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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 s.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.
Saz  2000  nadaje  się  do  pracy  na  komputerach  PC  z  systemem  operacyjnych  Windows
98\NT\ME\2000\XP.  W  celu  wykorzystania  programu  w  systemie  Windows  95  należy
skontaktować się z wytwórcą, aby uzyskać informację o koniecznej wersji oprogramowania
Saz  2000 i ograniczeniami z tym wynikającymi.
Oprogramowanie to można wykorzystywać na komputerach wolnostojących jak i  pracujących w
sieci. Jest proste i łatwe w obsłudze, przy pracy na wybranych urządzeniach. 
Ta instrukcja zawiera podstawowe informacje o pracy oprogramowania Saz 2000 z rejestratormi
zakłóceń  RZK na przykładzie nowego produktu RZK-6

2. Instalacja oprogramowania.
Dostarczoną  płytę  oprogramowaniem  umieść  w  dowolnym  napędzie  CD-Rom.  W  systemach
operacyjnych  Windows  NT,  98,  ME,  2000,  XP  oprogramowanie  instalacyjne  uruchamia  się
automatycznie. Jeśli użytkownik ma tą opcję wyłączoną na swoim komputerze (lub wykorzystuje
plik  instalacyjny  pozyskany  ze  strony  internetowej  C&C  )  musi  podać  ścieżkę  dostępu
wykorzystując opcję „Uruchom” do pliku: saz2000.exe, lub znaleźć plik i uruchomic go klękając
myszką. Po uruchomieniu pojawi się okno umożliwiające łatwą instalacje oprogramowania rys 2.1

   
rys 2.1

Aby kontynuować instalację, należy kliknąć przycisk dalej. Program prowadzi przez kolejne kroki
instalacji.  Aby  kontynuować  instalację  należy  zaakceptować  warunki,  na  jakich  udzielana  jest
licencja na oprogramowanie SAZ 2000.
W  dalszej  części  instalacji  otrzymujemy informację,  jaką  wersję  aktualnie  instalujemy  i  jakie
zostały wykonane istotne modyfikacji oprogramowania w stosunku do poprzedniej wersji.
W czasie instalacji należy zamieścić informacje o użytkowniku licencji rys. 2.2 
Domyślnie oprogramowanie instaluje się dysku systemowym np. C:\ Program Files\Saz 2000\
Ustawienia te można zmienić w zależności preferencji użytkownika naciskając klawisz „Zmień..” w
oknie instalacji rys. 2.3
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rys 2.2

 
rys 2.3

rys 2.4
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Po zakończeniu poprawnej instalacji pojawi się komunikat o końcu pracy instalatora rys. 2.4. Aby
kontynuować proces końca instalacji naciśnij przycisk „Zakończ”.
Zakończenie  instalacji  nie  wymaga  obowiązkowego  restartu  komputera,  jednak  ze  względu  na
różnorodne  ustawienia  systemów  operacyjnych  różnych  użytkowników  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 2.5

rys 2.5

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 2.6 naciśnij „Zapisz”

rys 2.6

Po wykonaniu tych operacji automatycznie uruchamia się nam program Saz 2000 i jest gotowy no
normalnej pracy rys. 2.7
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 rys 2.7

3. Obsługa oprogramowania.

3.1  Programy  startowe

Po  uruchomieniu  oprogramowania  Saz  2000  rys  2.7  w  oknie  programu  pojawiają  się  ikony
programów :

„ Nowa Stacja ” – zakładanie folderu obsługującego rejestratory zainstalowane w jednej stacji 
     

rys 3.1.1

W celu założenia katalogu nowej Stacji należy nacisnąć ikoną „Nowa Stacja”. Po wyświetleniu się
okna rys 3.1.1 należy wpisać nazwę stacji (nazwa ta nie podlega zmianie z poziomu programu Saz
2000),  należy zaznaczyć kratkę  jeśli  stacja  wyposażona jest  w koncentrator  KLS,  oraz  wybrać
sposób komunikacji ze stacją np.: 

- COM1 - jeśli bezpośrednie połączenie kablowe (prezenter, laptop) oraz po naciśnięciu 
                  przycisku „Właściwości portu” ustawić parametry zgodnie z rys 3.1.2
- Modem – (dowolny zainstalowany w komputerze), dodatkowo pojawiają nam się do 
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                    uzupełnienia okna z numerem kierunkowym (niekonieczne jeśli wpiszemy numer 
                    kierunkowy i prefiks w numerze telefonu), oraz numer telefonu  rys 3.1.3 

        Pod przyciskiem „Właściwości modemu” odnajdujemy opcje ustawień modemu 
                    dostępne dla tego urządzenia w systemie operacyjnym.

