Status
dynamiczny
(ob. bitowe)

Binary Input
Change
Without Time

1

1,2

Tak

Nie

Tak

Tak

9

Status
dynamiczny
(ob. analogowe)

Analog Change
Event Without
Time

32

2

Tak

Nie

Tak

Tak

10

Czas urządzenia

Time And Date

50

1

Tak

Tak

Tak

Tak

11

Sterowania

Control Relay
Output Block

12

1

Nie

Tak

Tak

Nie

12

Liczniki wraz z
czasem
zerowania

16-Bit Counter
Change Event
With Time

22

6

Tak

Nie

Tak

Tak

Dla odczytów obiektów koncentrator dopuszcza tylko zapytania globalne tzn. wysłanie
ramki z wariacją równą zero, oraz formacie adresów w postaci bezadresowej.
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Ustawienie flag identyfikacyjnych urządzenia (IIN):
Flaga <0:15>

Znaczenie flagi

Możliwe przyczyny ustawienia

IIN(1)

Class 1 data available

Flaga jest ustawiana, gdy bufor nadawczy zdarzeń nie
jest pusty.

IIN(4)

Time-synchronization requierd from
the master

Żądanie synchronizacji czasu. Występuje dla
urządzenia typu KLS, po jego restarcie.

IIN(5)

Local state

Brak możliwości obsługi żądania, zwykle sterowania
(np. urządzenie trybie obsługi lokalnej).

IIN(6)

Device trouble

Błąd urządzenia. Brak prawidłowej komunikacji z
urządzeniem.

IIN(7)

Device restart

Restart urządzenia. Występuje dla urządzenia typu
KLS, po jego restarcie.

IIN(8)

Function code not implemented

Nieobsługiwany Function Code.

IIN(9)

Reqest object(s) unknown

Występuje błąd obiektu. Nieznany obiekt. Błędny
format wartości. Sterowanie źle skonfigurowanym
obiektem. Złe polecenie sterowania (ZAŁ/WYŁ).

IIN(10)

Format parameters

Nieznany format obiektów. Brak obsługi danej grupy.

IIN(13)

Current configuration

Zła konfiguracja urządzenia.
Urządzenie typu KLS: Brak zdefiniowanych urządzeń
C&C na łączu CC. Występują konflikty adresów
urządzeń lub obiektów.
Urządzenie zgłasza inny typ niż skonfigurowany w
DNP.
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5. DODATEK B – Obsługa protokółu IEC 60870-5-103
Wymagania komunikacji (RS485) XSerwer'a z urządzeniami współpracującymi w
protokole IEC 60870-5-103.
Do koncentratora XSerwer istnieje możliwość podłączenia "obcych" urządzeń w protokole
IEC 60870-5-103. Komunikacja ta jest realizowana w standardzie RS485. W celu poprawnej
komunikacji, musi być dotrzymany przez urządzenia (Slave) minimalny czas "ciszy" Tc (brak ruchu
w komunikacji). Gdzie Tc to czas opóźnienia pomiędzy odebraniem ostatniego znaku przez
urządzenie Slave, a rozpoczęciem nadawania pierwszego znaku do XSerwer'a. Czas ten
zgodnie z normą IEC wynosi conajmniej czas trwania trzech znaków (3xIdle). Dla urządzenia
XSerwer, czas ten nie może być mniejszy niż 10ms. Czas ten jest niezbędny w celu przełączenia
kierunku komunikacji konwertera. W przypadku niedotrzymania tego czasu, komunikacja nie
będzie możliwa lub będzie zrywana.

Rozróżniane są trzy typy obiektów (parametry ramek w protokole IEC):
–

Dziennikowe – są to obiekty, które traktowane są jako zdarzenia spontaniczne ze znacznikiem czasu,
posiadające grupę w DNP obiektów zawierające status dynamiczny odczytywany z GI (zgodnie ze
standardem). Uwaga: Ponieważ protokół IEC nie posiada w swojej ramce informacji o dniu zdarzenia
(tylko czas), w związku z tym, dla DNP jest automatycznie nadawany dzień w którym to koncentrator
przepytał urządzenie. Oznacza to, że synchronizacja czasu Xserwer'a odgrywa duże znaczenie, oraz to,
że jeżeli obiekt zostanie przysłany o północy może zawierać datę z następnego dnia mimo, że obiekt
pobudził się chwilę przed północą.
Własności ramki IEC wysyłanej:
Zapytanie o dane klasy 1, po uprzednim zakomunikowaniu bitem ACD o ich istnieniu
(Request Class 1).
Spodziewane własności ramki IEC odebranej:
Ramka zgodna ze standardem ASDU 1, COT=1

–

–

Sterowania – obiekty za pomocą, którego można wysłać zadania sterowania urządzeniami.
Własności ramki IEC wysyłanej:
Ramka jest zgodna ze standardem ASDU 20
Spodziewane własności ramki IEC odebranej:
COT=20, gdy ACK
COT=21, gdy NAK
Pomiarowe – zawierają najczęściej chwilowe pomiary analogowe.

Pomiar w standardzie IEC to informacja MEA, zapisana jako: liczba zmiennoprzecinkowa MVAL
(12-to bitowa, przyjmująca wartość od -1,0 do 1,0), jej znak i dodatkowe informacje o jej ewentualnym
błędzie. Zakres liczby MVAL w zależności od użytego standardu może wynosić 1,2 lub 2,4. Dodatkowo
często jest stosowany mnożnik, który przeskalowuje pomiar. W okienku „Skala” wpisujemy liczbę, która
uwzględnia oba te czynniki (pomnożone ze sobą). Dodatkowo mamy możliwość określenia jednostki
pomiaru (wykorzystywana dla grupy {100,1}).
Podanie numeru od MEA_1 do MEA_9, precyzuje, który pomiar z ramki IEC ma być przypisany do
obiektu.
Własności ramki IEC wysyłanej:
Zapytanie o dane klasy 2, wysyłanie ramki tej klasy odbywa się cyklicznie (Request Class 2).
Spodziewane własności ramki IEC odebranej:
Ramka zgodna ze standardem ASDU 9, COT=2
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