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OSTRZEŻENIE 

 
W niniejszym podręczniku zamieszczono instrukcje dotyczące instalacji, przekazania do 
eksploatacji oraz działania urządzenia DS Agile C26x. Niemniej jednak, podręcznik może nie 
obejmować wszystkich możliwych sytuacji ani szczegółowych informacji na temat wszystkich 
zagadnień. W przypadku szczegółowych pytań lub problemów, nie należy podejmować 
żadnych działań bez odpowiedniego zezwolenia. Należy skontaktować się z odpowiedni 
technicznym biurem sprzedaży urządzeń ALSTOM i poprosić o udzielenie niezbędnych 
informacji. 

 
Aby uzyskać informacje na temat nowych funkcji, należy zapoznać się z uwagami 
dotyczącymi uaktualnionej wersji systemu. 

 
Wszelkie umowy, zobowiązania i relacje prawne oraz wszelkie powinności ze strony Alstom, 
łącznie z rozstrzyganiem kwestii gwarancyjnych, wynikają wyłącznie z obowiązującej umowy 
kupna, na którą nie ma wpływu niniejszy podręcznik. 
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1. INFORMACJE OGÓLNE NA TEMAT URZĄDZEŃ DS AGILE ORAZ MICOM 
ALSTOM 
 
DS Agile oraz MiCOM Alstom to kompleksowe rozwiązania pozwalające spełnić wszystkie 
wymagania związane z dostawami energii elektrycznej. Obejmują one szereg podzespołów, 
systemów oraz usług oferowanych przez firmę Alstom. 
 
Kluczowym punktem zastosowanej w nich koncepcji jest elastyczność. 
 
Urządzenia DS Agile oraz MiCOM Alstom zapewniają możliwość definiowania rozwiązań 
aplikacyjnych oraz za pośrednictwem rozbudowanych możliwości komunikacyjnych integrację 
z systemami sterowania zasilaniem. 
 
Serie DS Agile oraz MiCOM Alstom obejmują następujące urządzenia: 
 
− Seria P: urządzenia zabezpieczające 

− Seria C: jednostki sterujące 

− Seria M: produkty pomiarowe do precyzyjnych pomiarów oraz monitorowania 

− Seria S: uniwersalne pakiety oprogramowania przeznaczone do konfiguracji automatyki 

stacyjnej 

− Seria A: komputery przemysłowe 

 
Produkty DS Agile posiadają rozbudowane funkcje zapisywania informacji na temat stanu oraz 
zachowania się systemu elektroenergetycznego za pomocą rejestratorów zakłóceń oraz zwarć. 
Zapewniają również przekazywanie pomiarów przeprowadzanych w systemie w regularnych 
odstępach czasu do centrum sterowania, umożliwiając zdalne monitorowanie oraz sterowanie. 
Seria DS Agile nadal będzie rozbudowywana. Ogólna funkcjonalność również zostanie 
rozbudowana tak, aby możliwe było zaimplementowanie najnowszych rozwiązań 
technologicznych. 
 
Aktualne informacje na temat produktów DS Agile można znaleźć na stronie internetowej: 
www.alstom.com/grid. 
 

  

http://www.alstom.com/grid
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2. INFORMACJE OGÓLNE NA TEMAT PODRĘCZNIKA 
 
W podręczniku tym zamieszczono funkcjonalny oraz techniczny opis urządzeń DS Agile C26x 
oraz pełny zestaw instrukcji dotyczących użytkowania oraz zastosowań sterownika. 
Instrukcje obsługi urządzeń DS Agile podzielono na dwie części: 
 
Podręcznik obsługi: zawierający informacje na temat zastosowań sterowników oraz opis 
techniczny poszczególnych funkcji. Jest on przeznaczony głównie dla inżynierów automatyków 
ds. zabezpieczeń zajmujących się doborem oraz implementacją urządzeń C26X 
w zastosowaniach obejmujących sterowanie, monitorowanie, pomiary oraz automatyzację 
procesów elektroenergetycznych. 
 
Podręcznik techniczny: zawierający szczegółowe informacje na temat instalacji 
i konserwacji. Część ta jest przeznaczona dla inżynierów ds. technicznych odpowiedzialnych za 
instalację, przekazanie do eksploatacji oraz konserwację urządzeń C26x. 

 
Ważna uwaga: 

 
Rozszerzono serię C sterowników stacyjnych MiCOM Alstom oraz 
funkcjonalność tak, aby obejmowała nowe zastosowania. Przy tej okazji, 
zwyczajową nazwę marki produktów serii C firmy Alstom zastąpiono 
nazwą DS Agile. Ponadto, z racji rychłego wprowadzenia nowych modeli, 
nazwę C264 w instrukcjach zastąpiono nazwą C26X. 
 
Analogicznie, oprogramowanie konfiguracyjne C26x otrzyma teraz nazwę 
DS Agile S1 zamiast MiCOM Alstom S1. 
 
Należy mieć na uwadze, iż jest to stopniowe przejście, w związku z czym 
tekst instrukcji dotyczący oznaczeń oprogramowania może nawiązywać 
do poprzedniego nazewnictwa do czasu zakończenia aktualizacji 
oprogramowania.   

 
 

2.1 Opis rozdziału 
 

2.1.1 Wprowadzenie (IT) 
 
To dokument zawierający opis poszczególnych rozdziałów podręczników DS Agile C26x. Jest 
to krótkie omówienie możliwości sterownika DS Agile C26x. 
 

2.1.2 Bezpieczeństwo (SA) 
 
Rozdział ten zawiera instrukcje bezpieczeństwa, informacje na temat bezpiecznego odbioru 
i postępowania ze sprzętem elektronicznym, pakowania oraz rozpakowywania części, 
informacje dotyczące praw autorskich oraz znaków towarowych. 
 

2.1.3 Opis funkcjonalny (FT) 
 
W rozdziale tym zamieszczono opis produktu. Zawiera on opis funkcji urządzeń C26x. 
 

2.1.4 Opis wyposażenia (HW) 
 
Rozdział ten zawiera opis platformy sprzętowej produktu (identyfikacja produktu, obudowa, 
płytki elektroniczne, interfejs operatora, itd.). 
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2.1.5 Podłączenie (CO) 
 
W rozdziale tym zamieszczono opis połączeń okablowania zewnętrznego z urządzeniem DS 
Agile C26x. 
 

2.1.6 Komunikacja (CT) 
 
W rozdziale tym zamieszczono informacje na temat norm towarzyszących wszystkich 

wspieranych protokołów współpracujących z systemem SCADA (Magistrala telesterowania - 

TBUS) oraz urządzeniami IED obsługującymi magistralę LBUS. Jest to lista funkcji 

protokołów, z których korzysta urządzenie C26x. 

 

2.1.7 Monitorowanie sieci (NM) 
 
Rozdział ten zawiera instrukcje na temat konfiguracji sieci pracujące w oparciu o protokół 
SNMP. 

2.1.8 Instalacja (IN) 
 
W rozdziale tym omówiono procedury instalacji. 

 
2.1.9 Zastosowania (AP) 

 
Rozdział ten zawiera instrukcje na temat konfiguracji funkcji urządzeń DS Agile C26x 
z wykorzystaniem oprogramowania SCE, ISaGRAF …. 
 

2.1.10 Ustawienia (ST) 
 
Rozdział ten zawiera listę ustawień on-line funkcji użytkownika z wartościami domyślnymi 
oraz zakresem nastaw. 
 

2.1.11 Interfejs HMI, sterowanie lokalne oraz interfejs użytkownika (HI) 
 
W rozdziale tym zamieszczono opis interfejsu operatora, organizacji oraz nawigacji 
w drzewie menu, opis diod LED, informacje na temat oprogramowania konfiguracyjnego. 
 

2.1.12 Przekazanie do eksploatacji (CM) 
 
Rozdział zawiera instrukcje dotyczące pobierania do podsystemu wielozbioru danych 
opisujących konfigurację. 

 
2.1.13 Konserwacja i diagnostyka usterek (MF) 

 
Rozdział ten pomaga w identyfikacji przyczyn usterek, kodów błędów oraz zawiera opis 
zalecanych działań naprawczych. 
 

2.1.14 Arkusz protokołu (RS) 
 
W rozdziale tym zamieszczono arkusz protokołu prowadzenia prac konserwacyjnych 
urządzenia C26x. 
 

2.1.15 Dane techniczne (TD) 
 
Rozdział zawiera dane techniczne, włączając w to informacje na temat ograniczeń 
dokładności, zalecanych warunków pracy, danych znamionowych oraz parametrów 
technicznych. 
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Zawiera również specyfikację środowiskową, informacje na temat zgodności z normami 
technicznymi. 
 

2.1.16 Dane techniczne przekładników prądowych (CD) 
 
W rozdziale tym przedstawiono informacje na temat przekładników prądowych 
wykorzystywanych w zastosowaniach zabezpieczających. 
 

2.1.17 Glosariusz (LX) 
 
Rozdział zawiera opis leksykalny akronimów oraz definicji 
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3. INFORMACJE OGÓLNE NA TEMAT ZASTOSOWAŃ URZĄDZEŃ DS AGILE 
 
Filozofią firmy Alstom jest zapewnienie szerokiej gamy sterowników, bram sieciowych oraz 
urządzeń IED. Każdy z tych produktów może być używany samodzielnie lub może być 
zintegrowany tak, aby stanowił część systemu DS Agile, cyfrowego systemu sterowania (DCS) 
lub systemu SCADA. 
 

3.1 Sterowniki DS Agile 
 
Kierując się ogólnoświatowymi wymaganiami dotyczącymi zaawansowanych zastosowań 
systemów SCADA, cyfrowych systemów sterowania, automatyki, kontroli 
i monitorowania, Alstom zaprojektował i opracował kompletną gamę produktów obejmujących 
sterowniki. W szczególności urządzenia DS Agile C24x przeznaczone dla środowisk procesów 
energetycznych oraz branży sektora energetycznego. Pozwalają one budować dostosowane do 
otrzeb klienta rozwiązania przeznaczone do kontroli, monitorowania, pomiarów oraz 
automatyzacji procesów elektrycznych. 
 
Serię DS Agile C26x zaprojektowano tak, aby uwzględniała wymagania szerokiej gamy 
instalacji, począwszy od niewielkich, aż po duże oraz zastosowań klientów.  Szczególny nacisk 
położono na ścisłą zgodność z normami, skalowalność, modułowość oraz otwartość 
architektury. Pozwala to bezproblemowo korzystać z urządzeń w szeregu zastosowań, od tych 
najprostszych po najbardziej wymagające. Zapewniają one również interoperacyjność 
z dotychczas eksploatowanymi podzespołami oraz dzięki zabudowanym sterownikom, PLC lub 
IED, oferują możliwość kompleksowej modernizacji, a to z kolei pozwala spełnić oczekiwania 
klienta względem funkcji realizowanych dzięki urządzeniom DS Agile. 
 
Główne cechy rodziny opisywanych sterowników wynikają z tego, iż są one oparte na 
ethernetowej architekturze klient/serwer. Są to sterowniki modułowe, przeznaczone do szerokiej 
gamy zastosowań, takich jak sterowniki polowe, zdalne terminale (RTU), rejestratory sekwencji 
zdarzeń, koncentratory danych oraz programowalne sterowniki logiczne. 
 

3.2 Zastosowania oraz zakres 
 
Modułowy sterownik polowy DS Agile C26x, RTU lub PLC, jest wykorzystywany do sterowania 
oraz monitorowania pól rozdzielczych. Przepustowość informacyjna urządzeń DS Agile C26x 
dostosowano do kontrolowania sterowalnych urządzeń rozdzielczych wyposażonych 
w elektryczną sygnalizację zwrotną zlokalizowanych w podstacjach średnich i wysokich napięć. 
 
Zewnętrzne urządzenia pomocnicze są w dużej mierze wyeliminowane poprzez integrację 
wejść binarnych oraz wyjść zasilania, które są niezależne od napięć pomocniczych, poprzez 
opcję bezpośredniego podłączenia przekładników prądowych i napięciowych oraz poprzez 
kompleksowe możliwości wzajemnego powiązania. 
 
Upraszcza to obsługę zabezpieczeń pola oraz technologię sterowania począwszy od 
planowania aż po przekazanie do eksploatacji stacji. Podczas eksploatacji, przyjazny dla 
użytkownika interfejs ułatwia konfiguracje urządzenia oraz pozwala na bezpieczną pracę 
podstacji, zapobiegając niedozwolonym operacjom przełączania. 
 
Ciągła samokontrola pozwala zredukować koszty eksploatacji zabezpieczeń oraz systemów 
sterowania. 
 
Na wbudowanym wyświetlaczu ciekłokrystalicznym (opcjonalnym panelu czołowym z LCD) 
prezentowane są nie tylko ustawienia aparatury rozdzielczej, ale również dane pomiarowe oraz 
sygnały monitorowania lub wskazania. 
 
Pole jest sterowane interaktywnie za pomocą przycisków sterowania oraz wyświetlacza. 
Dostosowanie ilości wymaganych danych odbywa się za pomocą  edytora konfiguracji 
systemu DS Agile (DS Agile SCE). 
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DS Agile C26x może być połączone z wyższym poziomem sterowania, lokalnym 
poziomem sterowania lub niskimi poziomami za pomocą wbudowanych interfejsów 
komunikacyjnych. 
 

 
 

RYSUNEK 1: TYPOWE ZASTOSOWANIE DS AGILE C26X – STEROWNIK POLOWY 
 

 
 

RYSUNEK 2: TYPOWE ZASTOSOWANIE URZĄDZEŃ DS AGILE C26X – NIEZALEŻNA 
JEDNOSTKA RTU 
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Na powyższych rysunkach przedstawiono typowe przypadki, których elementy można ze 
sobą dowolnie mieszać, pomocne w przypadku określonych ograniczeń. Przypadek ten 
ilustrują dwa przykłady: 
 
− W aplikacji systemowej przedstawionej na rysunku 1 wykorzystano kilka urządzeń 

C26x połączonych razem magistralą SBUS w sieć Ethernet. Brama zapewnia dostęp 
do systemu SCADA. 
 

− Niezależna jednostka RTU C26x korzysta z jednego urządzenia C26x powiązanego 
z urządzeniami IED oraz ewentualnie ze zdalnym systemem SCADA. 

 
Dowolne urządzenie C26x może być uzupełnione lokalnym interfejsem operatora pola (Bay 
Local OI), który oferuje kolorowy interfejs HMI. Oba połączone za pośrednictwem 
wewnętrznego lub zewnętrznego przełącznika sieciowego. 
 

  
 

Szczegółowe informacje znajdują się w rozdziale dotyczącym interfejsu operatora. 
 
Podsumowując proces gromadzenia danych oraz sterowania w urządzeniach C26x bazujący 
na zestawie płytek przedstawia się następująco: 
 

 
 
− Szczegółowe informacje na temat płytek zamieszczono w rozdziale 

„Opis wyposażenia” (HW) oraz rozdziale „Podłączenie” (CO) 

− Przetwarzanie omówiono w rozdziale „Opis funkcjonalny” (FT) 

− Opis konfiguracji znajduje się w rozdziale „Zastosowania” (AP) 
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1. WPROWADZENIE 
 
Niniejszy dokument stanowi rozdział dokumentacji DS Agile C26x. Opisano w nim procedury 
dotyczące bezpieczeństwa, obsługi, pakowania oraz rozpakowywania mające zastosowanie 
dla urządzeń C264. 
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2. BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY 
 
Wszelkie kwestie związane z bezpieczeństwem przedstawiono w wytycznych Alstom 
dotyczących bezpieczeństwa: SFTY/4L M/F11 (lub nowszym wydaniu) oraz niniejszych 
rozdziałach. 
 
OSTRZEŻENIE: PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO PRACY Z URZĄDZENIEM NALEŻY 

PRZECZYTAĆ NINIEJSZY ROZDZIAŁ. 
 

2.1 Bezpieczeństwo i higiena pracy 
 
Informacje zawarte w rozdziale dotyczącym bezpieczeństwa, w tej dokumentacji, mają 
zapewnić prawidłową instalację i obsługę urządzenia i utrzymanie go w bezpiecznym stanie. 
Zakłada się, że każdy użytkownik urządzenia będzie zaznajomiony z treścią tego rozdziału 
bezpieczeństwa. 
 

2.2 Instalowanie, uruchamianie i serwisowanie 
 
Połączenia urządzeń 
 
Osoby dokonujące instalacji, uruchomienia, obsługi i serwisowania urządzenia powinny znać 
właściwe procedury pracy mające na celu zapewnienie bezpieczeństwa. Należy zapoznać 
się 
z dokumentacją produktu przed jego instalacją, uruchomieniem lub serwisowaniem. 
 
Zaciski odsłonięte na czas instalacji, uruchomienia i konserwacji mogą być pod 
niebezpiecznym napięciem, chyba że urządzenie jest elektrycznie odizolowane. 
 
Jeśli istnieje swobodny dostęp do tylnej części urządzenia, wszyscy pracownicy muszą 
zachować ostrożność, aby uniknąć porażenia prądem lub innego zagrożenia związanego 
z energią elektryczną. 
 
Podłączenia napięciowe i prądowe należy wykonywać za pomocą izolowanych zaciskanych 
końcówek zapewniających bezpieczną, wymaganą izolację zacisków. Aby mieć pewność, że 
przewody są poprawnie zaterminowane, należy stosować narzędzie do ich prawidłowego 
zaciskania, dostosowane do rozmiaru przewodu. 
 
Przed zasileniem urządzenie musi zostać uziemione za pomocą przewodu ochronnego lub 
musi posiadać odpowiednią wtyczkę zasilającą, w przypadku urządzeń podłączanych 
wtyczkowo. 
 
Pominięcie lub odłączenie uziemienia urządzenia może spowodować zagrożenie 
bezpieczeństwa. 
 
Zalecany minimalny przekrój przewodu uziemienia to 2,5 mm², chyba że zaznaczono inaczej 
w rozdziale dotyczącym danych technicznych urządzenia, w tejże dokumentacji. 
 
Kiedy przewód ochronny (uziemiający) jest także podłączony do ekranów kabli itp., należy 
sprawdzić ciągłość przewodu ochronnego (uziemiającego) po dodaniu lub odłączeniu 
połączeń uziemiających. 
 
W przypadku zacisków uziemiających w postaci śrub M4 ciągłość przewodów ochronnych 
należy zapewnić stosując nakrętkę blokującą lub podobną. 
 