Po wypełnieniu  potrzebnych danych naciskamy przycisk  „OK.”  Dane  zostają  zapisane,  a  okno
powraca do widoku jak na rys 3.1.4
W  celu  zmiany  zapisanych  ustawień  wystarczy  zaznaczyć  wybraną  Stację  kliknąć  prawym
klawiszem myszy, po pojawieniu się okna dialogowego naciśnij przycisk „Właściwości”
Po  wykonaniu  tych  czynności  pojawia  nam  się  okno  dialogowe  w  którym  możemy  zmienić
pożądane wartości.

rys 3.1.2

rys 3.1.3
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rys 3.1.4

„ Inicjalizacja modemów ” – inicjalizacja modemów użytkownika, które są następnie 
           podłączane do urządzeń nie wykonujących takiej inicjalizacji  rys. 3.1.5

rys 3.1.5

„ Modem użytkownika ” – służy do zdefiniowania i zapisania w pamięci własnych ustawień 
użytkownika  dla  inicjalizacji  posiadanego  modemu  z  pominięciem
sterowników systemowych dla  tego  urządzenia  rys  3.1.6   informacje  na  temat  potrzebnych do
inicjalizacji  komend  zostały  dołączone  do  oprogramowania  Saz  2000  w  pliku  „komendy.xls”
i znajdują się po zainstalowaniu oprogramowania w folderze    \SAZ 2000\komendy
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rys 3.1.6

3.2 Zakładanie kartoteki rejestratora w katalogu Stacji

Aby  założyć  kartotekę  rejestratora  w  katalogu  stacji,  wybierz  stację  i  kliknij  myszą  dla
uruchomienia programu, aby uzyskac okno rys 3.2.1

rys 3.2.1

Wprowadź nazwę rejestratora, numer fabryczny (widoczny na obudowie RZK), Typ obsługiwanego
urządzenia, oraz sposób komunikacji z urządzeniem (KLS, modem, laptop-com)
Np. rys 3.2.2
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rys 3.2.2

Następnie naciśnij  przycisk  „Zapisz” . Po wykonaniu zapisu pojawi nam się okno stacji  wraz z
nowo zapisanym rejestratorem. rys 3.2.3 
Aby rozpocząć pracę z rejestratorem należy kliknąć myszą ikonę rejestratora.
Po wykonaniu tych operacji pojawi nam się właściwe okno pracy z rejestratorem rys. 3.2.4

rys 3.2.3
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rys 3.2.4

3.3 Praca z rejestratorem 

Po uruchomieniu okna pracy z rejestratorem , mamy do wyboru trzy zakładki:
„Zdrzenia”  ,  „Komunikacja” , „Parametry” 

3.3.1 Zdarzenia

W zakładce  „Zdarzenia” (rys  3.2.4)  pojawia  nam się  informacja  o  zapisanych na  komputerze
zakłóceniach  ściągniętych  z  rejestratora  ,  które  można  przeglądać  i  analizować  przeglądarką
dostępną w oprogramowaniu Saz 2000.

Podstawowo otrzymujemy informację  o  dacie  i  godzinie  wystąpienia  zakłócenia,  oraz  numerze
urządzenia. Jeżeli  zamiast  numeru urządzenia widzimy „ V ” oznacza to, iż  jest  to kontynuacja
poprzedniego zdarzenia po sklejeniu styków lub podtrzymaniu pobudzenia rejestratora (funkcja
składania przebiegów -  ilość zdarzeń do składania w zależności od ustawień rejestratora.)

3.3.2  Przeglądarka

Przeglądarkę uruchamia się automatycznie po wybraniu i kliknięciu myszą na zdarzenie
np. rys 3.3.1
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rys 3.3.1

W przeglądarce otwierając zakładkę „Plik” (rys 3.3.2) możemy znaleźć informację na temat :

- eksportu plików do formatu COMTRADE
- eksportu plików do formatu graficznego celem przeglądania w innych programach graficznych
- podgląd wydruku zakłócenia
- opcje drukowania
- zakończenie programu.

rys 3.3.2

W przeglądarce otwierając zakładki „Skala X” ,  „Skala Y” (rys 3.3.3) możemy dowolnie 
Rozsuwać  i  po  osiach  przebiegi  sygnałów  analogowych  i  dwustanowych  (dostępne  skale
zdefiniowane w programie - rys 3.3.3) w celu dokładnego oglądania i analizowania zakłócenia
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rys 3.3.3

W przeglądarce otwierając zakładkę  „Legenda” (rys 3.3.4) możemy decydować co chcemy mieć
wyświetlane  w  polu  opisowym  rejestrowanych  kanałów  (  opisy,  wartości,  harmoniczne)
przykładowo na rysunku 3.3.4 przedstawiono zaznaczone wartości, na rysunku 3.3.1 zaznaczone
opisy

rys 3.3.4

W  przeglądarce  otwierając  zakładkę  „Sygnały” (rys  3.3.5)  możemy  decydować  jakie  sygnały
chcemy mieć aktualnie wyświetlane „Wybór”( rys 3.3.6) lub jaką kolejność mają zachować 
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rys 3.3.5

rys 3.3.6

W  przeglądarce  otwierając  zakładkę  „Filtry” możemy  zdecydować,  który  z  filtrów  chcemy
zastosować do analizowanego przebiegu, wyboru możemy dokonać z listy np. rys 3.3.7
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rys 3.3.7

W przeglądarce otwierając zakładkę „Status” rys 3.3.8 otrzymujemy pełną informacje o zdarzeniu
pod względem parametrów statusu rejestratora 

rys 3.3.8

W przeglądarce otwierając zakładkę „Okienka” rys 3.3.9 możemy decydować jaki układ
mają mieć okna otwierane do analizy – funkcja otwierania wielu plików np. rys 3.3.10
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rys 3.3.9 rys 3.3.10
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3.3.3 Komunikacja
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W zakładce „Komunikacja” (rys 3.3.11) pojawiają nam się przyciski umożliwiające komunikację
typu on-line z rejestratorem, między innymi :

- odczyt zdarzeń – automatycznie ściąga zakłócenia będące w buforze rejestratora lub KLS-a,
                              a po poprawnym zapisaniu na komputerze automatycznie kasuje zakłócenia w 
                              rejestratorze lub KLS, dane te może ściągnąć z rejestratora tylko jeden
                              użytkownik

- Selektywny odczyt zdarzeń – (zależy od wersji oprogramowania KLS) ściąga plik z KLS-a
                              z listą zakłóceń przesłanych z rejestratora do KLS. Pozwala użytkownikowi 
                              na dowolne wybranie plików zakłóceń do ściągnięcia lub skasowania
                              z kartoteki KLS-a. (przyciski „Odczyt” , „Usunięcie” , a następnie dla 
                              zatwierdzenia decyzji „Wykonaj”). Pozostawione na KLS dane może
                              ściągać wielokrotnie dowolna liczba użytkowników ( rys 3.3.12)

rys 3.3.11
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rys 3.3.12

- ustawienie czasu – jeśli system nie jest wyposażony w KLS z DCF lub funkcjonuje sam
                                 rejestrator bez KLS, opcja to powoduje ustawienie czasu na RZK 
                                 biorąc jako wzorzec czas na komputerze z którego wykonywano ustawienie 
                                 czasu
- odczyt danych chwilowych – pozwala na podgląd on-line wartości chwilowych mierzonych na 

         kanałach analogowych i stanów sygnałów dwustanowych, oraz 
                                rzeczywistej daty i godziny na RZK rys 3.3.13
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rys 3.3.13

- zerowanie rejestratora – użycie tej funkcji spowoduje bezwarunkowe skasowanie wszystkich 
                                          zakłóceń dostępnych na KLS lub rejestratorze zakłóceń bez 
                                          wcześniejszego ich ściągania do komputera rys 3.3.14

rys 3.3.14

- błędy – pokazuje aktualny status błędów na rejestratorze np. rys 3.3.15 , kasowanie błędów po 
               naciśnięci przycisku „Zerowanie błędów” 
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rys 3.3.15

- restart KLS – użycie funkcji powoduje zatrzymanie wszelkich pracujących programów i restart 
                         KLS-a (wykorzystywany np. przy zawieszeniu modemu) rys 3.3.16

rys 3.3.16

- wejście DCF-77 – wejście dwustanowe (dowolnie konfigurowalne od 1-15) dla synchronizacji 
                                 zewnętrznej rejestratora przy wykorzystaniu np. zegara GPS z emulatorem 
                                 DCF-77 . Użytkownik decyduje o uaktywnieniu kanału do synchronizacji 
                                 wraz z wyborem poziomu od którego ma być pobudzane wejście 
                                 synchronizujące. rys 3.3.17

rys 3.3.17

- Ustawianie poziomów – użytkownik decyduje o sposobie wyzwalania rejestratora rys 3.3.18
                   np.: zmiana poziomu sygnału dwustanowego (lub zbocza),
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                          zmiana wartości sygnałów analogowych poniżej lub powyżej nastawionej 
                          wartości, zmiana dV/dt w zależności od obliczonych i nastawionych wartości 

rys 3.3.18

- nastawy – określają tryb pracy rejestratora – przykładowe nastawy rys 3.3.19
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rys 3.3.19

użytkownik decyduje o własnych nastawach dla rejestratora :
- rejestracja kanałów analogowych \ dwustanowych - aktywna \nieaktywna
   (w zależności od specyfikacji wyposażenia rejestratora)
- częstotliwość próbkowania
   (w zależności od specyfikacji wyposażenia rejestratora)
- rozdzielczość
   (w zależności od specyfikacji wyposażenia rejestratora)
- liczba wejść dwustanowych
   (w zależności od specyfikacji wyposażenia rejestratora faktycznego i wykorzystania kart 
    wejściowych)
- liczba wejść pomiaru częstotliwości
   (w zależności od potrzeb użytkownika)
- bufor
   (w zależności od potrzeb użytkownika)
- sposób generacji impulsów synchronizujących – funkcja synchronizacji jednoczesności 
                                                                                 próbkowania rejestratorów 
       pojedynczy – kiedy pracuje jeden rejestrator, lub kiedy rejestrator ma ignorować komendę 
                         synchronizacji
       Slave –kiedy oczekuje na sygnał synchronizacji od nadrzędnego RZK
       Master – kiedy wysyła sygnał synchronizujący dla pozostałych rejestratorów
                      znajdujący się w  pętli wymiany danych