Przed włączeniem zasilania urządzenia, należy sprawdzić: 
 
− napięcie znamionowe, częstotliwość oraz polaryzację 

− parametry znamionowe przekładnika prądowego oraz integralność połączeń 
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− integralność uziemienia (w stosownych przypadkach) 

 
Uwaga: Wyrażenie „uziemienie” użyte w niniejszej dokumentacji produktu jest 
bezpośrednim odpowiednikiem północnoamerykańskiego wyrażenia „ground” i brytyjskiego 
„earth”. 
 
Warunki pracy urządzeń 
 
Urządzenie powinno być eksploatowane w określonym zakresie parametrów elektrycznych 
i środowiskowych. 
 
Zaciski obwodów przekładników prądowych 
 
Nie wolno otwierać obwodu wtórnego przekładnika prądowego pod napięciem ponieważ 
generowane wysokie napięcie może być śmiertelne oraz może uszkodzić izolację. 
 
Izolacja i badanie wytrzymałości dielektrycznej 
 
Podczas badania izolacji może dojść do naładowania kondensatorów do niebezpiecznego 
poziomu napięcia. Na koniec każdego etapu próby napięcie należy stopniowo zmniejszać 
do zera aż do rozładowania kondensatorów, przed odłączeniem przewodów pomiarowych. 
 
Montaż modułów i płytek 
 
Modułów i płytek z układami elektronicznymi nie można wkładać i wyjmować z urządzenia 
pod napięciem, gdyż może to doprowadzić do uszkodzenia. 
 
Komunikacja światłowodowa 
 
Nie wolno patrzeć bezpośrednio w zainstalowane elementy komunikacji światłowodowej. Do 
określenia prawidłowości działania urządzenia lub poziomu sygnału należy użyć optycznego 
miernika mocy. 
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3. WYCOFANIE Z EKSPLOATACJI I UTYLIZACJA 
 
Wycofanie z eksploatacji 
 
Obwód zasilania pomocniczego urządzeń DS Agile C26X może obejmować kondensatory 
podłączone do obwodu zasilania lub uziemienia. Aby uniknąć porażenia prądem lub innego 
zagrożenia związanego z energią elektryczną, po całkowitym odizolowaniu zasilania 
urządzeń DS Agile C26X (obu biegunów jakiegokolwiek zasilania napięciem stałym) należy, 
przed jego wymontowaniem, bezpiecznie rozładować kondensatory przez zewnętrzne 
zaciski. 
 
Utylizacja 
 
Nie wolno materiałów spalać ani usuwać do cieków wodnych. Urządzenie należy utylizować 
w bezpieczny sposób. Należy wyjąć baterie z urządzenia przed utylizacją, aby uniknąć ich 
zwarcia. Utylizację baterii litowych mogą regulować miejscowe przepisy. 
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4. SPECYFIKACJE TECHNICZNE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA 
 
Zalecana maksymalna obciążalność zewnętrznego bezpiecznika zabezpieczającego 
o dużej zdolności wyłączania (HRC), „Red Spot” (topikowego) typu NIT lub TIA lub jego 
odpowiednika dla niniejszego urządzenia wynosi 16A, chyba że zaznaczono inaczej 
w rozdziale dotyczącym danych technicznych urządzenia. Bezpiecznik powinien być 
umieszczony tak blisko urządzenia, jak to możliwe. 
 
1. Obciążalność bezpiecznika jest zależna od napięcia pomocniczego oraz obciążenia 

obwodu. 
 
2. Zalecane jest stosowanie wyłącznika różnicowo-prądowego w obwodzie zasilania 

prądem stałym. 
 
3. Stosowanie wyłącznika różnicowo-prądowego w obwodzie zasilania prądem 

przemiennym jest obowiązkowe (drukarki, stacja robocza Alstom DS Agile…). 
 

Klasa ochronności: IEC 60255-27: 2005 

Klasa I Sprzęt ten wymaga 
uziemienia ochronnego 
(zabezpieczającego) w celu 
zapewnienia bezpieczeństwa 
użytkownika. 

Kategoria instalacji: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

IEC 60255-27: 2005 
EN 60255-27: 2006 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kategoria instalacji III 
Poziom dystrybucji, instalacja 
stacjonarna. 
Urządzenia tej kategorii są 
kwalifikowane na podstawie 
badania napięciem 
szczytowym 5 kV, 1,2 / 50 
ms, 500, 0,5 J, pomiędzy 
wszystkimi obwodami 
zasilania i uziemienia, a 
także między obwodami 
niezależnymi. 

Środowisko: 
 
 
 

IEC 60255-27: 2005 
Stopień zanieczyszczenia 2 
EN 60255-27: 2006 
 

Zgodność wykazano 
w odniesieniu do norm 
bezpieczeństwa. 

Bezpieczeństwo 
produktu: 73/23/EWG 

Zgodność z Dyrektywą 
Niskonapięciową Komisji 
Europejskiej. 
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5. OBSŁUGA URZĄDZEŃ ELEKTRONICZNYCH 
 
Osoba wykonująca normalne ruchy może z łatwością wygenerować ładunki elektrostatyczne 
o potencjale do kilku tysięcy woltów. 
 
Rozładowanie tych ładunków do elektronicznych urządzeń półprzewodnikowych podczas 
dotknięcia obwodów elektronicznych może spowodować poważne uszkodzenia, które nie 
muszą być natychmiast widoczne. Takie uszkodzenia poważnie ograniczają pewność 
działania układów. 
 
Układy elektroniczne produktów firmy Alstom są odporne na takie poziomy wyładowania 
elektrostatycznego, gdy umieszczone są w swoich obudowach. Nie należy narażać je na 
ryzyko uszkodzenia poprzez niepotrzebne wyjmowanie modułów. 
 
Każdy moduł posiada najwyższy poziom zabezpieczenia swoich zespołów 
półprzewodnikowych. Jednakże, w przypadku konieczności zdemontowania modułu, należy 
stosować następujące środki ostrożności, aby zachować konstrukcyjną i wykonawczą 
niezawodność i trwałość urządzenia. 
 
1. Przed wyjęciem modułu należy upewnić się, że nasze ciało posiada ten sam potencjał 

elektrostatyczny co urządzenie. Wyrównanie potencjałów dokonuje się przez 
dotknięcie obudowy modułu. 
 

2. Moduł należy chwycić za płytę czołową, ramkę lub krawędzie płytek obwodu 
drukowanego. Nie należy dotykać komponentów elektronicznych, ścieżek obwodów 
drukowanych lub złączy. 

 
3. Nie należy podawać modułu drugiej osobie, jeżeli nie ma pewności, że ta ciało tej 

osoby ma taki sam potencjał elektrostatyczny jak osoba podająca. Uścisk dłoni 
zapewnia wyrównanie potencjałów. 

 
4. Należy położyć moduł na powierzchni antystatycznej lub przewodzącej o tym samym 

potencjale, jaki posiada ciało osoby, która go trzyma. 
 

5. Moduł należy przechowywać oraz transportować w przewodzącej torbie. 
 

Więcej informacji na temat procedur bezpiecznej pracy dla wszystkich urządzeniach 
elektronicznych można znaleźć w normach IEC 60147-0F oraz BS5783. 
 
Zaleca się, aby operator wykonujący pomiary na wewnętrznych obwodach pracującego 
urządzenia połączony był z obudową poprzez znajdującą się na nadgarstku opaskę 
antystatyczną. 
 
Opaski antystatyczne powinny mieć rezystancję między 500 kOhm – 10 MOhm. Jeżeli 
operator nie dysponuje paskiem antystatycznym, powinien często dotykać obudowy, aby 
zapobiec nagromadzeniu potencjału elektrostatycznego na powierzchni swojego ciała. 
Używane przyrządy pomiarowe powinny być również w miarę możliwości uziemione do 
obudowy. 
 
Alstom usilnie zaleca, aby szczegółowe badania obwodów elektronicznych lub prace 
modyfikacyjne, były przeprowadzane w specjalnie przystosowanych miejscach, takich jak 
opisane w normach IEC 60147-0F lub BS5783.   
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6. PAKOWANIE I ROZPAKOWYWANIE 
 
Wszystkie urządzenia DS Agile C26x są pakowane oddzielnie w swoich własnych kartonach 
 i wysyłane wewnątrz opakowania zewnętrznego. Należy zachować szczególną ostrożność 
podczas otwierania kartonów oraz rozpakowywania urządzeń i nie używać siły. Ponadto, 
należy upewnić się, że z wnętrza kartonów usunięto dokumenty uzupełniające dostarczone  
z każdym urządzeniem oraz tabliczkę identyfikacyjną typu. 
 
Poziom weryfikacji konstrukcji każdego modułu dołączonego do urządzenia w stanie takim, 
w jakim go dostarczono można określić na podstawie wykazu podzespołów. Wykaz ten 
powinien być przechowywany z należyta dbałością. 
 
Po rozpakowaniu urządzenia, należny go skontrolować wizualnie, aby upewnić się, że jego 
stan mechaniczny jest odpowiedni. 
 
Jeżeli urządzenie DS Agile C26x musi być wysłane, należy użyć zarówno opakowania 
wewnętrznego i zewnętrznego. Jeżeli oryginalne opakowanie nie jest dostępne, należy 
upewnić się, że jego zamiennik jest zgodny ze specyfikacją ISO 2248 dla wysokości upadku 
≤0,8 m. 
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7. GWARANCJA 
 
Nośniki, na których otrzymano oprogramowanie Alstom objęte są 90 dniową gwarancją 
w przypadku braku wykonywania instrukcji programowania, spowodowanych wadami 
materiałowymi i produkcyjnymi licząc od daty wysyłki, zgodnie z potwierdzeniem odbioru lub 
inną dokumentacją. Alstom według własnego uznania naprawi lub wymieni nośnik 
oprogramowania, który nie wykonuje instrukcji programowania jeżeli otrzyma powiadomienie 
o takich wadach 
w okresie gwarancyjnym. Alstom nie gwarantuje, że działanie oprogramowania będzie 
nieprzerwane lub bezbłędne. 
 
Warunkiem niezbędnym do przyjęcia do naprawy gwarancyjnej jakiegokolwiek urządzenia 
jest uzyskanie numeru pozwolenia na zwrot produktu (RMA) z zakładu oraz wyraźne 
oznaczenie paczki. Alstom opłaci koszty przesyłki zwrotu do właściciela części objętych 
gwarancją. 
 
Alstom oświadcza, że informacje zawarte w niniejszym dokumencie są zgodne z aktualnym 
stanem faktycznym. Dokument został dokładnie sprawdzony pod względem poprawności 
technicznej. W przypadku wystąpienia błędów technicznych lub typograficznych, Alstom 
zastrzega sobie prawo do dokonania zmian w kolejnych edycjach niniejszego dokumentu bez 
uprzedniego powiadamiania posiadacza obecnej wydania. W przypadku podejrzeń 
związanych 
z występowaniem błędów czytelnik powinien skonsultować się z firma Alstom. W żadnym 
wypadku firma Alstom nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody wynikłe lub 
związane z niniejszym dokumentem lub zawartymi w nim informacjami. 
 
Za wyjątkiem tego co zostało tutaj określone, Alstom nie udziela żadnych gwarancji, 
wyrażonych lub domniemanych, a w szczególności zrzeka się wszelkich gwarancji 
przydatności handlowej lub przydatności do określonego celu. 
 
Prawa klienta do uzyskania odszkodowania za szkody wynikłe z winy lub zaniedbania 
leżącego po stronie firmy Alstom ograniczają się zatem do kwoty wpłaconej przez klienta. 
Alstom nie ponosi odpowiedzialności z tytułu szkód wynikających z utraty danych, zysków, 
używania produktów lub szkód wynikowych lub następczych, nawet jeśli powiadomiono o 
możliwości powstania takowych szkód. 
 
Niniejsze ograniczenie odpowiedzialności firmy Alstom będzie miało zastosowanie bez 
względu na formę działania, niezależnie od tego czy wynika to z umowy, czy 
odpowiedzialności deliktowej włącznie z zaniedbaniem. Wniesienie jakiegokolwiek 
powództwa przeciwko firmie Alstom musi nastąpić w terminie do jednego roku od momentu 
powstania przyczyny. Firma Alstom nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek opóźnienie 
w realizacji z przyczyn pozostających poza jej kontrolą. 
 
Udzielona gwarancja nie obejmuje uszkodzeń, wad, usterek lub nieprawidłowości 
w funkcjonowaniu usług spowodowanych nieprzestrzeganiem przez właściciela instrukcji 
Alstom dotyczących instalacji, eksploatacji lub konserwacji; modyfikacjami produktu 
przeprowadzonymi przez właściciela; nadmiernym użytkowaniem, użytkowaniem niezgodnym 
z przeznaczeniem lub zaniedbaniem; oraz zanikiem zasilania lub przepięciami, pożarem, 
powodzią, wypadkami, działaniami osób trzecich lub innymi zdarzeniami powstałymi 
z przyczyn niezależnych.   
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8. PRAWA AUTORSKIE I ZNAKI TOWAROWE 
 

8.1 Prawa autorskie 
 
Zgodnie z prawem autorskim, niniejsza publikacja nie może być powielana ani przekazywana 
w jakiejkolwiek formie, elektronicznej bądź mechanicznej, w tym poprzez fotokopiowanie, 
rejestrowanie, przechowywanie w systemie wyszukiwania informacji lub tłumaczone, w całości 
lub w części bez uprzedniej pisemnej zgodny firmy Alstom. 
 

8.2 Znaki towarowe 
 
Alstom, logo Alstom oraz wszelkie jego inne wersje są znakami towarowymi oraz znakami 
usługowymi firmy Alstom. Inne wymienione nazwy, bez względu na to czy zostały 
zarejestrowane, czy też nie są własnością odpowiadających im firm.   
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9. OSTRZEŻENIA DOTYCZĄCE KORZYSTANIA Z PRODUKTÓW ALSTOM 
 
Produkty firmy Alstom nie zostały zaprojektowane z elementów ani przetestowane pod 
kątem poziomu niezawodności odpowiedniego do użytkowania w połączeniu z implantami 
chirurgicznymi lub jako krytyczne elementy w jakichkolwiek systemach podtrzymania życia, 
co do których można racjonalnie przyjąć, że ich ewentualna niesprawność spowoduje 
poważne zagrożenia dla zdrowia ludzi. 
 
W jakichkolwiek zastosowaniach, uwzględniając powyższą niezawodność, na działanie 
oprogramowania mogą mieć wpływ niekorzystne czynniki obejmującymi, lecz nie 
ograniczające się do wahań zasilania elektrycznego, wadliwego działania sprzętu, systemu 
operacyjnego, oprogramowania, kompilatorów użytych do stworzenia aplikacji, błędów 
instalacji, problemów z kompatybilnością oprogramowania i sprzętu, nieprawidłowego 
działania lub awarii elektronicznych urządzeń monitorowania lub sterowania, przejściowych 
awarii systemów elektronicznych (sprzętowych i/lub programowych), używania do 
nieprzewidzianych celów lub niewłaściwego użytkowania, bądź błędów popełnionych przez 
użytkownika lub projektanta aplikacji (niekorzystne czynniki takie jak te są łącznie określane 
jako „awarie systemowe”). 
 
Wszelkie zastosowania, w których awaria systemowa mogłaby stwarzać ryzyko szkód 
materialnych lub fizycznych (w tym ryzyko obrażeń ciała i śmierci) nie powinny być 
uzależnione wyłącznie od jednej formy układu elektronicznego ze względu na ryzyko 
usterek systemu zagrażających obrażeniami ciała lub śmiercią. Użytkownik lub projektant 
oprogramowania musi podjąć uzasadnione kroki zabezpieczające przed awariami 
systemowymi, obejmujące, lecz nie ograniczające się do mechanizmów awaryjnych lub 
wyłączających, nie dlatego, że system użytkownika końcowego jest dostosowany do 
indywidualnych potrzeb i różni się od platform testowych Alstom, ale także ze względu na to, 
iż użytkownik projektant aplikacji może użyć produktów Alstom w połączeniu z innymi 
produktami. Działania takie nie mogą być oceniane i rozpatrywane przez firmę Alstom. Tym 
samym użytkownik lub projektant aplikacji jest ostatecznie odpowiedzialny za weryfikacje 
oraz zatwierdzenie przydatności produktów Alstom ilekroć zostają one włączone w system 
lub aplikację, nawet bez ograniczeń dotyczących odpowiedniego zaprojektowania, procesu 
oraz bezpieczeństwa takich systemów lub aplikacji. 
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1. ZAKRES DOKUMENTU 
 
Niniejszy dokument stanowi rozdział dokumentacji DS Agile C26x. Rozdział ten zawiera opis 
funkcjonalny urządzenia. Opis sprzętu przedstawiono w rozdziale zatytułowanym „Opis 
wyposażenia (HW)” Wszelkie schematy połączeń zamieszczono w rozdziale zatytułowanym 
„Schematy połączeń (CO)”. Dane techniczne dla tego urządzenia, takie jak funkcje, wydatność 
oraz ograniczenia środowiskowe przedstawiono w rozdziale „Dane techniczne”. 
 

1.1 Funkcje oprogramowania 
 
C26x jest modułowym urządzeniem na poziomie sprzętowym, programowym i funkcjonalnym. 
Wszystkie zawarte w nim funkcje są w pełni konfigurowalne zgodnie z potrzebami 
i wymaganiami klienta. Urządzenie C26x oferuje następujące funkcje: 
 
− Bezpośredni interfejs przetwarzania za pośrednictwem wejść cyfrowych (DI), wyjść 

cyfrowych (DO), wejść analogowych (AI), wyjść analogowych (AO) oraz płytek 
przekładników prądowych (PP)/przekładników napięciowych (PN) 
 

− Bezpośredni interfejs operatora (OI) 
 

− Wbudowane parametry przeznaczone do sterowania wszystkimi typowymi obiektami lub 
urządzeniami 

 
− Rozbudowane możliwości komunikacyjne z urządzeniami IED, siecią Ethernet oraz 

systemem SCADA 
 

− Konfigurowalne moduły automatyki 
 

− Wyświetlanie drukowanie oraz archiwizowanie pomiarów, alarmów, zdarzeń 
 

− Ulepszone zarządzanie wewnętrzne z zarządzaniem bazą danych, sterowaniem 
autodiagnostyką oraz możliwościami synchronizacji wszystkich urządzeń. 

 
Elementy zarządzania oprogramowaniem obejmują: 
 
− Płytki wejść/wyjść: DI, DO, AI, AO 

 
− Wejścia analogowe: Wejścia analogowe (AI) oraz z opcjonalnej płytki PP/PN 

 
− Komunikacja z magistralą telesterowania (TBUS), magistrala stacyjną (SBUS) oraz 

magistralą starszego typu (LBUS). Należy zapoznać się z rozdziałem „Komunikacja” 
 

− Komunikacja z urządzeniami peryferyjnymi, takimi jak: 
 

− Lokalny interfejs operatora: Wyświetlacz LCD na przednim panelu 
 

− Lokalna drukarka: lokalna sekwencja zdarzeń (SOE) 
 

− Trzy sposoby realizacji funkcji automatyki: 
 

− Programowalny schemat logiczny (PSL) dla wszystkich urządzeń C26x z wyjątkiem 
niezależnych urządzeń C26x 
 

− Programowalne sterowanie logiczne (PLC) w przypadku wszystkich urządzeń C26x 
 

− Wbudowane funkcje automatyki, takie jak: 
 

− SPZ (AR) 
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− Powiązanie xPS/xPC 

− Niezgodność położenia zestyków 

− Automatyczna regulacja napięcia (AVR) 

− Automatyczne sterowanie zmianą zaczepów (ATCC) 

− Kontrola synchronizmu 

− Obejście kontroli synchronizmu 

− Międzyfazowa kontrola synchronizmu z płytką TMU210 

 
W zależności od tego czy kaseta główna jest redundantna czy też nie, funkcje oprogramowania 
są różne dla redundantnej głównej kasety 1 oraz nieredundantnej głównej kasety. 

 
 

1.2 Konfiguracje urządzeń C26x 
 
Urządzenie DS Agile C26x jest modułem bazowym architektur Alstom DS Agile. 
Każde urządzenie C26x zawiera wewnętrzną kasetę. W kasecie tej zamontowane są płytki 
sterownika. „Kaseta” to ogólna nazwa techniczna, lecz mogą występować różne nazwy 
funkcjonalne. 
 
Nazwa funkcjonalna zależy od lokalizacji urządzenia C26x w systemie. Funkcjonalne nazwy 
kasety są następujące: 
 
− Kaseta główna: W systemach niezależnych, pierwsza (i jedyna) kaseta 
 
− Kaseta główna 1: W systemie redundantnym, kaseta aktywna 

 W systemie wielokasetowym, kaseta aktywna 
 

− Kaseta główna 2: W systemie redundantnym, kaseta rezerwowa 
 
− Kaseta rozszerzająca: W systemach wielokasetowych, jeden lub kilka kaset 

rozszerzających, tworzących kaskadę od aktywnej kasety 
głównej 1 lub rezerwowej kasety głównej 2. 

 
− System wielokasetowy: System, który zawiera kasetę główną oraz jeden lub kilka 

kaset rozszerzających 
 
− System redundantny: System, który zawiera aktywną kasetę główną 1 oraz 

rezerwową kasetę główną 2 
 

Rodzina C26x omówionych w tym rozdziale obejmuje następujące urządzenia oraz 
konfiguracje: 
 

1.2.1 SBUS - C26x bez urządzenia IED 
 
Urządzenie C26x jest połączone z magistralą SBUS za pośrednictwem portu Ethernet oraz 
korzysta z protokołu IEC 61850-8-1. 
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1.2.2 SBUS - C26x z urządzeniami IED 
 
Urządzenie C26x jest połączone z magistralą SBUS za pośrednictwem portu Ethernet oraz 
korzysta z protokołu IEC 61850-8-1. 
 
Urządzenie C26x jest połączone z urządzeniami IED za pośrednictwem magistrali LBUS. 

 

 
 
 

1.2.3 SBUS - C26x z dwoma kasetami rozszerzającymi oraz urządzeniami IED 
 
Urządzenie C26x jest podłączone do magistrali SBUS za pośrednictwem portu i korzysta 
z protokołu IEC 61850-8-1. 
 
Urządzenie C26x jest podłączone do dwóch kaset za pośrednictwem portu Ethernet 2. 
 
Każda kaseta rozszerzająca jest podłączona z urządzeniami IED za pośrednictwem magistrali 
LBUS. Urządzenie C26x zawiera płytkę CPU 270. 
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Więcej danych technicznych na temat urządzenia C26x z dwoma kasetami rozszerzającymi 
oraz urządzeniami IED, można znaleźć w rozdziale „Dane techniczne”. 

  



Opis funkcjonalny C26x/EN FT/C56b 
 
DS Agile C26x Strona 15/306 
 

1.2.4 SBUS - Dwa redundantne urządzenia C26x z urządzeniami IED 
 
Każde urządzenie C26x jest połączone z magistralą SBUS za pośrednictwem portu Ethernet 1 
oraz korzysta z protokołu IEC 61850-8-1. 
 
Każde urządzenie C26x jest podłączone do urządzeniami IED za pośrednictwem magistrali 
LBUS. 
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1.2.5 SBUS - Dwa redundantne sterowniki C26x z dwoma kasetami rozszerzającymi oraz 
z urządzeniami IED 
 
Każde urządzenie C26x jest połączone z magistralą SBUS za pośrednictwem portu Ethernet 1 
oraz korzysta z protokołu IEC 61850-8-1. 
 
Każde urządzenie C26x jest połączone z dwoma kasetami rozszerzającymi za pośrednictwem 
portu Ethernet 2. 
 
Każda kaseta rozszerzająca jest podłączona z urządzeniami IED za pośrednictwem magistrali 
LBUS. Każde z tych urządzeń C26x zawiera jest wyposażone w płytkę CPU 270. 
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Więcej danych technicznych na temat dwóch redundantnych urządzeń C26x z dwoma kasetami 
rozszerzającymi oraz z urządzeniami IED, można znaleźć w rozdziale „Dane techniczne”. 

 
1.2.6 SCADA – TBUS - C26x-niezależna jednostka RTU z urządzeniami IED 

 
Urządzenie C26x jest połączone z systemem SCADA za pośrednictwem portu Ethernet oraz 
magistrali TBUS. 

 

 
 
 

W przypadku konfiguracji, w której urządzenie C26x pełni funkcję niezależnej jednostki RTU, 
redundantne urządzenie C26X ani żaden system wielokasetowy nie występuje. Przewidziane 
jest tylko jedno niezależne urządzenie C26x. Kaseta główna (nie pełniąca funkcji redundantnej) 
zarządza akwizycją bezpośrednią oraz sygnałami sterującymi. Kaseta główna niezależnej 
jednostki RTU C26x: 
 
− Zarządza komunikacją z systemem SCADA 

 
− Odbiera wszystkie dane z płytek WE/WY zainstalowanych w kasecie głównej oraz 

aktualizuje zapisy archiwalne (SOE oraz przebiegi) 
 

− Zarządza pobieraniem baz danych za pośrednictwem połączenia z systemem SCADA 
 

− Zarządza sygnałami sterującymi odbieranymi za pośrednictwem aktywnego połączenia 
SCADA oraz przekazuje je do kaset rozszerzających 

 
− Zarządza wejściem cyfrowym oraz akwizycją pomiarów. Jeżeli kaseta główna 1 oraz 

kaseta główna 2 pracują w konfiguracji redundantnej, funkcja ta jest niedostępna. 
 

− Zarządza sygnałami sterującymi. Jeżeli kaseta główna 1 oraz kaseta główna 2 pracują 
w konfiguracji redundantnej, funkcja ta jest niedostępna. 
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1.2.7 SCADA – TBUS - C26x-niezależna jednostka RTU z urządzeniami IED 
 
Urządzenie C26x jest połączone z systemem SCADA za pośrednictwem portu Ethernet oraz 
magistrali TBUS. 
 
Urządzenie C26x jest połączone z urządzeniami IED za pośrednictwem magistrali LBUS. 
 

 
 

W przypadku konfiguracji, w której urządzenie C26x pełni funkcję niezależnej jednostki RTU, 
redundantne urządzenie C26X ani system wielokasetowy nie występuje. Przewidziane jest tylko 
jedno niezależne urządzenie C26x. Kaseta główna (nie pełniąca funkcji redundantnej) zarządza 
akwizycją bezpośrednią oraz sygnałami sterującymi. Kaseta główna niezależnej jednostki RTU 
C26x: 
 
− Zarządza komunikacją z systemem SCADA 

 
− Odbiera wszystkie dane z płytek WE/WY zainstalowanych w kasecie głównej oraz 

aktualizuje zapisy archiwalne (SOE oraz przebiegi) 
 

− Zarządza pobieraniem baz danych za pośrednictwem połączenia z systemem SCADA 
 

− Zarządza sygnałami sterującymi odbieranymi za pośrednictwem aktywnego połączenia 
SCADA oraz przekazuje je do kaset rozszerzających 
 

− Zarządza wejściem cyfrowym oraz akwizycją pomiarów. Jeżeli kaset główna 1 oraz kaseta 
główna 2 pracują w konfiguracji redundantnej, funkcja ta jest niedostępna. 

 
− Zarządza sygnałami sterującymi. Jeżeli kaseta główna 1 oraz kaseta główna 2 pracują 

w konfiguracji redundantnej, funkcja ta jest niedostępna. 
 

− Zarządza komunikacją z urządzeniami IED, jak również akwizycją danych w czasie 
rzeczywistym. Jeżeli kaseta główna 1 oraz kaseta główna 2 pracują w konfiguracji 
redundantnej, funkcja ta jest niedostępna. 
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1.2.8 SCADA – TBUS - C26x-niezależna jednostka RTU z dwoma kasetami rozszerzającymi oraz 
z urządzeniami IED. 
 
Urządzenie C26x jest połączone z systemem SCADA za pośrednictwem portu Ethernet 1 oraz 
magistrali TBUS. 
 
Urządzenie C26x jest połączone z dwoma kasetami rozszerzającymi za pośrednictwem portu 
Ethernet 2. 
 
Każda kaseta rozszerzająca jest podłączona z urządzeniami IED za pośrednictwem magistrali 
LBUS. To urządzenie C26x jest wyposażone w płytkę CPU 270. 
 

 

 
Kaseta główna centralizuje wszelkie dane pozyskane przez wszystkie kasety rozszerzające 
oraz zarządza interfejsem SCADA. W układzie tym możliwa jest konfiguracja aż 16 kaset 
rozszerzających. Kaseta główna (nie pełniąca funkcji redundantnej) zarządza akwizycją 
bezpośrednią oraz sygnałami sterującymi. Kaseta główna: 
 

− Odbiera wszystkie dane pozyskane z kaset rozszerzających oraz aktualizuje zapisy 
archiwalne (SOE oraz przebiegi) 
 

− Przesyła wszystkie te dane do interfejsu SCADA  
 

− Zarządza komunikacją z systemem SCADA 
 

− Zarządza pobieraniem baz danych za pośrednictwem połączenia SCADA oraz rozprowadza 
nową konfigurację do wszystkich pozostałych kaset rozszerzających  
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− Odbiera sygnały sterujące za pośrednictwem połączenia SCADA, zarządza sygnałami 
sterującymi oraz przekazuje je do kaset rozszerzających 

 
− Zarządza wejściem cyfrowym oraz akwizycją pomiarów. W przypadku konfiguracji 

redundantnej, funkcja ta jest niedostępna 
 

− Zarządza sygnałami sterującymi obsługiwanymi bezpośrednio przez kasety głównej. 
W przypadku konfiguracji redundantnej, funkcja ta jest niedostępna 

 
− Zarządza komunikacja z urządzeniami IED, jak również akwizycją danych w czasie 

rzeczywistym. W przypadku konfiguracji redundantnej, funkcja ta jest niedostępna 
 

Kasety rozszerzające: 
 
− Przesyłają wszystkie zgromadzone dane do kasety głównej 

 
− Zarządzają sygnałami sterującymi, otrzymywanymi z kasety głównej 

 
− Zarządzają akwizycją pomiarów oraz akwizycją cyfrową 

 
− Zarządzają komunikacją urządzeń IED oraz akwizycji danych w czasie rzeczywistym 

 
− Jeżeli na kasecie głównej nie są dostępne porty szeregowe, drukarką zarządzać może 

kaseta rozszerzająca. 
 

Do zarządzania funkcjami automatyki nie przewidziano dedykowanej kasety: SPZ, kontrola 
synchronizmu, AVR, ATCC. Płytka CPU270 może być zainstalowana w kasecie głównej oraz 
kasecie rozszerzającej. 
 

1.2.9 SCADA – TBUS - dwa redundantne, niezależne urządzenia C26x 
 
Każde urządzenie C26x łączy się za pośrednictwem portu Ethernet 1 poprzez magistralę TBUS 
z systemem SCADA. 
 
Każde urządzenie C26x łączy się za pośrednictwem portu Ethernet 2 z dwoma kartami 
rozszerzającymi. 
 
Każda karta rozszerzająca łączy się za pośrednictwem magistrali LBUS z urządzeniami IED. 
Urządzenie to C26x jest wyposażone w płytkę CPU270. 
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Kaseta główna 1 oraz kaseta główna 2 centralizuje wszelkie dane pozyskane przez wszystkie 
kasety rozszerzające oraz zarządza interfejsem SCADA. W powyższej redundantnej konfiguracji 
C26x przewidziano: 
 

− Brak płytek WE/WY zainstalowany w kasecie głównej 1 lub w kasecie głównej 2  
 

− Brak logiki PSL oraz funkcji ISaGRAF 
 

− Brak urządzeń IED podłączonych do portów szeregowych kasety głównej 1 oraz kasety 
głównej 2 

 
System SCADA dokonuje wyboru, któremu sterownikowi przypisana zostanie kaseta główna 1, 
z kolei drugi sterownik zostanie przypisany kasecie głównej 2. 
 

− Poniższe funkcje automatyki nie są zarządzane ani przez kasetę główną 1 ani kasetę 
główną 2: PSL, PLC, SPZ, kontrola synchronizmu, AVR, ATCC. 
 

Kaseta główna 1 oraz kaseta główna 2 jest wyposażona w identyczny sprzęt. 
 

Kaseta główna 1: 
 

− Zarządza komunikacją z systemem SCADA 
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− Odbiera wszystkie dane pozyskane z kaset rozszerzających oraz aktualizuje zapisy 
archiwalne (SOE oraz przebiegi) 

 
− Przekazuje wszystkie te dane do systemu SCADA 

 
− Zarządza pobieraniem baz danych za pośrednictwem połączenia SCADA oraz 

rozprowadza nową konfigurację do wszystkich pozostałych kaset rozszerzających oraz do 
kasety głównej 2 

 
− Odbiera sygnały sterujące za pośrednictwem połączenia SCADA, zarządza sygnałami 

sterującymi oraz przekazuje je do kaset rozszerzających 
 

Kaseta główna 2: 
 

− Odbiera wszystkie dane pozyskane z kaset rozszerzających rozszerzających oraz 
aktualizuje zapisy archiwalne (SOE oraz przebiegi) 
 

− Zamraża całą transmisję na łączu SCADA: Reset łącza: Funkcja 0 
 

− W przypadku odpytywania ogólnego SCADA (zapytanie GI) kasety głównej 2, kaseta 
główna 2 przejmuje funkcje kasety głównej 1 

 
− Odbiera bazę danych konfiguracji z kasety głównej 1 oraz aktualizuje ją. 

 
− Przekazuje informacje na temat stanu kasety głównej 1 oraz kasety głównej 2 do systemu 

SCADA. Przekaźniki nadzorcze mogą być przypisane do standardowych wejść cyfrowych 
(DI) kasety rozszerzającej. 

 
 
1.3 Niezależne urządzenie C26x 

Niezależne urządzenie C26x posiada następujące funkcje: 
 

Funkcja Dostępna w niezależnym urządzeniu 
C26x 

ISaGRAF Tak 
PSL Tak 
Odciążanie Tak 

 

Powyższe nie dotyczy redundantnej jednostki RTU C26x. 
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2. Zarządzanie urządzeniem DS AGILE C26X 
 
Urządzenie C26x zarządza swoim własnym trybem, konfiguracją (bazami danych) oraz czasem. 
 

2.1 Zarządzanie trybem działania 
 

2.1.1 Definicje 
 
Tryby pracy urządzenia C26x: 
 
Urządzenie C26x pracuje w następujących trybach: 
 

− Tryb inicjalizacji 

− Tryb operacyjny 

− Tryb normalny 

− Tryb ograniczonej funkcjonalności 

− Tryb konserwacji 

− Tryb testowy 

− Tryb awaryjny 

− Tryb wstrzymania 

Do zakłóceń w pracy urządzeń C26x zaliczane są: 
 
− Nieprawidłowość: usterka powodującą obniżenie funkcjonalności urządzenia C26x. 

Rozróżnia się następujące nieprawidłowości sprzętowe i/lub programowe: 
 
− Usterka płytki 

− Utrata synchronizacji 

− Utrata komunikacji 

− Usterka oprogramowania: poważny błąd oprogramowania powodujący jego wadliwe 
działanie, który sprawia, że urządzenie przechodzi w tryb awaryjny. 
 

− Zasadnicza usterka sprzętowa: usterka, powodująca wstrzymanie oprogramowania, 
która powoduje, że urządzenie C26x zatrzymuje oprogramowanie użytkowe. Zasadnicze 
usterki sprzętowe obejmują: 

 
− Awarię jednostki centralnej (CPU) 

− Awarię zasilania 

− Usterkę magistrali 

− Usterkę powodująca trwałą przerwę w działaniu 

 
 

2.1.2 Tryb inicjalizacji 
 
Po włączeniu zasilania lub ręcznie przeprowadzonym resecie, urządzenie C26x przechodzi 
w tryb inicjalizacji. Tryb inicjalizacji nie trwa dłużej niż jedną minutę. Urządzenie C26x 
przeprowadza różnego rodzaju testy oraz kontrole, do których zaliczane są: 
 
Zasadnicze testy sprzętowe 
Test pamięci flash: w przypadku problemów, urządzenie C26x podejmie próbę naprawy pamięci 
flash. Jeżeli zasadniczy test sprzętowy zakończy się niepowodzeniem, urządzenie C26x 
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przechodzi z trybu inicjalizacji do trybu wstrzymania. 
 