                Uwaga ! W układzie rejestracji można ustawić tylko jedno urządzenie w funkcję 
                Master. Pozostałe urządzeni musza pracować jako Slave. Jeśli pomyłkowo zostanie 
                ustawiony drugi rejestrator jako Master, lub wszystkie zostaną ustawione jako Slave na 
                rejestratorze pojawi się na stałe błąd, a w statusie błędów pojawi się „błąd 
                synchronizacji.
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- liczba zdarzeń przy sklejeniu zestyków – użytkownik decyduje ile zdarzeń zarejestruje 
               rejestrator w przypadku gdy nastąpi sklejenie zestyków obwodach pobudzenia 
               rejestracji lub trwale będzie przychodził sygnał pobudzający na dowolne aktywne 
               wejście dwustanowe

   Uwaga ! Ilość nastawionych zdarzeń jest wykorzystywana do funkcji łączenia 
               przebiegów jeśli użytkownik nastawi wartość „0” nie może oczekiwać, że będzie mógł 
               oglądać składane przebiegi, gdyż rejestrator sam z siebie będzie miał tylko jedno 
               zdarzenie po pobudzeniu. Maksymalna ilość złożonych przebiegów jest uwarunkowana 
               ilością zdarzeń rejestrowanych w jednym ciągu po pobudzeniu rejestratora.

   I tak jeśli użytkownik nastawi wartość „5” to po pobudzeniu rejestratora 
   (np. przy działaniu SPZ) jeśli sygnał spowoduje wygenerowanie 4 zdarzeń, to obejrzy 
   to użytkownik jako jedno zdarzenie.

- czas przed awaryjny – łączny czas rejestrowanego zdarzenia zależy od nastawy bufora pamięci 
                jaki zadeklaruje użytkownik (dowolna nastawa w zakresie 32kB, 64kb, 128kB)

    np. 68kb max czas rejestracji 1810 ms. Z tego czasu możemy wydzielić czas 
                przedawaryjny np. 410 ms. Wtedy otrzymujemy 410ms rejestracji przed pobudzeniem
                i 1400 ms po pobudzeniu rejestratora.

    Uwaga ! Jeżeli wystąpi sklejenie zestyków, czas przedawaryjny występuje tylko w
                pierwszym zdarzeniu. Pozostałe zdarzenia mają całkowity czas 1810 ms po 
                pobudzeniu.

3.3.4 Parametry

W  zakładce  „Parametry” (rys  3.3.20)  pojawia  się  nam  okno  umożliwiające  konfigurację
rejestratora potrzebną do prawidłowej analizy zarejestrowanego zakłócenia.  Parametry te zostają
automatycznie  zapisane  na  ściągany  na  komputer  plik  z  rejestracją.  Wykonywane  jest  to
jednorazowo i  można  później  przeglądać  ściągnięty plik  na  dowolnym komputerze  (warunek  -
pierwsze ściągnięcie na prawidłową konfigurację)

Uwaga ! pełny zawartość okna widać dopiero po przesunięci belek przewijania
pionowego i poziomego okna. Rozmiary widoków poszczególnych wartości można 
regulować szerokością kolumn których są pokazywane(porównaj rys.3.3.22 z rys.3.3.23)
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rys 3.3.20

rys 3.3.21
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rys 3.3.22

rys 3.3.23

3.3.4.1. Sygnały rejestrowane
 -  w polu tym widzimy wprowadzone wartości i opisy 

                 dla każdego kanału pomiarowego sygnałów analogowych i rejestrowanych sygnałów 
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     dwustanowych. Maksymalnie możemy wykorzystać 8 kanałów analogowych i
     45 dwustanowych w zależności od konfiguracji rejestratora

W polu opisowym poszczególnych kanałów analogowych widzimy (rys 3.3.20) :