Poboczne testy sprzętowe 
 
Urządzenie C26x przeprowadza poboczne testy sprzętowe tylko na płytkach zainstalowanych 
w urządzeniu C26x oraz na urządzeniach peryferyjnych podłączonych do urządzenia C26x: 
 
− Płytki wejść oraz wyjść: 

− W celu określenia liczby oraz typu zainstalowanych płytek wejść oraz wyjść 

− W celu sprawdzenia obecności uprzednio zainstalowanych kart wejść i wyjść oraz 

w celu określenia, która z kart nie jest niezainstalowana 

− W celu skontrolowania użytkowalności zainstalowanych kart wejść i wyjść oraz 

w celu określenia, która z kart jest niesprawna 

− Płytki komunikacyjne: urządzenie C26x przeprowadza ten test przy użyciu protokołu 
komunikacyjnego 
 

− Wyświetlacze, takie jak ekran LCD oraz diody LED: urządzenie C26x przeprowadza 
pojedynczy test pod kątem sprawdzenia obecności płytki HMI 

 
− Urządzenia peryferyjne, takie jak drukarka, zegar zewnętrzny i tym podobne: urządzenie 

C26x wykorzystuje limity czasowe do kontrolowania obecności urządzeń peryferyjnych. 
 

Jeżeli jeden z pobocznych testów sprzętowych zakończy się niepowodzeniem, urządzenie C26x 
przejdzie w odpowiedni tryb ograniczonej funkcjonalności. 
 
− Testy sprzętowe (testy spójności bazy danych) 

 
Po każdym ponownym uruchomieniu, urządzenie C26x przeprowadza testy spójności bazy 
danych. Testy te pozwalają potwierdzić kompatybilność bazy danych ze sprzętem 
i oprogramowaniem urządzenia C26x oraz dają pewność, że baza danych nie zawiera 
niespójnych danych konfiguracyjnych. Testy spójności bazy danych obejmują: 
 
− Sprawdzenie obecności bazy danych 

 
− Sprawdzenie kompatybilności baza danych / oprogramowanie 

 
Kontrola ta pozwala potwierdzić, spójność i kompatybilność oprogramowania urządzenia 
C26x oraz bazy danych. Urządzenie C26x przechowuje w swoich danych statycznych 
numer wersji bazy danych oraz numer rewizji, który wskazuje wersje bazy danych, którą 
może ono interpretować. Baza danych musi mieć tę samą wersję oraz numery rewizji, aby 
urządzenie C26x mogło ją zaakceptować. 
 

− Sprawdzenie kompatybilności baza danych / osprzęt 
 
Kontrola ta pozwala potwierdzić kompatybilność bazy danych z urządzeniem, na które 
została ona pobrana. Urządzenie C26x porównuje dane dotyczące typu oraz numeru 
urządzenia znajdującego się w nagłówku bazy danych z danymi dotyczącymi typu oraz 
numeru urządzenia zawartymi w danych statycznych oprogramowania. 
 

− Sprawdzenie poprawności danych zgromadzonych w bazie danych 
 
Kontrola ta pozwala potwierdzić obecność skonfigurowanych wejść i wyjść oraz 
sprawdzić, czy liczba urządzeń oraz sygnałów takich jak sygnału polowe, sygnały wejść 
cyfrowych itd. mieści się w dopuszczalnych granicach. 
 

Jeżeli którykolwiek z powyższych kontroli zakończy się niepowodzeniem, urządzenie C26x 
przejdzie w tryb konserwacji. 
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2.1.3 Tryb operacyjny 
 
Ten tryb obejmuje dwa podtryby: Tryb normalny oraz tryb ograniczonej funkcjonalności. 
 

2.1.3.1 Tryb normalny 
 
Tryb ten jest normalnym trybem działania aktywnego urządzenia C26x. W trybie tym urządzenie 
C26x zasila przekaźnik nadzorczy i  wszystkie funkcje urządzenia C26x są dostępne. 
W zależności od przyczyn oraz powagi usterki, wykrycie błędu może spowodować przejście 
urządzenia C26x w odpowiedni tryb ograniczonej funkcjonalności, tryb awaryjny lub tryb 
wstrzymania. 
 
W trybie normalnym, można skorzystać z lokalnego interfejsu człowiek-maszyna (HMI) lub 
polecenia konserwacji wyższego poziomu, aby wydać polecenie przejścia w tryb konserwacji. 
 
W trybie normalny można skorzystać z lokalnego interfejsu (HMI) lub polecenia symulacji 
wyższego poziomu w celu wydania polecenia przejścia w tryb testowy. 
 
W trybie normalnym, można przeprowadzić następujące operacje na bazie danych: 
 

− Pobieranie bazy będącej w trybie oczekiwania 

− Zamiana baz danych: urządzenie C26x automatycznie uruchamia się ponownie 

− Modyfikowanie bazy danych 

− Wyświetlanie informacji o bazie danych. 

 
Urządzenie C26x przesyła wyniki trybu testowego do lokalnego interfejsu HMI oraz punktu 
zdalnego sterowania wyższego poziomu (RCP). 
 

2.1.3.2 Tryb ograniczonej funkcjonalności 
 
W przypadku nieprawidłowości, urządzenie C26x przejdzie w tryb ograniczonej 
funkcjonalności. W trybie tym, działanie urządzenia C26x nie jest w znacznym stopniu 
zakłócone, ponieważ tylko kilka funkcji zostaje ograniczonych. Urządzenie C26x zasila 
przekaźnik nadzorczy. 
 
Rodzaj trybu ograniczonej funkcjonalności zależy od konfiguracji sprzętowej urządzenia C26x. 
Różne wydarzenia, które mogą być przyczyną przejścia w tryb ograniczonej funkcjonalności: 
 
− Działanie przy braku wyjść cyfrowych (DO) na płytce 

− Działanie przy braku wejść cyfrowych (DI) na płytce 

− Działanie przy braku wejść analogowych (AI) na płytce 

− Działanie przy braku komunikacji z niektórymi przekaźnikami 

− Działanie przy braku komunikacji z niektórymi urządzeniami obiektu 

− Kombinacja dwóch lub większej ilości powyższych zdarzeń. 

 
Gdy użytkownik lub urządzenie C26x usunie przyczynę przejścia w tryb ograniczonej 
funkcjonalności, urządzenie C26x powróci do pracy w trybie normalnym. 
 

2.1.4 Tryb konserwacji 
 
W trybie konserwacji, magistrala stacyjna (SBUS) pracuje: możliwa jest komunikacja po 
magistrali SBUS w celu zarządzania bazą danych. Tryb konserwacji jest prezentowany na 
lokalnym interfejsie HMI (LED oraz LCD) oraz na wyższym poziomie. 
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Urządzenie C26x odłącza od zasilania przekaźnik nadzorczy. W trybie tym możliwe jest 
zarządzanie bazą danych: 
 

− Pobieranie bazy danych 

− Zamiana baz danych 

− Modyfikowanie bazy danych 

− Wyświetlanie informacji na temat bazy danych 

 
W trybie konserwacji, można skorzystać z lokalnego interfejsu człowiek-maszyna (HMI) lub 
aktywnego polecenia wyższego poziomu, aby wydać polecenie przejścia w tryb operacyjny. 
Tryb operacyjny obejmuje tryb normalny orz tryb ograniczonej funkcjonalności. 

 
 
2.1.5 Tryb testowy = Tryb konserwacji DSPIO 

 
W celu zasymulowania działania rozproszonych automatycznych zdarzeń, takich jak wzajemne 
blokady, urządzenie c26x musi być przełączone w tryb testowy. W trybie testowym, sterownik 
C26x działa w sposób normalny, lecz przekaźniki wyjściowe pozostają nieaktywne. W chwili 
wysłania polecenia, urządzenie C26x nie zasili przekaźnika wyjściowego: Zamiast tego, 
w przypadku, gdy polecenie jest poprawne, urządzenie C26x prześle komunikat TEST OK do 
stacyjnego punktu sterowania (SCP). Jeżeli polecenie nie jest poprawne, urządzenie C26x 
prześle komunikat TEST NOK do punktu SCP. 
 

Uwaga: Aby przeprowadzić testy, niezbędne jest ręczne wymuszenie binarnej 
informacji wejściowej (BI) lub pomiarów na różnych urządzeniach C26x 
w celu stworzenia warunków testowych. Gdy warunki testowe zostaną 
spełnione, można wysłać polecenie. Sprawdzić na poziomie SCP (HMI) 
czy rezultat jest taki, jak oczekiwano. 

 
Tryb testowy jest prezentowany na lokalnym interfejsie HMI (LED oraz LCD) oraz na wyższym 
poziomie. 
 
W trybie testowym można skorzystać z lokalnego interfejsu (HMI) lub polecenia zakończenia 
symulacji wyższego poziomu w celu wydania polecenia przejścia w tryb operacyjny. Tryb 
operacyjny obejmuje tryb normalny orz tryb ograniczonej funkcjonalności. 
 
W poniższej tabeli przedstawiono zachowanie się jednostki centralnej (CPU) oraz płytki DSP 
w zależności od trybu pracy urządzenie C26x. Poniższa tabela jest prawdziwa tylko jeżeli 
pomiędzy binarną informacją wejściową (BI) uruchomienie/działanie oraz przekaźnikiem 
wyzwalającym DSPIO nie ma programowalnego schematu logicznego (PSL), zarządzanego 
przez jednostkę centralną (CPU). 
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Polecenie otrzymane przez 
CPU / 
Tryb CPU 

Polecenie 
przełączenia w tryb 
testowy 

Polecenie przełączenia w tryb 
aktywny 

Polecenie przełączenia 
w tryb konserwacji 

Śledzenie problemu, 
będącego powodem 
przełączenia urządzenia 
C264 w tryb awaryjny 

Śledzenie problemu, 
będącego powodem 
przełączenia urządzenia 
C264 w tryb 
WSTRZYMANIA 

Polecenie przełączenia 
bazy danych 

Polecenie zmiany ustawień, które 
wymaga ponownego uruchomienia 
funkcji zabezpieczającej tj. 
ponownego przeprowadzenia 
obliczeń. Ocena wartości progowych 
z nowymi parametrami 

Polecenie zmiany ustawienia, 
które nie wymaga ponownego 
uruchomienia funkcji 
zabezpieczających tj.: Ocena 
wartości progowych z nowymi 
parametrami 

CPU w trybie testowym (1) 
przekaźnik nadzorczy (WD) 
aktywny 

Nd., ponieważ tryb 
testowy jest już 
włączony 

Ponowne zainicjowanie zadań 
(oczyszczanie). Urządzenie C264 
przełączone poprzez pośredni tryb 
konserwacji (pomiędzy 3 i 4 
sekundą => DSP jest zatrzymane). 
Następnie urządzenie C264 
przełącza się w tryb aktywny, 
natomiast DSP zostaje 
uruchomione ponownie. 
Odwzbudzenie przekaźnika 
nadzorczego, gdy jednostka 
centralna (CPU) jest przełączona 
w tryb konserwacji. Przejdź do 
punktu (3) 

Nd. Niedozwolone 
Nd. nie można wysłać 
sygnału sterującego z 
jednostki centralnej (CPU). 

Jednostka centralna (CPU) 
urządzeniaC264 przełączona 
w tryb wstrzymania - DSP 
pozostaje w trybie 
konserwacji: brak 
wyzwalania, ponieważ DSP 
znajduje się w trybie 
konserwacji. 

Przełączenie CPU w 
tryb aktywny przy 
końcu przełączenia 
bazy danych, 
następnie przejście do 
punktu (3). 

Bez zmian Bez zmian 

CPU w trybie testowym (2) 
przekaźnik nadzorczy (WD) 
aktywny 
Występują warunki 
wyzwalania tj. (przekaźnik 
nie jest aktywowany lecz 
binarna informacja 
wejściowa uruchomienie i 
działanie + wyzwalanie jest 
przesyłana do jednostki 
centralnej) 

Nd., ponieważ tryb 
testowy jest już 
włączony. (9575 ?) 

Ponowne zainicjowanie zadań 
(oczyszczanie). Urządzenie C264 
przełączone poprzez pośredni tryb 
konserwacji (pomiędzy 3 i 4 
sekundą => DSP jest zatrzymane). 
Następnie urządzenie C264 
przełącza się w tryb aktywny, 
natomiast DSP zostaje 
uruchomione ponownie. 
Odwzbudzenie przekaźnika 
nadzorczego, gdy jednostka 
centralna (CPU) jest przełączona 
w tryb konserwacji. Przejdź do 
punktu (4) 

Nd. Niedozwolone 
Nd. nie można wysłać 
sygnału sterującego z 
jednostki centralnej (CPU), 

Przełączenie jednostki 
centralnej urządzenia C264 
w tryb czuwania - DSP 
pozostaje w trybie 
konserwacji: Brak 
wyzwalania ponieważ DSP 
pozostaje w trybie 
konserwacji. 

Przełączenie CPU w 
tryb aktywny przy 
końcu przełączenia 
bazy danych, 
następnie przejście do 
punktu (4). 

Ze względu na ponowne 
uruchomienie obliczeń. Binarna 
informacja wejściowa (BI) 
uruchomienie i działanie + 
wyzwalanie zostaną tymczasowo 
zresetowane. 

Bez zmian 

Tryb aktywny (3)  
WD aktywny 

Przełączenie DSP w 
tryb konserwacji 
Przejdź do punktu 
(1). (9575?) 

Nd., ponieważ tryb testowy jest już 
włączony. 

DSP zatrzymuje się 
Kolejne wyzwalanie nie 
możliwe 

DSP pozostaje aktywne 
TRIP (wyzwalanie) możliwe 

DSP pozostaje aktywne 
TRIP (wyzwalanie) możliwe 

Wyzwalanie nie 
możliwe podczas 
przełączania bazy 
danych 

Bez zmian Bez zmian 

Tryb aktywny (4) warunki 
wyzwalania występują WD 
aktywny 

Przełączenie w tryb 
testowy zostało 
odrzucone. =>TRIP 
(wyzwalanie) 

Nd., ponieważ tryb testowy jest już 
włączony. =>TRIP (wyzwalanie) 

Przełączenie w tryb 
konserwacji zostało 
odrzucone. =>TRIP 
(wyzwalanie) 

DSP pozostaje aktywne => 
TRIP (9483) 

DSP pozostaje aktywne => 
TRIP (9483) 

Przełączenie bazy 
odrzucone => TRIP 
(9483) 

TRIP (wyzwalanie) zostaje 
zatrzymane podczas gdy obliczenia 
ponownie uruchomione.  Binarna 
informacja wejściowa (BI) 
uruchomienie i działanie + 
wyzwalanie zostanie tymczasowo 
zresetowane, po czym nastąpi 
ponowna ocena oraz wyzwalanie. 

Bez zmian => TRIP 
(wyzwalanie) 

Tryb konserwacji (5) 
przekaźnik nadzorczy 
odwzbudzony 

Nd. Niedozwolone Ponowne uruchomienie DSP 
przejście do punktu (3). 

Nd., ponieważ tryb 
testowy jest już 
włączony 

Nd. nie można wysłać 
sygnału sterującego z 
jednostki centralnej (CPU). 

Przełączenie jednostki 
centralnej urządzenia C264 
w tryb wstrzymania - DSP 
pozostaje zatrzymany. 
Brak możliwości wyzwalania 

Wyzwalanie nie 
możliwe podczas 
przełączania bazy 
danych Przejdź do 
punktu (3) 

Brak możliwości zmiany ustawień Brak możliwości zmiany 
ustawień 

Tryb konserwacji (6) 
Występują warunki 
wyzwalania 
Przekaźnik nadzorczy 
odwzbudzony 

Nd. Niedozwolone Ponowne uruchomienie DSP 
przejście do punktu (4). 

Nd., ponieważ tryb 
testowy jest już 
włączony 

Nd. nie można wysłać 
sygnału sterującego z 
jednostki centralnej (CPU). 

Przełączenie jednostki 
centralnej urządzenia C264 
w tryb wstrzymania - DSP 
pozostaje zatrzymany. 
Brak możliwości wyzwalania 

Wyzwalanie nie 
możliwe podczas 
przełączania bazy 
danych Przejdź do 
punktu (4) 

Brak możliwości zmiany ustawień => 
NO TRIP (brak wyzwalania) 

Brak możliwości zmiany 
ustawień => NO TRIP (brak 
wyzwalania) 

Tryb awaryjny (7) WD fallen Nd. CPU wadliwy, 
DSP aktywny Nd. CPU wadliwy, DSP aktywny Nd. CPU wadliwy, DSP 

aktywny 
Nd. CPU wadliwy, DSP 
aktywny 

Nd. CPU wstrzymany, DSP 
pozostaje aktywny 

Wyzwalanie nie 
możliwe podczas 
przełączania bazy 
danych Przejdź do 
punktu (3) 

Brak możliwości zmiany ustawień Brak możliwości zmiany 
ustawień 
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Tryb awaryjny (8) 
Występują warunki 
wyzwalania 
Przekaźnik nadzorczy 
odwzbudzony 

=>TRIP 
(wyzwalanie) =>TRIP (wyzwalanie) =>TRIP (wyzwalanie) =>TRIP (wyzwalanie) =>TRIP (wyzwalanie) 

Przełączanie bazy 
danych odrzucone 
=>TRIP (wyzwalanie) 

Brak możliwości zmiany ustawień 
=>TRIP (wyzwalanie) 

Brak możliwości zmiany 
ustawień =>TRIP (wyzwalanie) 

Tryb wstrzymania (9)  
Przekaźnik nadzorczy 
odwzbudzony 

Nd. CPU 
wstrzymany, DSP 
aktywny 

Nd. CPU wstrzymany, DSP 
aktywny 

Nd. CPU wstrzymany, 
DSP aktywny 

Nd. CPU wstrzymany, DSP 
aktywny 

Nd. CPU wstrzymany, DSP 
aktywny 

Wyzwalanie nie 
możliwe podczas 
przełączania bazy 
danych Przejdź do 
punktu (3) 

Brak możliwości zmiany ustawień Brak możliwości zmiany 
ustawień 

Tryb wstrzymania (10) 
Występują warunki 
wyzwalania 
Przekaźnik nadzorczy 
odwzbudzony 

=>TRIP 
(wyzwalanie) =>TRIP (wyzwalanie) =>TRIP (wyzwalanie) =>TRIP (wyzwalanie) =>TRIP (wyzwalanie) 

Przełączanie bazy 
danych odrzucone 
=>TRIP (wyzwalanie) 

Brak możliwości zmiany ustawień 
=>TRIP (wyzwalanie) 

Brak możliwości zmiany 
ustawień =>TRIP (wyzwalanie) 

 

 Zestawienie trybów działania jednostki centralnej (CPU) z poleceniami, 
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2.1.6 Tryb awaryjny 
 
Aby w przypadku usterki umożliwić prawidłowe działanie oprogramowania w dowolnym trybie, 
urządzenie C26x przechodzi w tryb awaryjny. 
 
Gdy urządzenie C26x wykryje usterkę na płytkach wejść cyfrowych i jeśli konfiguracja na to 
pozwala, przejdzie ono w tryb awaryjny. Przy każdym przełączeniu urządzenia C26x w tryb 
awaryjny, wartość zliczana za pomocą wewnętrznego licznika zostaje zwiększona. 
Istnieją tylko dwa sposoby na opuszczenie trybu awaryjnego: 
 
− Przejście w tryb inicjalizacji oraz automatyczne resetowanie licznika  

− Przejście w tryb wstrzymania. 

 
Jeżeli wartość wewnętrznego licznika pozostaje niższa niż parametr Max_Fault zdefiniowany na 
etapie konfiguracji, urządzenie C26x przełączy się w tryb inicjalizacji. Gdy upływ czasu od 
momentu ostatniego zwiększenia wartości zliczanej przez wewnętrzny licznik zrównuje się 
z wartością parametru Fault_Detection_Lasting zdefiniowanego na etapie konfiguracji, wartość 
licznika zostanie automatycznie zresetowana. 
 
Gdy wartość zliczana przez wewnętrzny licznik zrównuje się z wartością Max_Fault, urządzenie 
C26x przechodzi w tryb wstrzymania. 
 

2.1.7 Tryb wstrzymania 
 
W trybie tym, urządzenie C26x pozbawia zasilania przekaźnik nadzorczy oraz wszystkie 
przekaźniki wyjściowe. Od tego momentu urządzenie C26x nie pracuje. Jedynym sposobem, 
aby opuścić ten tryb jest przeprowadzenie ręcznego resetowania. 
 

2.1.8 Zestawienie trybów, testów, stanów przejściowych oraz usterek 
 
Poszczególne tryby, testy, przejścia oraz usterki urządzenia C26x przedstawiono na poniższym 
rysunku: 
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2.1.9 Zarządzanie trybem redundancji 
 
Dwa identyczne sterowniki z jednakowym wyposażeniem oraz tą samą wersją bazy danych 
zarządzają redundancją kasety głównej 1.  

 
• W przypadku systemu wielokasetowego C26x: 
 
Dwa połączenia SCADA jedno z kasetą główną 1 oraz jedno z kasetą główną 2 są całkowicie 
niezależne od siebie. W przypadku tych dwóch połączeń synchronizacja protokołów nie 
występuje, a każda z powyższych kaset może posiadać swój własny adres w sieci Ethernet 
podstacji. Stosowana tutaj zasada jest inna niż w standardowej funkcji redundantnej, 
w przypadku której sekwencja komunikatów na każdym połączeniu jest zsynchronizowana oraz 
w przypadku której kasety posiadają takie same adresy w sieci Ethernet podstacji. 
 
W konfiguracji redundantnej, kaseta główna 1 nie zarządza bezpośrednią akwizycją, sygnałami 
sterującymi ani połączeniami urządzeń IED. 
 
Kaseta główna 1 oraz kaseta główna 2 posiadają pojedynczy adres na jednym z dwóch 
połączeń SCADA. Dzięki temu kaseta główna 1 oraz kaseta główna 2 może zarządzać dwoma 
różnymi sieciami. 
 
Kaseta główna 1 funkcjonuje gdy: 
 
− Komunikacja została ustawiona dla połączenia kasety głównej 1 z systemem SCADA. 

Komunikat polecenia GI (ASDU 100) potwierdza konfigurację połączenia. 
 

− Kaseta główna 2 funkcjonowała, doszło do usterki i kaseta główna 1 otrzymała polecenie 
GI. 

 
Gdy system SCADA wykryje brak komunikacji, działająca kaseta główna 1 przejmie funkcje 
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C0447ENa 

kasety głównej 2. System SCADA musi zatrzymać komunikację z jedną z kaset, gdy podjęta 
zostanie decyzja o komunikacji z drugą kasetą. 
 
Dokładniejsze informacje przedstawiono na poniższym rysunku: 
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Kaseta główna 1: 
 
− Zarządza komunikacją z systemem SCADA 

 
− Odbiera wszystkie dane pozyskane z kaset rozszerzających oraz aktualizuje zapisy 

archiwalne (SOE oraz przebiegi) 
 

− Przesyła wszystkie dane pozyskane z kaset rozszerzających do systemu SCADA. 
 

− Zarządza pobieraniem baz danych za pośrednictwem połączenia z systemem SCADA 
 

− Odbiera bazę danych za pośrednictwem połączenia SCADA lub z narzędzia CMT oraz 
rozprowadza nową konfigurację do wszystkich pozostałych kaset rozszerzających, 
łącznie z kasetą główną 2 

 
− Zarządza sygnałami sterującymi odbieranymi za pośrednictwem aktywnego połączenia 

SCADA oraz przesyła je do kaset rozszerzających 
 

Kaseta główna 2: 
 
− Odbiera wszystkie dane pozyskane z kaset rozszerzających oraz aktualizuje zapisy 

archiwalne (SOE oraz przebiegi) 
 

− W przypadku zresetowania połączenia SCADA (polecenie GI), kaseta główna 2 pełni 
funkcje kasety głównej 1 

 
− Odbiera bazę danych konfiguracji z kasety głównej 1 oraz aktualizuje swoją własną bazę 

danych konfiguracji. 
 

W celu przekazania stanu kasety głównej 1 oraz kasety głównej 2 do systemu SCADA, można 
podłączyć przekaźniki nadzorcze do standardowych wejść cyfrowych (DI) jednej z kaset 
rozszerzających. 
 
W przypadku systemu C26x: 
 
Dwoma redundantnymi sterownikami są główny 1 sterownik C26x oraz główny 2 sterownik 
C26x. Urządzenie C26x, które zarządza polem jest aktywnym urządzeniem C26x; drugie pełni 
funkcje urządzenia rezerwowego. W tej konfiguracji redundantnym urządzeniem C26x może 
być: 
 
− Główny 1 sterownik C26x w trybie aktywnym 

− Główny 1 sterownik C26x w trybie oczekiwania (gotowości) 

− Główny 2 sterownik C26x w trybie aktywnym 

− Główny 2 sterownik C26x w trybie oczekiwania (gotowości) 

 
W trakcie rozruchu oraz w sytuacji, gdy oba sterowniki pracują, główny 1 sterownik C26x jest 
sterownikiem aktywnym. 
 
Dwa sterowniki jednocześnie realizują te same funkcje: akwizycja wejść oraz przetwarzanie, 
archiwizowanie oraz automatyzacja, lecz w dowolnym danym momencie tylko aktywny 
sterownik C26x przesyła operacje sterowania do procesów elektrycznych lub po magistrali 
SBUS. Klient Alstom DS Agile IEC 61850-8-1 otrzymuje dane z dwóch sterowników: Klient ten 
przetwarza wyłącznie dane, które otrzymał z urządzenia C26x pracującego w trybie aktywnym. 
Tylko sterownik C26x pracujący w trybie aktywnym zarządza komunikacją z urządzeniami IED 
lub systemem SCADA. 
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To przełączenie z trybu aktywnego na tryb oczekiwania, jak również z trybu oczekiwania na 
tryb aktywny odbywa się automatycznie w następujący sposób (wyłącznie dla sterowników 
BCU, nie dotyczy sterowników niezależnych): 

 

 
 

RYSUNEK 1: ZARZĄDZANIE TRYBEM REDUNDANCJI 
 

 
Oba sterowniki wymieniają dane z: 
 
− Magistralą SBUS, w celu zapewnienia ich stanu wewnętrznego (IS) 

 
− 2 pary DI/DO (wejść cyfrowych/wyjść cyfrowych) płytki BIU: 

 
− DI1/DO1 dla sygnalizacji stanu aktywnego: DO1 jest zamknięte jeżeli urządzenie 

C26x jest aktywne 
 

− DI2/DO2 dla sygnalizacji usterki magistrali stacyjnej: DO2 jest otwarte w przypadku 
awarii 

 
Każdemu rodzajowi usterki płytki urządzenia C26x przypisano wartość: stan wewnętrzny (IS) 
sterownika jest sumą wszystkich awaryjności. Najbardziej sprawnym urządzeniem C26x jest 
z najniższą wartością stanu wewnętrznego. Najbardziej sprawne urządzenie C26x staje się 
urządzeniem aktywnym. 

 

Typ płytki Awaryjność dla każdego 
rodzaju płytki 

DOU (moduł wyjść cyfrowych) 0x40 
CCU (moduł sterujący wyłącznikiem) 0x20 
AOU (moduł wyjść analogowych) 0x10 
CT/VT (płytka PP/PN) 0x08 
DIU (moduł wejść DC) 0x04 
BIU  (podstawowa jednostka interfejsu) 0x02 
AIU (moduł wejść analogowych) 0x01 

 
Stan początkowy stanowi „inicjalizację” (stan 0) oraz wygenerowane zostaje zdarzenie „DI1≠1”. 
„L_IS” jest stanem wewnętrznym urządzenia C26x, „R_IS” jest stanem wewnętrznym urządzenia 
redundantnego. 
 
Zdarzenie „confirmed DI2 ≠ 1” oznacza wykrycie usterki magistrali stacyjnej przez inne 
urządzenie C26x (DI2 = 0), które zostało potwierdzone w ciągu 20 sekund. 
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T1 jest timerem potwierdzenia stanu aktywnego w trakcie inicjalizacji urządzenia C26x 
(domyślna wartość: 5 sekund dla głównego 1 sterownika C26x, zdefiniowana w trakcie procesu 
konfiguracji, 30 sekund dla głównego 2 sterownika C26x). T2 jest timerem wyboru głównego 
(domyślna wartość: 5 sekund). 
 
Czas przełączania wynosi mniej niż 30 sekund. 

 

 Stan 0: 
Inicjacja 

Stan 1: 
Oczekiwanie 
na 
zakończenie 
inicjalizacji / 
timer T1 
uruchomiony 

Stan 2: 
Gotowość 

Stan 3: 
Gotowość / 
timer T2 
uruchomio
ny 

Stan 4: 
Aktywny 

Stan 5: 
Wybrany tryb 
gotowości 

DI1≠1 

 
uruchomieni
e timera T1 
≠ przejdź w 
stan 1 

/ 
≠ zamknij DO1 
≠ przejdź w 
stan 4 

≠ zatrzymaj 
timer T2 
≠ przejdź w 
stan 4 

/ / 

DI1=1 przejdź w 
stan 2 

≠ zatrzymaj 
timer T1 
≠ przejdź w 
stan 2 

/ 

≠ otwórz 
DO1 
≠ zatrzymaj 
timer T2 
≠ przejdź w 
stan 2 

przejdź w 
stan 5 / 

„confirmed
” DI2≠1 
(potwierdzon
y DI2≠1) 

/ / 

≠ 
uruchomienie 
timera T2 
≠ zamknij DO1 
≠ przejdź w 
stan 3 

/ / / 

Remove IS 
(Usuń stan 
wewnętrzny) 

/ / 

Jeżeli 
(L_IS<R_IS) 
to 
≠ 
uruchomienie 
timera T2 
≠ zamknij DO1 
≠ przejdź w 
stan 3 

Jeżeli 
(L_IS>R_IS
) 
to 
≠ zatrzymaj 
timer T2 
≠ otwórz 
DO1 
≠ przejdź w 
stan 2 

/ / 

End of T1 
timer (koniec 
działania 
timera T1) 

/ 

Jeżeli DI1≠1 
to: 
≠ uruchomienie 
timera T2 
≠ zamknij DO1 
≠ przejdź w 
stan 3, w 
przeciwnym 
razie: 
≠ przejdź w 
stan 2 

/ niemożliwe niemożliwe / 

End of T2 
timer (koniec 
działania 
timera T2) 

/ / / przejdź w 
stan 4 / / 

End of 
standby 
mode 
going-on 

/ niemożliwe niemożliwe niemożliwe niemożliwe 

otwórz DO1 
jeżeli warunki, 
aby przejść w 
tryb gotowości 
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(koniec 
trwającego 
trybu 
gotowości) 

już nie są 
prawdziwe, 
następnie 
≠ uruchomienie 
timera T2 
≠ przejdź w stan 
3, w przeciwnym 
razie 
≠ przejdź w stan 
2 

 
 

2.2 Zarządzanie bazą danych 
 

2.2.1 Informacje ogólne 
 
Urządzenie C26x do zarządzania danymi wykorzystuje ustrukturyzowaną bazę danych. Główna 
zasada przewiduje, że urządzenie C26x będzie działać tylko z innymi urządzeniami Alstom DS 
Agile jeżeli wersje ich baz danych są identyczne. 
 
Baza danych (DB) jest plikiem zawierającym opis całego procesu elektrycznego oraz wszystkich 
urządzeń z którymi może komunikować się sterownik C26x: urządzenia IED, interfejs HMI itd. 
Baza danych zawiera również pewne ustawienia parametrów oprogramowania oraz protokołów 
transmisyjnych. Do utworzenia oraz nadania wersji bazie danych należy użyć odrębnego 
narzędzia Alstom DS Agile noszącego nazwę System Configuration Editor (SCE). Każda baza 
danych posiada powiązaną wersję bazowego systemu VDBS (System Baseline Version). 
 
Istnieje możliwość pobrania bazy danych będącej w trybie oczekiwania nawet jeżeli urządzenie 
C26x znajduje się w eksploatacji: należy skorzystać z pliku w formacie .adb. 
 
Istnieją dwa sposoby, aby pobrać bazę danych do pamięci flash urządzenia C26x: 
 
− Użycie narzędzia Alstom DS Agile, o nazwie System Management Tool (SMT) w celu 

pobrania bazy danych za pośrednictwem magistrali stacyjnej (SBUS) wykorzystującej 
protokół IEC 61850-8-1. 
 

− Użycie narzędzia Alstom DS Agile, o nazwie Computer Maintenance Tool (CMT), w celu 
pobrania bazy danych bezpośrednio poprzez sieci Ethernet. Na ogół operatorzy używają 
narzędzia CMT tylko do pobrania pierwszej bazy danych. Podczas pobierania narzędzie 
CMT wysyła bazę danych do wszystkich pozostałych kaset. Baza ta staje się nową bazę 
danych będącą w trybie oczekiwania. Po otrzymaniu polecenia przełącz, urządzenie C26x 
tworzy kaskadę operacji przełączania z pozostałymi kasetami. 

 
Niezależna jednostka RTU C26x odbiera plik bazy danych z systemu SCADA oraz zapisuje go 
w pamięci RAM lecz nie przekazuje go do pozostałych kaset. 
 
W niezależnej jednostce RTU C26x, status bazy danych ukazuje się jedynie na wyświetlaczu 
LCD kasety głównej. 
 
Kaseta główna 1 kontroluje kompatybilność swojej bazy danych z bazami danych 
zainstalowanymi w kasecie głównej 2 oraz w kasetach rozszerzających. Jeżeli bazy danych są 
różne, kaseta główna 1 dysponuje najnowsza wersją i kasuje bazy danych na pozostałych 
kasetach. 
 
Jeżeli główna baza danych w kasecie głównej 1 jest kompatybilna z bazą danych będącą 
w trybie oczekiwania pozostałej(-ych) kasecie(-ach), urządzenie C26X przełącza bazę danych. 
 
W każdej chwili urządzenie C26x przechowuje aż dwie bazy danych (DB) w swojej pamięci 
flash. Dwie bazy danych (DB) oraz powiązane z nimi wersje VDBS posiadają etykiety DB1, 
VDBS1; oraz DB2, VDBS2. 
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Każda baza danych w urządzeniu C26x, DB1 oraz DB2, może mieć jeden z następujących 
stanów: 
 
− Missing (bieżąca): brak bazy danych w pamięci flash sterownika 

 
− Standby (w gotowości): baza danych została pobrana do nieulotnej pamięci sterownika 

lecz oprogramowanie nie zatwierdziło tej wersji. 
 

− Current (bieżąca): oprogramowanie zatwierdziło pobraną bazę danych 
 

− Current modified (bieżąca zmodyfikowana): ustawienia parametrów w bazie danych 
zostały zmienione i oprogramowanie obecnie zatwierdziło bazę danych 

 
− Standby modified: (w gotowości zmodyfikowana) ustawienia parametrów w bazie 

danych zostały zmienione i oprogramowanie nie zatwierdziło bazy danych. 
 

Cykl życia bazy danych w sterowniku przedstawiono na poniższym rysunku: 
 

 
 
RYSUNEK 2: RÓŻNE STANY BAZY DANYCH 

 
W dowolnym momencie, w stanie bieżącym (Current) lub w stanie bieżącym zmodyfikowanym 
(Current Modified) może znajdować się tylko jedna baza danych. Podobnie, w stanie 
gotowości (Standby) lub w stanie gotowości zmodyfikowana (Standby Modified) może 
znajdować się tylko jedna baza danych. 
 
W przypadku dwóch pobranych baz danych, DB 1 oraz DB 2, cztery ewentualne stany 
przedstawiono w poniższej tabeli: 

 

Baza danych Stan 1 Stan 2 Stan 3 Stan 4 

DB1 oraz VDBS1 Bieżąca Bieżąca 
zmodyfikowana Bieżąca Bieżąca 

zmodyfikowana 

DB2 oraz VDBS2 W gotowości W gotowości W gotowości 
zmodyfikowana 

W gotowości 
zmodyfikowana 
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Deskryptor pliku z etykietą kontekstu bazy danych przechowywaną w pamięci flash urządzenia 
C26x, obejmuje konfigurację bazy danych zainstalowanej w urządzeniu. Wspomniany 
deskryptor pliku, który zawiera stan każdej z dwóch baz danych oraz ich powiązane wersje 
VDBS (przykładowo, DB1 oraz VDBS1; DB2 oraz VDBS2), wskazuje konfigurację bazy 
danych, gdy urządzenie C26x uruchamia się (tryb inicjalizacji), oraz służy do ponownego 
uruchomienia z bieżącą bazą danych, jeżeli takowa istnieje. Aby zaktualizować deskryptor 
pliku kontekstu bazy danych, należy skorzystać z następujących funkcji: 
 

− Pobierz bazę danych 

− Przełącz bazy danych 

− Sprawdź bazę danych 

− Zmodyfikuj bazę danych. 

 
2.2.2 Pobieranie bazy danych za pośrednictwem sieci Ethernet 

 
Podłączyć urządzenie C26x do magistrali stacyjnej (SBUS). Wykorzystać narzędzie SMT, aby 
pobrać pierwszą bazę danych. 
 
Przy pierwszym pobieraniu bazy danych DB oraz powiązanych wersji Vdbs, należy upewnić się, 
że sterownik C26x znajduje się w trybie konserwacji. 
 