-  rodzaj wejścia kanału analogowego „I” – prądowe, „U” – napięciowe 
   (zadeklarowane przez użytkownika – w zależności od zakupionego RZK)
- zacisk do którego fizycznie przypisany jest kanał analogowy (przypisane na stałe)
- przekładnię (zadeklarowane przez użytkownika)
- wartość znamionową prądu lub napięcia na kanale (zadeklarowane przez użytkownika)
- jednostkę w jakiej będzie pokazywana wartość chwilowa na kanale 
   (zadeklarowane przez użytkownika)
- nazwa (opis) kanału wykorzystywana w przeglądarce lub oknie wartości chwilowych
   (zadeklarowane przez użytkownika)
- Ekran z opisem Std. (rys. 3.3.21) oznacza iż w przeglądarce będą się pojawiały kanały w 
   kolorach standartowych producenta
- Ekran z kolorem               (rys. 3.3.21) oznacza iż w przeglądarce będzie się pojawiał wybrany
   kanał w przedstawionym kolorze 
- Drukarka z opisem Std. (rys. 3.3.22) oznacza iż na wydruku będą się drukowały kanały w 
   kolorach standartowych producenta
- Drukarka z kolorem            (rys. 3.3.21) oznacza iż na wydruku będzie drukowany wybrany
   kanał w przedstawionym kolorze 

W polu opisowym poszczególnych kanałów dwustanowych widzimy (rys 3.3.22) :

-  rodzaj wejścia kanału analogowego „D” – dwustanowe
   (aktywne jeśli używany)
- zacisk do którego fizycznie przypisany jest kanał dwustanowy (przypisane na stałe)
- przekładnię (zadeklarowane przez użytkownika)
- nazwa (opis) kanału wykorzystywana w przeglądarce lub oknie wartości chwilowych
   (zadeklarowane przez użytkownika)
- Ekran z opisem Std. (rys. 3.3.22) oznacza iż w przeglądarce będą się pojawiały kanały w 
   kolorach standartowych producenta
- Ekran z kolorem               (rys. 3.3.23) oznacza iż w przeglądarce będzie się pojawiał wybrany
   kanał w przedstawionym kolorze 
- Drukarka z opisem Std. (rys. 3.3.23) oznacza iż na wydruku będą się drukowały kanały w 
   kolorach standartowych producenta
- Drukarka z kolorem            (rys. 3.3.23) oznacza iż na wydruku będzie drukowany wybrany
   kanał w przedstawionym kolorze 

Aby zmienić konfigurację kanału analogowego  prądowego należy zaznaczyć wybrany 
kanał (np. rys 3.3.20) i nacisnąć dwukrotnie myszą. Pojawi nam się okno rys. 3.3.24
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rys. 3.3.24

Następnie konfigurujemy kanał :
- „opis” w polu opisowym wpisujemy dowolny opis kanału
- „wejście” wybieramy rodzaj wejścia jakie konfigurujemy 
   Uwaga! Jeżeli nie wykorzystujemy kanału i zaznaczymy „nieużywane”  nie będzie on 
   widoczny w żadnym innym miejscu programu Saz_2000 oprócz zakładki „parametry”
   gdzie będzie widniał tylko fizyczny adres kanału bez żadnego opisu np. P1-7,P1-8 (rys 3.3.20)
- „In=” zaznaczamy wartość znamionową prądu na wejściu
- „jednostka” wybieramy w jakich jednostkach chcemy czytać wartość chwilową kanału
   w „Odczycie danych chwilowych” (rys. 3.3.13)
- „przekładnia” wpisujemy wartość przekładni i tak np.: przekładnik 1200/1 A wpisujemy 1200
   przekładnik 800/5 A wpisujemy 160
Po zakończeniu konfiguracji należy nacisnąć przycisk „OK”
Dla dokonania zmian kolorów wyświetlanych lub drukowanych należy kliknąć 
na napis Std. lub        na wybranym kanale, pojawi się okno rys 3.3.25

rys. 3.3.25

Po zakończeniu konfiguracji koloru należy nacisnąć przycisk „OK”

Aby zmienić konfigurację kanału analogowego  napięciowego należy zaznaczyć wybrany 
kanał (np. rys 3.3.20) i nacisnąć dwukrotnie myszą. Pojawi nam się okno rys. 3.3.26
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rys. 3.3.26

Następnie konfigurujemy kanał :
- „opis” w polu opisowym wpisujemy dowolny opis kanału
- „wejście” wybieramy rodzaj wejścia jakie konfigurujemy 
   Uwaga! Jeżeli nie wykorzystujemy kanału i zaznaczymy „nieużywane”  nie będzie on 
   widoczny w żadnym innym miejscu programu Saz_2000 oprócz zakładki „parametry”
   gdzie będzie widniał tylko fizyczny adres kanału bez żadnego opisu np. P1-7,P1-8 (rys 3.3.20)
- „Un=” zaznaczamy wartość znamionową napięcia na wejściu
- „jednostka” wybieramy w jakich jednostkach chcemy czytać wartość chwilową kanału

   w „Odczycie danych chwilowych” (rys. 3.3.13)
- „przekładnia” wpisujemy wartość przekładni i tak np.: przekładnik 110kV/100V
   wpisujemy 1100 , przekładnik 400kV/100V wpisujemy 4000
Po zakończeniu konfiguracji należy nacisnąć przycisk „OK”