Gdy urządzenie C26x pracuje z pierwszą bazą danych oraz znajduje się albo w trybie 
operacyjnym albo trybie konserwacji, istnieje możliwość pobrania rezerwowej bazy danych oraz 
jej powiązanych wersji Vdbs. 
 
Sekwencja pobierania bazy danych jest następująca: 
 
1. Przy pomocy narzędzia Alstom DS Agile SMT wysłać polecenie rozpoczęcia transferu 

bazy danych. 
 

2. Odbiornik, komputer PC, zwraca odpowiedź pozytywną. 
 

3. Przesłać odpowiedź do urządzenia wywołującego. Jeżeli na tej samej bazie przetwarzane 
jest już inne polecenie, urządzenie odrzuci polecenie użytkownika. 

 
4. Pobrać plik bazy danych oraz powiązane wersje Vdbs. Urządzenie C26x sprawdzi 

integralność plików: obliczy sumy kontrolne oraz przejmie kontrolę nad bazą danych. 
 

5. W przypadku błędu, urządzenie C26x wysyła sygnał, aby poinformować urządzenie 
wywołujące o transferze. 

 
6. Po udanym transferze bazy danych, urządzenie C26x sprawdzi jej kompatybilność 

 
7. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowej bazy danych DB, urządzenie C26x wysyła 

sygnał informujący urządzenie wywołujące o niepowodzeniu w instalacji bazy danych 
 

8. W przypadku stwierdzenia prawidłowej bazy danych, urządzenie C26x: 
 

a) Usuwa wszelkie rezerwowe bazy danych oraz powiązane wersje Vdbs już 
zainstalowane w urządzeniu C26x 
 

b) Przypisuje stan standby do pobranej bazy danych oraz powiązanych wersji Vdbs 
zainstalowanych w urządzeniu C26x 

 
c) Wysyła sygnał informujący urządzenie wywołujące o pomyślnej instalacji bazy 

danych. 
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9. Urządzenie C26x aktualizuje deskryptor pliku, kontekst bazy danych, w pamięci flash. 
2.2.3 Przełączanie baz danych 

 
Magistrala SBUS wysyła polecenie przełączenia bazy danych. Polecenie to określa wersję 
rezerwowej bazy danych oraz powiązanych wersji Vdbs, których stan zmienia się na 
bieżący. Patrz rysunek 4: Pobieranie bazy danych oraz rysunek 5: Przełączanie bazy danych. 
 

 
 

RYSUNEK 3: Przełączanie baz danych 
 

 
 

RYSUNEK 4: Pobieranie bazy danych 
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Po udanym pobraniu bazy danych, system SCADA wysyła polecenie przełączenia 
z standardowym komunikatem „Reset process command” (resetuj komendę procesu) (ASDU 
105) do urządzenia C26x. 
Gdy urządzenie C26x odbierze polecenie przełączenia, pobierze bazę danych do pozostałych 
kaset. Patrz rysunek 5: Przełączanie bazy danych. 

 

 
 

RYSUNEK 5: PRZEŁĄCZANIE BAZY DANYCH 
 
Gdy seria pobrań zakończy się pomyślnie, urządzenie C26x przełączy bazy danych we 
wszystkich kasetach. 
 
Po przełączeniu bazy danych oraz jeżeli baza danych jest zgodna z oprogramowaniem, 
urządzenie C26x automatycznie uruchomi się i przełączy w tryb operacyjny. 
 

2.2.4 Przeprowadzanie kontroli bazy danych 
Po każdym ponownym uruchomieniu, urządzenie C26x sprawdza bazę danych. 
 

2.2.5 Modyfikowanie bazy danych 
 
Za pomocą lokalnego interfejsu HMI, można jedynie modyfikować ustawienia parametrów 
w bieżącej bazie danych, tj. Bieżącej lub Bieżącej zmodyfikowanej bazy danych. Możliwa jest 
modyfikacja tylko niektórych parametrów danych. Aby można było modyfikować parametry 
w pliku ustawień, muszą one być zdefiniowane w bazie danych jako „editable” (edytowalne). 
Zmodyfikowana baza danych przechowuje nowe parametry ustawień. Urządzenie C26x 
zwiększa wewnętrzny numer wersji pliku ustawień parametrów oraz ponownie oblicza sumę 
kontrolną pliku. Baza danych przyjmuje stan Bieżąca zmodyfikowana. 
 

2.2.6 Modyfikowanie konfiguracji parametrów w bieżącej bazie danych 
 
W celu zmodyfikowania ustawień parametrów w bieżącej bazie danych, należy użyć urządzenia 
C26x, aby: 
 
1. Sprawdzić spójność polecenia: 

 
a. Czy obiekt jest rozpoznawany przez urządzenie C26x, tj. czy obiekt rzeczywiście 

występuje w bazie danych? 
 

b. Czy urządzenie C26x może ustawiać dane? 
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c. Czy wartość ustawień parametrów jest kompatybilna z rodzajem przekazywanych 
danych: czy wartość znajduje się w zakresie dopuszczalnych zmian? 

2. Zwrócić raport negatywny do urządzenia, które wysłało polecenie, jeżeli nie jest ono 
zgodne. 
 

3. Zapisać wartość bieżącą danych w bazie danych 
 

4. Zapisać datę przy danych, które zmodyfikowano w bazie danych 
 

5. Obliczyć sumę kontrolną oraz zapisać ją w bazie danych 
 

6. Przypisać stan Bieżąca zmodyfikowana do bazy danych 
 

7. Przesłać raport pozytywny do urządzenia, które wysłało polecenie 
 

8. Zaktualizować deskryptor pliku w pamięci flash, który stanowi kontekst bazy danych 
 

 
2.2.7 Odczytywanie konfiguracji parametrów 

 
W celu zrealizowania polecenia odczytu ustawień parametrów w bieżącej bazie danych ze 
stanowiska operatorskiego, należy użyć urządzenia C26x, aby: 
1. Sprawdzić spójność polecenia: 

a. Czy obiekt jest rozpoznawany przez urządzenie C26x, tj. czy obiekt rzeczywiście 
występuje w bazie danych? 

b. Czy urządzenie C26x może ustawiać dane? 
c. Czy wartość ustawień parametrów jest kompatybilna z rodzajem przekazywanych 

danych: Czy wartość znajduje się w zakresie dopuszczalnych zmian? 
2. Zwrócić raport negatywny do urządzenia, które wysłało polecenie, jeżeli nie jest ono 

zgodne. 
3. Rozszerzyć odpowiedź, tak, aby zawierała ustawienia parametrów oraz przesłać ją do 

urządzenia, które wysłało polecenie 
W przypadku niezależnego modułu C26x, można skorzystać z narzędzia Computer 
Maintenance Tool (CMT), aby załadować i zapisać bazę danych o rozmiarze 20 MB do pamięci 
flash. 

 
 
2.3 Testy autodiagnostyczne 

 
Urządzenie C26x przeprowadza następujące testy autodiagnostyczne: 
 
− Sprzętowe (usterka sprzętowa) przy uruchomieniu i cyklicznie. 

 
− Programowe (usterka programowa), przeprowadzane cyklicznie, w celu upewnienia się, 

że zadania programowe są aktywne oraz że nie zabierają całego czasu jednostki 
centralnej (CPU)  

 
− Spójność bazy danych przy uruchomieniu 

 
− Akwizycja oraz wyjście przy uruchomieniu i cyklicznie. 

 
 
2.4 Zarządzanie czasem 

 
Główne cele zarządzania czasem obejmują: 
 
− Synchronizację zegara wewnętrznego urządzenia C26x (określanego jako zegar 

lokalny) z: 
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− Zegarem zewnętrznym dla wszystkich urządzeń C26x 
 

− Systemem SCADA  dla wszystkich urządzeń C26x 
 

− Magistralą SBUS lub LBUS dla wszystkich urządzeń C26x za wyjątkiem 
niezależnych jednostek RTU C26x 

 
− Operatorem dla wszystkich urządzeń C26x za wyjątkiem 

niezależnych jednostek RTU C26x 
 

− Aktualizację zegara lokalnego 
 

− Synchronizację pozostałych urządzeń za pośrednictwem magistrali SBUS z zegarem 
lokalnym 

 
Możliwa jest synchronizacja zegara lokalnego względem zewnętrznego wzorca czasu z 4 źródeł: 
 
− Zegar zewnętrzny wysyłający sygnał IRIG-B Uwaga 1 

− System SCADA wysyłający komunikat zegara za pośrednictwem magistrali TBUS 

oraz bramy Uwaga 1 

− Główny zegar systemu wysyła komunikat zegara za pośrednictwem magistrali SBUS - 

SNTP Uwaga 2 

− Operator ustawia czas Uwaga 2 

Uwaga 1: Dla wszystkich urządzeń C26x 
Uwaga 2: Dla wszystkich urządzeń C26x za wyjątkiem niezależnych jednostek RTU 
C26x 

 
Dla powyższych czterech zewnętrznych wzorców czasu obowiązuje zasada priorytetu. Jeżeli 
zewnętrzny zegar działa, blokuje on zmiany z trzech pozostałych źródeł: w tych przypadkach nie 
można dokonać modyfikacji zegara lokalnego: 
 
− Zablokowany: System SCADA wysyła komunikat zegara za pośrednictwem magistrali 

TBUS oraz bramy 
 

− Zablokowany: Główny zegar systemu wysyła komunikat zegara za pośrednictwem 
magistrali SBUS 

 
− Zablokowany: Operator ustawia czas 

 
W przypadku wielokasetowych systemów C26x, kaseta główna 1 przeprowadza synchronizację 
kasety głównej 2 oraz kaset rozszerzających. 
 
W przypadku, gdy zewnętrzny zegar rozłączył się lub nie działa, dla trzech pozostałych 
zewnętrznych wzorców czasu obowiązuje kolejność priorytetowa: 
 
− System SCADA wysyła komunikat zegara za pośrednictwem magistrali TBUS oraz bramy 

lub 
 

− Główny zegar systemu wysyłający komunikat zegara za pośrednictwem magistrali SBUS 
ma pierwszeństwo przed 

 
− operatorem, który ustawia czas 

 
Tuż po zsynchronizowaniu zegara lokalnego i jeśli jest to główny zegar systemowy magistrali 
LBUS, sterownik zsynchronizuje inteligentne urządzenia elektroniczne (IED) zgodnie 
z procedurą synchronizacji protokołu. Jeżeli zegar lokalny nie został zsynchronizowany, 
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sterownik okresowo zsynchronizuje wszystkie urządzenia IED razem. 
 
Gdy zegar lokalny został zsynchronizowany, wszystkie zdarzenia oraz pomiary zawierają 
znacznik czasu z synchronizowanym atrybutem. Jeżeli synchronizacja zostanie utracona lub 
jeżeli nigdy nie została uzyskana, atrybuty wskażą, że znacznik czasu nie jest 
zsynchronizowany. 
 
W przypadku podstacji, architektura Alstom DS Agile umożliwia zsynchronizowanie aż 120 
urządzeń, takich jak urządzenia C26x, urządzenia WE/WY, bramy, przekaźniki IED, przekaźniki 
IEC 61850-8-1 itd. 

 
Zarządzanie czasem jest zorganizowane w następujący sposób: 

 

 
2.4.1 Zegar zewnętrzny 

 

RYSUNEK 6: Zarządzanie czasem 
 
Zegar zewnętrzny odbiera sygnał synchronizacji za pośrednictwem jednego z wielu protokołów: 
GPS, DCF77 itd. Okresowo, zegar zewnętrzny wysyła sygnał synchronizacji, zawierający czas 
i datę na dedykowane wejście IRIG-B urządzenia DS Agile C26x. 
 
Każdy sterownik posiada swój własny zegar lokalny. Lokalny zegar synchronizuje się 
z sygnałem z zegara zewnętrznego. W systemie o takiej architekturze, zegar lokalny działa jako 
główny zegar systemu. 
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W przypadku utraty sygnału radiowego z zegara zewnętrznego, mogą wystąpić dwa zdarzenia: 
 
1. Niektóre zegary zewnętrzne zawierają bardzo dokładny oscylator. Po utracie sygnału 

radiowego, wspomniane zegary zewnętrzne pozwalają na synchronizację sterownika 
przez 8 godzin. Zegar zewnętrzny wysyła dwa komunikaty za pośrednictwem protokołu. 
Treść komunikatów jest zgodna ze specyfikacjami producenta. Na przykład: 
 
− nie otrzymano sygnału radiowego 

 
− sygnał radiowy utracony na dłużej niż 8 godzin 

 
2. Zegar lokalny pozostaje zsynchronizowany z zegarem zewnętrznym do momentu 

wystawienia komunikatu sygnał radiowy utracony na dłużej niż 8 godzin. Stan zegara 
lokalnego będzie teraz wskazywał na brak synchronizacji. 
 

3. Niektóre zegary zewnętrzne nie mają określonego błędu podstawowego w celu obsługi 
sygnału radiowego. W tym przypadku, gdy w ciągu kilku minut wystąpi potwierdzenie 
utracono sygnał radiowy, stan lokalnego zegara będzie wskazywał na brak 
synchronizacji 

 
Jeżeli sterownik pełni funkcję głównego zegara systemowego dla pozostałych urządzeń 
w podstacji, wówczas kontynuuje on wysyłanie komunikatów synchronizacji zegara do 
pozostałych urządzeń nawet jeżeli zegar lokalny lub główny zegar systemu nie jest 
zsynchronizowany z zewnętrznym wzorcem czasu. Do monitorowania stanu zegara 
zewnętrznego przewidziana została binarna informacja wejściowa. 
 

2.4.2 Komunikat synchronizacji zegara z bramy SCADA 
 
Akwizycja komunikatów synchronizacji zegara SCADA podlega specyfikacji bramy SCADA. 
Synchronizacja zegara systemu SCADA jest uzależniona od protokołu. Komunikat 
synchronizacji zegara wędruje bezpośrednio za pośrednictwem łącza SCADA do urządzenia 
C26x. 
 
Komunikat synchronizacji pochodzący z bramy SCADA podawany jest w uniwersalnym czasie 
koordynowanym (UTC). 
 
Z systemu SCADA, komunikat synchronizacji zegara jest przekazywany do funkcji „local clock 
update” (aktualizacja zegara lokalnego) w sterowniku. Sterownik sprawdza ramkę komunikatu 
synchronizacji zegara, usuwa pola kontrolne i przekazuje komunikat synchronizacji zegara. 
 
Gdy brama SCADA działa jako zewnętrzny wzorzec czasu zgodnie z priorytetem sterownik 
otrzymuje komunikaty synchronizacji czasu z systemu SCADA. Przerywanie odnosi się do 
nadejścia ramki: sterownik może uzyskać komunikat synchronizacji zegara z bramy SCADA. 
Opóźnienie w transmisji z bramy SCADA jest kompensowane. 
 
Komunikat synchronizacji zegara z bramy SCADA musi zawierać następujące dane: Dzień / 
miesiąc / rok / godzina / minuty / sekundy / milisekundy 
 
Aby zaktualizować zegar wewnętrzny sterownika, należy zapoznać się z punktem 2.4.5 
Aktualizacja zegara lokalnego. 
 

2.4.3 Serwery oraz klient SNTP 
 
W sieci IEC 61850-8-1, do synchronizacji zegara wykorzystywany jest Prosty sieciowy protokół 
czasu (SNTP). System Alstom DS Agile pozwala na zdefiniowanie aż dwóch sterowników 
pełniących funkcję głównego zegara systemu: pełnią one funkcję serwerów SNTP. Wszystkie 
pozostałe urządzenia zainstalowane w sieci IEC 61850-8-1 stają się klientami SNTP. 
W przypadku awarii jednego z serwerów SNTP, przykładowo niesprawności sterownika lub 
awarii zegara zewnętrznego, klienci SNTP automatycznie połączą się z drugim serwerem 
SNTP. 
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Skorzystać z narzędzia Alstom DS Agile, System Configuration Editor (SCE), aby skonfigurować 
urządzenie C26x do pracy jako serwer SNTP; aby otrzymać redundancję, należy zdefiniować 
dwa adresy IP. Adres IP musi znajdować się w tym samym zakresie co adresy Ethernet 
urządzenia C26x. 
W tym przypadku, żadne z urządzeń C26x nie pełni funkcji zegara głównego: wszystkie 
urządzenia C26x funkcjonują jako klienci SNTP. 
 
Wydajność synchronizacji systemu zależy od dokładności serwera SNTP firm trzecich. 
Można połączyć jedno urządzenie C26x, skonfigurowane jako serwer SNTP, z drugim 
urządzeniem C26x pełniącym funkcję serwera SNTP, otrzymując w ten sposób system 
redundantny. 
 

2.4.4 Czas ustawiany przez operatora 
 
Jeżeli zewnętrzne wzorce czasu, takie jak zegar zewnętrzny, zegar systemu SCADA lub główny 
zegar systemu działają, operator nie może ustawić czasu. 
 
Jeżeli główny zegar systemu zsynchronizuje którekolwiek z pozostałych urządzeń architektury 
systemu Alstom DS Agile, nie można ustawić czasu dla tego urządzenia. Jednakże, 
w przypadku niesprawności głównego zegara systemu lub utraty połączenia, użytkownik może 
ustawić czas dla tego urządzenia. 
 
Jeżeli sterownik nie otrzyma komunikatów synchronizacji zegara z zegara zewnętrznego, 
z bramy SCADA lub z głównego zegara systemu, użytkownik może ustawić czas ręcznie. 

 
Zazwyczaj, ręczne ustawiany jest wyłącznie główny zegar systemu. Należy używać 
odpowiedniego narzędzia dla danego głównego zegara systemu. 
 
Czas i datę można ustawić za pomocą lokalnego interfejsu operatora urządzenia C26x, 
interfejsu HMI znajdującego się na przednim panelu lub laptopa serwisowego wyposażonego 
w kontroler oraz narzędzia Computer Maintenance Tool (CMT). 
 
Można użyć dwóch poleceń: 
 
− Jednego, aby zmienić czas: godzina/minuty/sekundy 

 
− Jednego, aby zmienić datę: rok/miesiąc/dzień 

 
Można zarezerwować trzecie polecenie pozwalające przeprowadzić sprawdzenie według 
wartości daty i godziny. 
 
Należy wywołać wskazanie ręcznej nastawy czasu. Sterownik dokonuje zapisu wszystkich 
działań operatora. 
 

2.4.5 Aktualizacja zegara lokalnego 
 
Każdy sterownik posiada swój własny zegar lokalny. Każdy zegar lokalny posiada swoje własne 
przesunięcie kwarcowe: odchylenie wewnętrznego oscylatora sterownika. Konieczna jest 
okresowa synchronizacja zegara lokalnego z zewnętrznym wzorcem czasu. 
 