Dla dokonania zmian kolorów wyświetlanych lub drukowanych należy kliknąć 
na napis Std. lub        na wybranym kanale, pojawi się okno rys 3.3.25
Po zakończeniu konfiguracji koloru należy nacisnąć przycisk „OK”

Aby zmienić konfigurację kanału dwustanowego należy zaznaczyć wybrany 
kanał (np. rys 3.3.22) i nacisnąć dwukrotnie myszą. Pojawi nam się okno rys. 3.3.27

rys. 3.3.27
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Następnie konfigurujemy kanał :
- „opis” w polu opisowym wpisujemy dowolny opis kanału
- „wejście” wybieramy tryb pracy wejścia 
   Uwaga! Jeżeli nie wykorzystujemy kanału i zaznaczymy „nieużywane”  nie będzie on 
   widoczny w żadnym innym miejscu programu Saz_2000 oprócz zakładki „parametry”
   gdzie będzie widniał tylko fizyczny adres kanału bez żadnego opisu np. IN1-6 (rys 3.3.23)
Po zakończeniu konfiguracji należy nacisnąć przycisk „OK”

Dla dokonania zmian kolorów wyświetlanych lub drukowanych należy kliknąć 
na napis Std. lub        na wybranym kanale, pojawi się okno rys 3.3.25
Po zakończeniu konfiguracji koloru należy nacisnąć przycisk „OK”

3.3.4.2. Sygnały wyliczane     
-  (rys.3.3.28) w polu tym widzimy wprowadzone wartości i opisy 

                 dla każdego kanału wyliczanego. Maksymalnie możemy wykorzystać 16 kanałów

rys.3.3.28

W polu opisowym poszczególnych kanałów wyliczanych widzimy :

-  rodzaj wykorzystanego równania (np.: suma „+”, różnica „-”, moc czynna „P” ) 
- numer porządkowy sygnału 
- „jednostka” wybieramy w jakich jednostkach chcemy czytać wartość chwilową kanału
  w „Odczycie danych chwilowych” (rys. 3.3.13)
- „opis” w polu opisowym wpisujemy dowolny opis kanału
- Ekran z opisem Std. (rys. 3.3.28) oznacza iż w przeglądarce będą się pojawiały kanały w 
   kolorach standartowych producenta
- Ekran z kolorem               (rys. 3.3.28) oznacza iż w przeglądarce będzie się pojawiał wybrany
   kanał w przedstawionym kolorze 
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- Drukarka z opisem Std. (rys. 3.3.28) oznacza iż na wydruku będą się drukowały kanały w 
   kolorach standartowych producenta
- Drukarka z kolorem            (rys. 3.3.28) oznacza iż na wydruku będzie drukowany wybrany
   kanał w przedstawionym kolorze 

Aby zmienić konfigurację kanału wyliczanego należy zaznaczyć wybrany 
kanał (np. rys 3.3.28) i nacisnąć dwukrotnie myszą. Pojawi nam się okno rys. 3.3.29

rys.3.3.29

Następnie konfigurujemy kanał :    (przykład równanie sumy trzech wartości)
- „opis” w polu opisowym wpisujemy dowolny opis kanału
- „sygnał wyliczany” wybieramy rodzaj równania jakie chcemy wykorzystać (np: rys.3.3.30)
     Uwaga! Jeżeli nie wykorzystujemy kanału i zaznaczymy „nieużywane”  będzie widniał tylko 
     numer liczby porządkowej kanału wyliczanego. np.: „10” (rys.3.3.28)

rys. 3.3.30
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- „sygnał wejściowy” zaznaczamy sygnał, który chcemy wykorzystać do obliczeń
   do wykorzystania mamy sygnały analogowe zdefiniowane i wykorzystywane 
   w „sygnałach rejestrowanych” , opis sygnałów jest zgodny z opisami na kanałach 
   analogowych skonfigurowanych przez użytkownika (np. rys.3.3.31)
   

rys.3.3.31

rys.3.3.32

- „jednostka” wybieramy w jakich jednostkach chcemy czytać wartość chwilową kanału
   w „Odczycie danych chwilowych” (rys. 3.3.13)
Po zakończeniu konfiguracji należy nacisnąć przycisk „OK”

Dla dokonania zmian kolorów wyświetlanych lub drukowanych należy kliknąć 
na napis Std. lub        na wybranym kanale, pojawi się okno rys 3.3.25