Dane czasowe obejmują: 
 
− Utratę zegara zewnętrznego; utratę komunikatu synchronizacji zegara bramy SCADA; lub 

utratę głównego zegara systemu 
 

− Wskazanie, iż zegar lokalny został w przybliżeniu zsynchronizowany. To wskazanie 
prezentuje wszelkie różnice czasowe pomiędzy zegarem lokalnym a komunikatem 
synchronizacji zegara, które są większe niż wartość ustalona: Δwartość progowa = 20 
milisekund. Sterownik wysyła komunikat o nieznośności, wyświetla komunikat oraz 
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archiwizuje zdarzenie. 
 

− Wskazanie, iż operator przeprowadził ręczne ustawianie czasu. Wskazanie „manual time 
set” (ręczna nastawa czasu) jest wymagane aby przypisać znacznik czasowy 
zachodzącym zdarzeniom. 

 
Wewnętrznym formatem czasu zegara lokalnego jest uniwersalny czas koordynowany (UTC). 
Różnica czasu między czasem UTC i czasem lokalnym jest ustawiana podczas konfiguracji. 
Zegar lokalny działa automatycznie: 
 
− W przypadku wszystkich dat łącznie z latami przestępnymi aż do 2037 roku. 

 
− W przypadku sezonowych zmian czasu: wykorzystuje on wartości dla czasu letniego 

(DST) tak, jak pokazano w pliku Time Zone Adjustment Table (TZTAB) (tabela 
dostosowania strefy czasowej). W pliku TZTAB przedstawiono różnice między czasem 
UTC oraz czasem lokalnym. 

 
Jeżeli reguły dotyczące zmiany czasu letniego (DST) zmienią się, sterownik umożliwia 
ustawienie nowych reguł. Sterownik zarządza milisekundami za pomocą swojego własnego 
mechanizmu kwarcowego. 
 
Funkcja aktualizacji zegara lokalnego zarządza stanem synchronizacji sterownika w następujący 
sposób: 
 
− Niezsynchronizowany: to stan występujący przy inicjalizacji. Sterownik nie był jeszcze 

synchronizowany od momentu uruchomienia lub ponownego uruchomienia. Data i czas 
są nieprawidłowe. 
 

− Zsynchronizowany: sterownik okresowo otrzymuje informacje o dacie i czasie. Data 
i czas są prawidłowe. Ewentualnie sterownik pełni funkcję zegara głównego w sieci 
Ethernet dla pozostałych urządzeń. 

 
Przy inicjalizacji, sterownik przedstawia zegar zewnętrzny jako niezsynchronizowany z zegarem 
lokalnym Stan ten pozostaje niezmieniony do momentu przesłania przez użytkownika 
komunikatu sterującego do sterownika inicjalizacji, aby odebrał ramki synchronizacji 
z zewnętrznego wzorca czasu. Gdy komunikat sterujący brzmi OK oraz przy odbiorze 
pierwszego komunikatu zegara zewnętrznego, synchronizacja według zegara zewnętrznego 
zostaje zadeklarowana jako ważna a zegar zewnętrzny uznaje się za podłączony. 
 
Wspomniana synchronizacja z zegarem zewnętrznym może znów stać się nieważna: 
przykładowo, w przypadku gdy sterownik nie otrzymał zewnętrznego komunikatu synchronizacji 
przez N minut.  
 
Może to oznaczać awarię zegara zewnętrznego, taką jak odłączenie lub komunikat, który 
zawiera nieprawidłowe dane. Wartość tej synchronizacji wynosi 300 sekund. 
 
W przypadku awarii zegara zewnętrznego, zegar lokalny utrzymuje częstotliwość obowiązującą 
przed usterką zegara zewnętrznego. Sterownik generuje sygnał wewnętrzny lub alarm oraz 
deklaruje nieważny główny zegara systemu. Gdy to nastąpi, sterownik będzie oznaczał każde 
zdarzenie znakiem braku synchronizacji dopóki synchronizacja z zegarem zewnętrznym nie 
zostanie uzyskana. 
 
Urządzenie wpięte w magistralę SBUS uaktywni alarm, gdy w ciągu 180 sekund nie otrzyma 
komunikatu synchronizacji zegara.  Zdarzenia przetworzone przez to urządzenie zostaną 
oznakowane specjalnym znakiem oraz znacznikiem czasowym i urządzenie zatrzyma 
przesyłanie ramek do urządzeń IED. 
 

2.4.6 Zarządzanie utratą zewnętrznego wzorca czasu 
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Ponieważ funkcja aktualizacji zegara lokalnego odbiera zewnętrzny wzorzec czasu, zarządza 
ona utratą zewnętrznego wzorca czasu w następujący sposób: 
− Jeżeli zegar zewnętrzny zostanie utracony, wówczas aktualizacja zegara lokalnego 

wykaże utratę zegara zewnętrznego 
 

− Jeżeli komunikat zegara z bramy SCADA zostanie utracony, wówczas aktualizacja 
zegara lokalnego wykaże utratę komunikatu zegara bramy SCADA 

 
− Jeżeli główny zegar systemu zostanie utracony, wówczas aktualizacja zegara lokalnego 

wykaże utratę głównego zegara systemu 
 

2.4.7 Metoda aktualizacji 
 
Gdy sterownik sprawdzi poprawność akwizycji zegara zewnętrznego, zarządza synchronizacją 
wewnętrznego głównego zegara systemu z zewnętrznym wzorcem czasu w następujący 
sposób: 
 
Jeżeli między wartością zegara lokalnego, a wartością przesłanego zewnętrznego wzorca czasu 
występuje różnica, [C Local – C External] ≠ 0: 
 
Jeżeli [C Local – C External] < 1 ms, ustawienie zegara nie jest modyfikowane 
 
Jeżeli [C Local – C External] > 1ms, przetwarzane są dwa różne zdarzenia: 
 
1. Jeżeli [C Local – C External] ≤ Δ Threshold (20 ms), wartość zegara lokalnego jest 

stopniowo korygowana (zmniejszana lub zwiększana). Kompensacja ta przeprowadzana 
jest w zadanym czasie (t1=60 s). 
 

2. Jeżeli [C Local – C External] ≥  Δ  Threshold (20 ms), godzina zegara lokalnego jest 
w przybliżeniu aktualizowana. 

 
Jeżeli operator uzyskuje czas z zegara zewnętrznego, musi on zaktualizować zegar lokalny. 
 

2.4.8 Ograniczenia i wydajność 
 
Zegar lokalny sterownika charakteryzuje się niewielkim dobowym przesunięciem. To 
przesunięcie kwarcowe, jest odchyleniem wewnętrznego oscylatora sterownika, jest mniejsze 
niż 0,5 s/dzień (tj. ≤ 5,8 µs/s). Przesuniecie kwarcowe jest takie samo w całym zakresie 
temperatur pracy sterownika. Operator musi okresowo ustawiać czas lub synchronizować zegar 
lokalny z zegarem głównym 
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3. KOMUNIKACJA 
 
Urządzenie C26x obsługuje różne rodzaje komunikacji: 
 

− Magistrala telesterowania (TBUS) 

− Magistrala starszego typu (LBUS) 

− Magistrala stacyjna (SBUS) 

− Międzykasetowa komunikacja Ethernet 

W przypadku urządzenia C26x, możliwe kombinacje protokołów są następujące: 
 

Liczba protokołów 
magistrali TBUS 

Liczba protokołów magistrali 
LBUS 

Całkowita liczba dozwolonych 
protokołów 

2 0 lub 1 lub 2 4 lub mniej 
1 0 lub 1 lub 2 lub 3 4 lub mniej 
0 0 lub 1 lub 2 lub 3 lub 4 4 lub mniej 

 

Podstawowe interfejsy komunikacyjne są następujące: 
 

 
RYSUNEK 7: KOMUNIKACJA 

 
 

3.1 Magistrala telesterowania - TBUS 
 
Urządzenie C26x może być połączone za pośrednictwem magistrali TBUS z systemem SCADA. 
Magistrala TBUS może korzystać maksymalnie z dwóch poniższych protokołów: 

 

Protokół Typ protokołu 
Urządzenie 
C26x działa 

jako 

Sterownik polowy 
C26x BCU 

Niezależne 
urządzenie C26x 

DNP 3.0 Master-slave Slave 
Szeregowa oraz 

za pośrednictwem 
protokołu IP 

– 

DNP3 Master-slave Slave 
Szeregowa oraz 

za pośrednictwem 
protokołu IP 

– 
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MODBU
S Master-slave Slave Szeregowa – 

T101 Master-
slave/zrównoważony Slave Szeregowa Szeregowa 

T104 Zrównoważony Slave Over IP Over IP 
HNZ Master-slave Slave – Elenas (Indonezja) 
HNZ Master-slave Slave – Yemen 

 
C26x pracuje jako urządzenie podrzędne (slave): 
 
− Protokoły master/slave: DNP3, DNP3 over IP, MODBUS, T101, HNZ-Elenas, HNZ- 

Yemen 
 

− Protokoły zrównoważone: T101, T104. 
 

Urządzenie C26x łączy się z systemem SCADA bezpośrednio lub za pośrednictwem modemu. 
Tylko jeden klient T104 może komunikować się z urządzeniem C26x; pozostałe klienty T104 
mogą przesyłać jedynie ramki testowe (TESTFR) (bez sterowania). 
 
Warstwa fizyczna: 
 
− DNP 3.0, MODBUS, T101, HNZ-Elenas, HNZ-Yemen: RS232, RS422, RS485 
− DNP3 oIP, T104: Ethernet 10/100 MB: Złącze RJ45/światłowód (wielo/jednomodowy) 

 
Urządzenie C26x umożliwia skonfigurowanie nawet 2 różnych szeregowych protokołów 
telesterowania. Jeżeli wykorzystywany jest protokół Ethernet T104, istnieje możliwość 
podłączenia do 4 niezależnych klientów. 
 
PRZESTROGA: W trakcie korzystania z portów szeregowych znajdujących się na płytce 

jednostki centralnej (CPU), należy upewnić się, że prędkość transmisji jest taka 
sama zarówno dla jednostki centralnej jak i portów szeregowych: com3 oraz 
com4. 

 
Redundancja jest niedostępna w przypadku protokołów DNP3 over IP oraz MODBUS. 
 
Arbitraż w architekturze multi-SCADA: 
 
Jeżeli, dla przykładu, urządzenie C26x jest podłączone do systemu SCADA z wykorzystaniem 
protokołu T101, a także z innym systemem korzystającym z protokołu T101 lub T104 (lub do 
jednego z każdego typu), 
 
Inne warunki: 
 
− podstacja oraz pole w trybie zdalnym 

 
− unikalność sterowania 

 
Gdy urządzenie C26x wykonuje polecenie (wybór lub bezpośrednie wykonanie) wystawione 
przez jeden z systemów, urządzenie C26x uaktywnia wewnętrzny alarm dla dowolnego systemu 
SCADA, które wystawi kolejne polecenie. Wyjątek: jeżeli drugi system SCADA przełączy się 
z jakiegokolwiek powodu na redundantne urządzenie C26x, alarm ten nie zostanie wysłany. 
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3.2 Magistrala starszego typu - LBUS 

 
C26x pracuje jako urządzenie nadrzędne (master). Protokoły: 
 

− IEC 60870-5-103 (T103) 

− IEC 60870-5-101 (T101) 

− ModBus 

− DNP 3.0 
 
 

Urządzenia podłączone do: Urządzeń IED 
 
Warstwa fizyczna: 

− RS232, RS422, RS485 

− Światłowód 
 
 

PRZESTROGA: W trakcie korzystania z portów szeregowych znajdujących się na płytce 
jednostki centralnej (CPU), należy upewnić się, że prędkość transmisji jest taka 
sama zarówno dla jednostki centralnej jak i portów szeregowych com3 oraz 
com4. 

 
PRZESTROGA: Jeżeli kaseta główna 1 jest urządzeniem redundantnym, wówczas nie jest 

do niej podłączona żadna magistrala LBUS. 
 
PRZESTROGA: W przypadku magistrali LBUS redundancja nie jest dostępna 
 
Urządzenie C26x udostępnia do czterech portów szeregowych pozwalając utworzyć cztery sieci 
z maksymalnie czterema różnymi protokołami. 
 

3.3 Magistrala stacyjna - SBUS 
 
Protokół SBUS jest wykorzystywany do komunikacji pomiędzy podsystemami Alstom DS Agile, 
lecz jest również dostępny dla innych urządzeń. 
 
Urządzenie C26x pracuje głównie jako serwer, lecz może równie pełnić funkcję klienta dla 
innych urządzeń C26x (rozproszonej automatyki) lub urządzenia IED zgodnego ze standardem 
IEC 61850-8-1. 
 
Protokół: IEC 61850-8-1 Urządzenia podłączone do: 
 

− Urządzeń Alstom DS Agile (urządzeń WE/WY Alstom DS Agile, narzędzia SMT, 

bramy) 

− Innych urządzeń C26x 

− Urządzeń IED zgodnych z IEC 61850-8-1 

Warstwa łącza: 
 
Ethernet 10 lub 100 Mb/s 
 
Nośnik fizyczny: 
 

− Skrętka miedziana (złącze RJ45) 
 
− Światłowód (jedno/wielomodowy) 
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− Port światłowodowy jest opcjonalny. W celu zwiększenia liczby portów ethernetowych 
dostępne są dwie płytki modułu switcha ethernetowego: 
 
− Moduł switcha ethernetowego (SWU) z 4 portami RJ45 oraz maksymalnie 2 porty 
(jedno/wielomodowe) 

 
− Moduł switcha redundantnego (SWR) z 4 portami RJ45 oraz 2 portami światłowodowymi 
(jedno/wielomodowymi) przeznaczonymi do obsługi redundantnego pierścienia 

 
− Płytka switcha ethernetowego protokołu SRP z 3 portami RJ45 oraz 2 portami 
światłowodowymi (jedno/wielomodowymi) do obsługi sieci redundantnej o topologii gwiazdy  
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3.3.1 Wymiana danych 
 
Urządzenie C26x pozyskuje oraz przysyła dane w sieci IEC 61850-8-1 przy użyciu komunikatów 
REPORT/GOOSE. 
 
GOOSE jest krótkim komunikatem (wartość danych oraz jakość) przesyłanym przy użyciu 
multicastu do wszystkich urządzeń IED podłączonych do magistrali SBUS; jest on szybszy niż 
komunikat REPORT. 
 
Komunikat REPORT jest przesyłany za pomocą serwera do jednego klienta. 
 
Domyślnie, raporty należą do klasy URCB, tym samym zostaną utracone w przypadku utraty 
komunikacji. Szczegółowe informacje na temat buforowanego raportu bloku kontrolnego 
(BRCB), zamieszczono w rozdziale DS Agile/EN Opis funkcjonalny. 
 
Każdy bufor pamięci jest kołowy (FIFO). W poniższym przykładzie, najstarsze zdarzenie zostało 
nadpisane ze względu na przepełnienie: 
 

 
 
 

Gdy pojemność bufora (100) zostaje przekroczona, aktywowany zostaje pojedynczy stan 
wejścia (SPS) przepełniony bufor oraz zostaje zasygnalizowany, gdy komunikacja zostaje 
przywrócona. 
 
Zachowanie się urządzenia C26x w trybach odbiegających od normy: 
 
− Inicjalizacja: wszystkie dane buforowane zostają utracone 

 
− Konserwacja: wszystkie dane buforowane przed przełączeniem w tryb konserwacji 

zostają zachowane 
 

− Test: dane są buforowane tak, jak w trybie operacyjnym 
 

3.3.2 Obsługiwane wspólne klasy danych 
 
Urządzenia C26x wymieniają dane przy użyciu klas wspólnych danych. W poniższej tabeli 
zestawiono zaimplementowane klasy: 
 

Opis klasa wspólnych danych Obsługa klienta  Obsługa serwera 
 

Status 
 

SPS Pojedynczy status wejścia TAK TAK 
 

DPS Podwójny status wejścia TAK TAK 
 

INS Całkowity status wejścia TAK TAK 
 

ACT Informacja aktywacji zabezpieczenia TAK TAK 
 
ACD Informacja aktywacji zabezpieczenia kierunkowego TAK TAK  
 
Pomiar 
 
MV Wartość pomiaru TAK TAK 

 
CMV Złożona wartość pomiaru TAK TAK 
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WYE Pomiar 3 fazy + N TAK TAK 
 

DELTA Pomiar międzyfazowy TAK TAK 
 

Licznik 
 

BCR Odczyt licznika binarnego TAK TAK 
 

Sterowanie 
 

SPC Sterowanie pojedynczym punktem TAK TAK 
 

DPC Podwójne wyjście sterownicze TAK TAK 
 

BSC Kontrolowany krok binarny TAK TAK 
 

APC Nastawa analogowa TAK TAK 
 

INC Wyjście sterownicze wartości całkowitych TAK TAK 
 

ISC Wyjście sterownicze z krokiem całkowitym TAK TAK 
 

Opis 
 

LPL Tabliczka znamionowa węzła logicznego TAK TAK 
 

DPL Tabliczka znamionowa urządzenia TAK TAK 
 

Raport bloku kontrolnego 
 

URCB Niebuforowany raport bloku kontrolnego TAK TAK 
 

BRCB Buforowany raport blok kontrolnego NIE TAK 
 

 
TABELA 1: ZARZĄDZANIE DANYMI 

 
 

3.3.3 Sterowanie 
 
Urządzenie C26x obsługuje sterowanie klasami wspólnych danych wyrażonych statusem SPC, 
DPC, INC oraz APC skonfigurowanym jako tryb bezpośredniego wykonywania (Direct Execute) 
lub tryb SBO (wybierz przed uruchomieniem). 

 
 

3.4 Międzykasetowa komunikacja Ethernet 
 

3.4.1 Wewnętrzna architektura Ethernet 
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Wewnętrzna komunikacja urządzeń C26x w sieci Ethernet wykorzystuje własnościowy protokół 
z komunikatami unicast.  

 
Kolejno wszystkie komunikaty wykorzystywane przez urządzenie C26x do wewnętrznej 
wymiany danych pozostają wewnątrz urządzenia. Komunikaty te nie zanieczyszczają 
zewnętrznej sieci zarezerwowanej dla interfejsu SCADA. 
Ponadto, narzędzie CMT wykorzystuje broadcast Ethernet do identyfikacji kaset. Narzędzie to 
jest wykorzystywane tylko dla celów konserwacyjnych (Pobieranie i konfiguracja 
oprogramowania) 
 
Akwizycja oraz główne kasety muszą mieć taki sam numer grupy, gdy są podłączane do tego 
samego urządzenia C26x. Powyższy numer grupy jest definiowany za pomocą narzędzia CMT 
oraz jest ograniczony do 16. 