Przykładowa konfiguracja wejścia wyliczanego mocy czynnej:
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rys.3.3.33

rys.3.3.34

Uwaga! Wyliczana jest moc czynna na fazę (np. przepływu mocy na całej linii trzy razy 
                         wartość wyliczona) 
Wartości wyliczane można obserwować tak jak i wartości chwilowe w oknie
 „Odczyt danych chwilowych” jak również po zakłóceniu w oknie przeglądarki.
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4. Dodatki w SAZ 2000
1. Oprogramowanie Saz_2000 pozwala użytkownikowi na szybkie zakładanie nowych
    rejestratorów  (  przy  identycznych  konfiguracjach  kolejnych  RZK  )  lub  (wykorzystaniu
jednakowych  parametrów  transmisji  dla  uniknięcia  pomyłek  przy  wprowadzaniu  pojedynczych
RZK)  bez konieczności przepisywania całych konfiguracji i tak np. :
- mamy założony i w pełni skonfigurowany jeden rejestrator w wybranej stacji (rys.4.1.1)

     
rys.4.1.1             rys. 4.1.2

- zakładamy drugi rejestrator w tej stacji (rys.4.1.2) wpisując mu tylko opis, właściwy  numer 
   fabryczny, typ RZK i rodzaj połączenia
- następnie zaznaczamy pierwszy RZK naciskamy prawy przycisk myszy (rys.4.1.3) i naciskamy
   opcję „kopiuj”.

rys.4.1.3

- powracamy do drugiego rejestratora zaznaczamy go, naciskamy prawy przycisk myszy
  i naciskamy opcję „Wklej”-> i np. „Wszystko" lub tylko „Parametry” lub tylko „Zdarzenia”
  lub tylko „Ustawienia transmisji” (rys.4.1.4)

rys.4.1.4

W ten sposób mamy już skonfigurowany cały rejestrator.
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2. Zmiana nazwy rejestratora – niedostępna z poziomu RZK, ale …. 

Jeżeli  uznamy,  iż  nazwa  rejestratora  nam się  np.  nie  podoba,  lub  zmieniła  się  nazwa w polu,
rozdzielni, lub numerze miejsca RZK nie musimy kasować całego RZK aby założyć go od nowa lub
kombinować z kopiowaniem.
Wystarczy odszukać na swoim PC folder ….Saz 2000\Stacje\xxx (nazwa stacji na której jest 
RZK) i zmienić nazwę folderu który obsługuje dany rejestrator (wykorzystując normalne 
narzędzia Windows) rys.4.1.5.

Po wykonaniu tych operacji  ponownie uruchamiamy program Saz_2000.  Odszukujemy wybrana
stację i znajdujemy w niej folder ze zmieniona przez nas wcześniej nazwą.

rys.4.1.5

5. Obsługa oprogramowania  w zakresie KLS funkcje RZK

5.1 Zakładanie kartoteki KLS w katalogu Stacji

Aby założyć kartotekę KLS w katalogu stacji,  wybierz  stację  i  kliknij  myszą  dla  uruchomienia
programu, aby uzyskać okno rys.5.1.1
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Wprowadź  nazwę  KLS,  numer  fabryczny  (standartowo  65000  rys.5.1.3),  typ  obsługiwanego
urządzenia, oraz sposób komunikacji z urządzeniem (domyślne, modem, laptop-com)
np. rys 5.1.2
Po wykonaniu tych operacji otrzymamy widok okna rys.5.1.4

rys. 5.1.1

rys. 5.1.2

rys. 5.1.3
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rys.5.1.4

5.2 Praca z KLS funkcje dla RZK

Aby rozpocząć pracę z KLS należy kliknąć myszą ikonę KLS.
Po wykonaniu tych operacji pojawi nam się właściwe okno pracy z rejestratorem rys. 3.2.8

rys.5.2.1
- „Autoexec.bat” – konfiguracja startowa KLS do normalnej pracy (rys.5.2.2)
    (zaleca się używania konfiguracji fabrycznej)
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rys.5.2.2

- „Startup.rzk” plik konfiguracyjny z ilością obsługiwanych przez KLS-a rejestratorów wraz z 
    numerami fabrycznymi (rys.5.2.3) wprowadza użytkownik

rys.5.2.3

- „Startv3x.kls” plik konfiguracyjny KLS z zawartymi informacjami dotyczącymi komunikacji
    z urządzeniami przypiętymi do KLS-a  (rys.5.2.4)
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rys.5.2.4

W zakładce KLS możemy :

- wprowadzić własny numer KLS (standartowo ustawiony 65000).   
  Jeżeli użytkownik wykona tą zmianę, musi pamiętać o zmianie numeru we właściwościach 
  komunikacji w katalogu stacji w polu KLS.

- użytkownik może we wskazanym zakresie zmienić czas odstępu między kolejnymi odczytami 
   parametrów rejestratorów przy wykorzystaniu automatycznego odczytu 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 – nastawienie tej opcji oznacza, iż na KLS zostaną utworzone dwie 
            niezależne kartoteki do gromadzenia plików zakłóceń. zakłóceń czsie odczytu zdarzenia 
            będzie ono zapisywane w dwóch niezależnych folderach. Dostęp do KLS może być 
            zrealizowany wtedy dwoma niezależnymi  drogami (zdalnie przez modem i lokalnie 
            przez prezenter) praca jednego z użytkowników nie powoduje usunięcia zdarzeń
            dla drugiego użytkownika. 

          jeden dostępny przez PC   – oznacza, iż KLS zapisuje tylko do jednej kartoteki i jest ona 
            dostępna tylko zdalnie przez modem (lub wykorzystując lokalnie laptopa na 
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            com -  RS 232)

          jeden dostępny przez LC   – oznacza, iż KLS zapisuje tylko do jednej kartoteki i jest ona 
            dostępna tylko lokalnie przez prezenter (wykorzystując com pętli prądowej ) 
       
          jeden dostępny przez PC i LC   – oznacza, iż KLS zapisuje tylko do jednej kartoteki i jest ona 
            dostępna przez modem (lub wykorzystując lokalnie laptopa na com -  RS 232), oraz 
            lokalnie przez prezenter (wykorzystując com pętli prądowej).
 
- Restart 1:00– umożliwia automatyczne restartowanie KLS-a co 24 h, zalecane przy kiepskich 
       łączach telefonicznych dla których może nastąpić błędne rozłączenie modemu 
       uniemożliwiające dalszą komunikację do czasu restartu modemu. Umożliwia to 
       automatycznie KLS
       Uwaga! jeżeli styki uszkodzenia KLS są podłączone do sygnalizacji centralnej to przy 
       wykorzystaniu tej opcji restartu sygnalizacja będzie się pobudzać co 24 h.

- Pełny tryb monitorowania – ustawiany gdy chce się oglądać pracę KLS na podłączonym do 
       niego monitorze. 

- 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 z KLS-a zdalnie i lokalnie
       Uwaga ! KLS przy wykorzystaniu tej funkcji kasuje zdarzenia automatycznie z data starszą 
       niż trzy miesiące od aktualnej daty na KLS

W zakładce CC  :

- widzimy nastawioną wartość prędkości komunikacji na pętli prądowej z rejestratorami
   Uwaga ! dla RZK-5 i RZK-6  należy nastawić  57600, dla RZK-4  115000
   (rys.5.2.5)

W zakładce PC  :

- widzimy nastawioną wartość prędkości komunikacji na wejściu wykorzystywanym do 
   komunikacji zdalnej z KLS przez laptop (com-RS 232) lub modem (należy zaznaczyć
   wtedy opcje „modem obecny”, aby KLS mógł inicjalizować modem)
   Uwaga ! Zalecana prędkość transmisji 57600 . Jeżeli urządzenie zewnętrzne wymaga 
   nastawienia innej prędkości należy skontaktować się z producentem KLS
   (rys.5.2.6)
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rys.5.2.5       rys.5.2.6

W zakładce LC  :

- widzimy nastawioną wartość prędkości komunikacji na wejściu wykorzystywanym do 
   komunikacji lokalnej z KLS przez PC (com-RS 232) lub modem (należy zaznaczyć
   wtedy opcje „modem obecny”, aby KLS mógł inicjalizować modem)
   Uwaga ! Zalecana prędkość transmisji 57600 . Jeżeli urządzenie zewnętrzne wymaga 
   nastawienia innej prędkości należy skontaktować się z producentem KLS
   (rys.5.2.7)

W zakładce TR  :

- widzimy nastawioną wartość prędkości komunikacji na wejściu wykorzystywanym do 
   komunikacji na porcie transparentnym KLS np. z drugim KLS 
   Uwaga ! Zalecana prędkość transmisji 57600 . Jeżeli urządzenie zewnętrzne wymaga 
   nastawienia innej prędkości należy skontaktować się z producentem KLS
   (rys.5.2.8)
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rys.5.2.7       rys.5.2.8

- Kopiowanie nowej wersji programu – umożliwia zdalne zainstalowanie nowej wersji 
       oprogramowania KLS.
       Uwaga ! Nie zaleca się wykonywania tej operacji w przypadku słabych łącz 
       komunikacyjnych. W przypadku zerwania komunikacji w czasie przeładowania 
       oprogramowania istnieje prawdopodobieństwo blokady KLS.
- Hasło – umożliwia zdefiniowanie przez użytkownika własnego hasła dostępu do KLS
       i zablokowanie możliwości zmian dla innych użytkowników.
- Restart (przycisk) – umożliwia zdalne restartowanie KLS w momencie komunikacji.
       Uwaga ! należy po restarcie od nowa połączyć się zdalnie z KLS
- „Cmodem.cfg” - plik  w którym zapisane są ustawienia do inicjalizacji modemu 
     współpracującego KLS ewentualne zmiany należy skonsultować z producentem 
     oprogramowania Saz_2000 (rys.5.2.9)

rys.5.2.9
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