 
 

3.4.2 Zachowanie się sieci zewnętrznej 
 
Ze względu na połączenie urządzenia C26x z siecią zewnętrzną przeznaczoną do komunikacji 
z systemem SCADA (T104), należy zachować środki ostrożności, aby uniknąć tworzenia pętli 
ethernetowych. Przełączniki ethernetowe komunikacji upstream muszą umożliwiać korzystanie 
z algorytmu drzewa rozpinającego, aby zapobiec tworzeniu pętli ethernetowych. 
 
Algorytm drzewa rozpinającego (802.1D) lub szybkiego drzewa rozpinającego (802.1W) 
zewnętrznych przełączników identyfikuje pierścień ethernetowy utworzony z zewnętrznej 
i wewnętrznej infrastruktury ethernetowej oraz oblicza odpowiednie ścieżki unikając pętli 
ethernetowych. 
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Obliczenie drzewa sieciowego jest przeprowadzone tylko jeden raz przez algorytm drzewa 
rozpinającego przełączników ethernetowych. 

 
3.4.3 Awaria sieci Ethernet 

Otwarcie pierścienia ethernetowego 
 
 



Opis funkcjonalny C26x/EN FT/C56b 
 
DS Agile C26x Strona 55/306 
 

 
 

Konsekwencje otwarcia pierścienia pociągają za sobą utratę komunikacji pomiędzy kasetą 
główną 1 oraz kasetą główną 2. 
 
Kolejno otrzymujemy: 
 
− Transfer danych z kasety rozszerzającej nr 1 za pośrednictwem zewnętrznej 

infrastruktury ethernetowej (poza  siecią Ethernet urządzeń C26x) z kasetą główną 2. 
 

− Otwarcie pierścienia ethernetowego oraz odbudowanie tablicy routingu wyznaczone 
przez algorytm drzewa rozpinającego (> 30 s, jeżeli używany jest algorytm 802.1D) 

 
 

3.4.4 Pozostałe zdarzenia związane z utratą połączenia z siecią Ethernet 
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− Routingu danych poza zewnętrzną sieć Ethernet niezależnych jednostek RTU C26x 
 
− Uruchamiania algorytmu drzewa rozpinającego (pierścień ethernetowy utrzymywany) 
Wszystkie dane utworzone przez izolowaną kasetę są zdefiniowane w stanie nieznanym. 

 
Pozostałe kasety urządzenia C26x (pozostające w ciągłosci ethernetowej) są w pełni 
funkcjonalne. Dane przekazane do kaset głównych za pośrednictwem niezależnej prywatnej 
komunikacji nie wykorzystują zewnętrznych infrastruktur ethernetowych. 

 
 

3.4.5 Tablica routingu sieci Ethernet 
 
Urządzenie C26x łączy się z routerem oraz zdalną siecią IEC104 SCADA 
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3.5 Zarządzanie portem Ethernet na płytce CPU270 („cpu3”) 
 
Dwa porty ethernetowe na płytce CPU270 mogą być skonfigurowane w następujący sposób: 

 

Nr Port 1 Port 2 Uwagi 

1 IEC 61850-8-1 SBUS 
+ SCADA IP 1 SCADA IP 2 Dwa niezależne protokoły 

SCADA z różnymi bazami danych 

2 SCADA IP 1 SCADA IP 2 Dwa niezależne protokoły 
SCADA z różnymi bazami danych 

3 IEC 61850-8-1 SBUS SCADA IP  
 

TABELA 2 
 
Magistrala stacyjna IEC 61850-8-1, jeżeli została skonfigurowana, jest zawsze portem 1 
 
Na porcie 1 i/lub 2 skonfigurowany może być jeden lub dwa protokoły IP SCADA 
 
Obecnymi protokołami SCADA są DNP3 oraz T104. DNP3 jest protokołem jednoklientowym. T104 
jest protokołem wieloklientowym (do 4 klientów) z tylko jednym aktywnym klientem w tym samym 
czasie. Powiązać protokoły jeden do jednego i tylko jednego portu ethernetowego. Jeżeli 
wykorzystywane są dwa porty ethernetowe, należy upewnić się, że adresy IP portów ethernetowych 
są z dwóch różnych podsieciach. Dwa porty ethernetowe mogą współdzielić tę samą sieć fizyczną. 
Aby skonfigurować porty ethernetowe, należy posłużyć się narzędziem CMT. 

 

 

 
 

RYSUNEK 8: OKNO NARZĘDZIA CMT Z ZAZNACZONYMI DWOMA PORTAMI ETHERNETOWYMI 
 
  



C26x/EN FT/C56b Opis funkcjonalny 
 
Strona 58/306 DS Agile C26x 
 
 

 

 

4. BEZPOŚREDNI DOSTĘP DO PROCESU 
 
Urządzenie C26x pozwala wykorzystywać kilka rodzajów płytek oraz kaset rozszerzających. 
Wejścia cyfrowe oraz wyjścia, akwizycja pomiarów są sprawdzane w celu zweryfikowania 
informacji/działań oraz znakowania czasowego w przypadku zmiany dowolnego stanu lub 
wartości. 
 
Urządzenie C26x gromadzi dane z wejść cyfrowych i analogowych, liczników, pomiarów 
cyfrowych. Parametry konfiguracyjne, filtrowanie oraz wyzwalanie są podawane na te wejścia 
oraz zależą od ich typu. 
 

4.1 Kontrola wejścia 
 
Dane wejściowe pochodzące z płytek DS Agile C26x lub z innych sieci komunikacyjnych są 
okresowo kontrolowane. 
 
Status nieważności tych danych jest wewnętrznie ustawiony dla: 
 
− Testu autodiagnostycznego (usterka testu autodiagnostycznego płytki DI, AI) 

 
− Nieznany ( usterka komunikacji DI, AI ze zdalnym urządzeniem akwizycyjnym takim jak 

IED) 
 

− Przełączania ( zmiana stanu DI, X w danym czasie) 
 

− Przezakresowania (AI, nasycenie ich jego przekładnika lub wartość licznika osiąga 
wartości graniczne) 

 
− Otwartego obwodu (AI typu 4-20 mA z wartością prądu poniżej 4mA) 

 
− Niezdefiniowanego (pomiar cyfrowy lub licznik z nieprawidłowymi kodowaniem DI) 

 
 

4.2 Kontrola wyjścia 
 
Płytki wyjść cyfrowych są okresowo kontrolowane na ich poziomach logicznych. W przypadku 
testu obwodu logicznego zakończonego niepowodzeniem, płytka zostaje oznaczona jako 
wadliwa, sterowanie na tej płytce lub po odłączeniu urządzeń IED zostaje odrzucone. 
 

4.3 Znakowanie czasowe 
 
Wszystkie fizyczne dane wejściowe są znakowane czasowo z dokładnością do 1 ms. Wszystkie 
wewnętrzne dane logiczne są znakowane czasowo z dokładnością do 1 ms. 
 
Znakowanie czasowe akwizycji analogowej zostaje przeprowadzone lecz jest wysterowane 
przez okresowe odpytywanie tego typu płytki. Okresy są oparte na wielokrotności 100 ms. 
Informacje pochodzące z urządzania IED są oznakowane czasowo przez samo urządzenie IED, 
jeżeli ma ono taką funkcję, w przeciwnym razie jest ono przeprowadzone na poziomie 
urządzenia C26x, gdy otrzymuje danych. 
 

4.4 Akwizycja danych z wejść cyfrowych (DI) 
 

4.4.1 Akwizycja 
 
Płytki DIU200/DIU210/DIU211 (16 DIs) lub CCU200, CCU211 (8 wej. cyfrowych + 4 wyj. 
cyfrowe) pozyskują dane binarne. 
 
Na wejściu cyfrowym (DI) może występować wartość 1 lub 0. Wartość 1 wskazuje na obecność 
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napięcia zewnętrznego. Wartość 0 wskazuje na brak napięcia zewnętrznego. 
 
Gdy napięcie zewnętrzne znajduje się powyżej lub poniżej wartości progowej, sprzęt zapisuje 
wartość 1 lub 0. Wartość progową wskazano w specyfikacji sprzętu. 
 
Przejściu od wartości 0 do 1 lub od 1 do 0 towarzyszą zazwyczaj kolejne przejścia (odbicia) 
zanim wartość się ustabilizuje. Oprogramowanie musi odfiltrować te odbicia. 
 
Każda zmiana stanu na wejściu cyfrowym jest oznakowana czasowo z rozdzielczością większą 
niż 1 ms. 

 

 
 

RYSUNEK 9: PRZETWARZANIE CYFROWYCH SYGNAŁÓW WEJŚCIOWYCH 
 

4.4.2 Eliminacja odbicia zestyków oraz filtrowanie 
 
Filtrowanie sygnałów wejść cyfrowych przeprowadzane jest w następujący sposób: 

 

 

RYSUNEK 10: FILTROWANIE I ELIMINACJA ODBICIA CYFROWYCH 
SYGNAŁÓW WEJŚCIOWYCH 

 
T0 wskazuje moment wykrycia pierwszego przejścia. 

 
T1 wskazuje moment potwierdzenia zmiany stanu. 
 
T2 wskazuje koniec filtrowania: sygnał pozostaje stabilny w przedziale od T1 do T2). Zmiana 
stanu zostaje oznakowana czasowo z chwilą T0. 
 
Wartość 0 oznacza, że nie zastosowano filtrowania: zmiana stanu została potwierdzona, gdy 
tylko została wykryta. 
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Zdefiniowane zostały trzy pary opóźnień (eliminacji odbicia zestyków / filtrowania): 
− jedno dla wszystkich wejść cyfrowych (DI), które będą używane jako binarna informacja 

wejściowa (BI) 
 

− jedno dla wszystkich wejść cyfrowych (DI), wykorzystywanych do pomiarów cyfrowych 
(DM) 

 
− jedno dla wszystkich wejść cyfrowych (DI), które będą używane jako liczniki 

 
 

4.4.3 Przełączalne 
 
Mówi się, że wejście cyfrowe jest przełączalne jeżeli jego stan zmienia się więcej niż N razy 
w danym okresie T1. 
 
Przełączalne wejście cyfrowe (DI) wraca do normalnego stanu jeżeli jego stan nie zmienił się 
w ciągu kolejnego okresu T2. 
 
N, T1 oraz T2 są parametrami wyznaczonymi w czasie konfiguracji na podstawie systemu (takie 
same parametry dla wszystkich sterowników DS Agile w systemie). 
 
Filtrowanie przełączania dotyczy wyłącznie wejść cyfrowych (DI), które będą używane jako 
binarna informacja wejściowa (BI) (filtrowanie przełączania na wejściach cyfrowych (DI), które 
będą wykorzystywane dla liczników lub pomiarów cyfrowych (DM) nie występuje). 

 
 

4.5 Akwizycja danych z liczników (CT - counters acquisition) 
 
Dane z liczników są pozyskiwane z tych samych płytek co wejścia cyfrowe (DI). Rozróżnia się 
dwa typy liczników SCT (licznik pojedynczy) oraz DCT (liczniki podwójne). 
 

4.5.1 Licznik pojedynczy (SCT) 
 
Licznik SCT jest uzyskiwany na pojedynczym zestyku. Wartość akumulatora zostaje 
zwiększona po przejściu od stanu niskiego do stanu wysokiego, potwierdzonego po upływie 
czasu filtrowania (Tcount). Czas Tcount jest zdefiniowany dla całego systemu, w krokach 5 ms: 
wybrana wartość musi być zgodna z częstotliwością impulsową (tj. wszystkie liczniki w systemie 
wykorzystują ten sam czas Tcount). 
 
Kolejne impulsy mogą być wzięte pod uwagę tylko po przejściu od stanu wysokiego do niskiego. 

 

 
 

RYSUNEK 11: WYKRES PRZEBIEGU CZASOWEGO LICZNIKA POJEDYNCZEGO 
 

4.5.2 Licznik podwójny (DCT) 
 
Licznik podwójny jest uzyskiwany na dwóch zestykach. Jeden z nich jest nazywany zestykiem 
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TC (true contact), drugi zestykiem CC (complemented contact). Zazwyczaj zestyki te mają stany 
uzupełniające. 
Impulsy wykrywane są w taki sam sposób jak w przypadku licznika pojedynczego (SCT), przy 
zmianach TC, z wykorzystaniem opóźnienia Tcount (ta sama wartość Tcount jest używana dla 
liczników SCT oraz DCT). 
 
Kolejne impulsy mogą być wzięte pod uwagę tylko po przejściu ze stanu wysokiego do niskiego 
na zestyku TC (oraz przejścia z niskiego na wysoki na zestyku CC). 
 
Różnica polega na tym, że oba zestyki muszą znajdować się w przeciwnym stanie dla przejść, 
które mają być wykryte lub potwierdzone. Licznik jest nieprawidłowy jeżeli nie ma zgodności 
pomiędzy dwoma zestykami w trakcie opóźnienia Tdef. Opóźnienie to jest definiowane dla 
całego systemu (tj. wszystkich liczników DCT korzystających z tego samego opóźnienia). 

 

 
 

RYSUNEK 12: WYKRES PRZEBIEGU CZASOWEGO LICZNIKA PODWÓJNEGO 
 
 

4.6 Pomiary cyfrowe (DM) 
 
Pomiary cyfrowe (DM) są wyznaczane na podstawie wejść cyfrowych Są one uzyskiwane na 
tych samych płytkach co wejścia cyfrowe. Interfejs ten, pozwalający na akwizycję pomiarów 
cyfrowych, jest wartością cyfrową kodowaną na N podłączonych wejściach. Każde podłączone 
wejście reprezentuje bit wartości oraz może być przyjmować jedną z dwóch wartości: wysoką 
lub niską. 
 
Pomiary cyfrowe są wykorzystywane do przetwarzania pomiarów oraz wskazań położenia 
zaczepów. Pomiary cyfrowe mogą być powiązane z sygnałem wstrzymania odczytu (Read 
Inhibit -RI). Proces akwizycji przebiega inaczej w zależności od obecności tego sygnału. 
 

4.6.1 Akwizycja bez sygnału wstrzymania odczytu 
 
Pomiar cyfrowy DM jest obliczany przy każdej zmianie stanu jednego z jego bitów. 
 
Przetwarzanie stabilności jest stosowane przy każdorazowym obliczaniu, aby potwierdzić 
wartość: 
 
- jeżeli różnica między wartością prądu oraz uprzednio potwierdzoną wartością jest równa lub 
mniejsza niż Vstab (wartość określona w konfiguracji), wówczas wartość prądu jest potwierdzona. 
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-  
- jeżeli różnica jest większa niż Vstab, wówczas opóźnienie Tstab jest uruchamiane (wartość 
określona w konfiguracji, od 0 do 60 s, z krokiem 10 ms). Jeżeli opóźnienie Tstab zostało już 
uruchomione, wówczas to opóźnienie anulowane. Wraz z końcem opóźnienia, wartość DM 
zostaje potwierdzona. 

 

 
 

RYSUNEK 13: WARTOŚĆ DM POTWIERDZONA 
 

Ponadto, stosowane jest przetwarzanie nieważności: przy pierwszej zmianie stanu jednego bitu 
w następstwie potwierdzonej wartości DM, rozpoczynane jest odliczanie opóźnienia TInv 
(wartość określona w konfiguracji, od 0 do 300 s, z krokiem 10 ms). Jeżeli wartość nie jest 
potwierdzona, wraz z końcem opóźnienia, wartość DM zostaje zadeklarowana jako 
UNDEFINED (niezdefiniowana). 

 

 
RYSUNEK 14: NIEZDEFINIOWANA WARTOŚĆ DM 

 
Jeżeli Vstab jest równe 0, nie występuje przetwarzanie stabilności: wszystkie wartości DM zostają 
przesłane przy każdym obliczeniu. 
 

4.6.2 Akwizycja z sygnałem wstrzymania odczytu 
 
Gdy sygnał wstrzymania odczytu (RI) zmieni się na stan ustawiony, uruchamiane jest 
opóźnienie Tinh. Jeżeli sygnał jest zawsze ustawiony wraz z końcem opóźnienia, wartość DM 
zostaje zadeklarowana jako UNDEFINED (niezdefiniowana). W przeciwnym razie, jeżeli sygnał 
RI przejdzie w stan resetowania przed upływem końca opóźnienia, bieżąca wartość DM jest 
przekazywana. 
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RYSUNEK 15: AKWIZYCJA Z SYGNAŁEM RI 
 

Jeżeli sygnał RI jest nieprawidłowy, wartość DM będzie nieprawidłowa. 
 

4.6.3 Kodowanie 
 
W przypadku wartości DM dopuszczalne są następujące kody: 

 

KOD Liczba bitów (maks. 64) Zakres wartości 

BCD 

4 (1 dekada BCD) 0 do 9 
8 (2 dekady BCD) 0 do 99 
12 (3 dekady BCD) 0 do 999 
16 (4 dekady BCD) 0 do 9 999 
32 (8 dekad BCD) 0 do 99 999 999 
64 (16 dekad BCD) 0 do 9 999 999 999 999 999 

Binarny n 0 do 2n-1 
Gray'a n 0 do 2n-1 

Dziesiętny 

16 
(1 bit spośród 6 dla dziesiątek, 1 bit spośród 
10 dla jedności) 

0 do 69 

32 
(1 bit spośród 4 dla tysięcy, 1 bit spośród 9 
dla setek, 1 bit spośród 9 dla dziesiątek, 
1 bit spośród 10 dla jedności) 

0 do 4 999 

64 
(1 bit spośród 9 dla milionów, 
1 bit spośród 9 dla setek tysięcy, 1 bit 
spośród 9 dla dziesiątek tysięcy, 
1 bit spośród 9 dla tysięcy, 1 bit spośród 9 dla 
setek, 1 bit spośród 9 dla dziesiątek, 
1 bit spośród 10 dla jedności) 

0 do 9 999 999 

1 spośród N n 0 do n 
 
Można użyć jednego dodatkowego bitu do oznaczenia znaku (0 = wartość dodatnia, 1 = wartość 
ujemna). Rozszerzenie możliwości tylko dla wskazań położenia zaczepu: 
 

KOD Liczba bitów Zakres wartości 

1 spośród N 2 
do 64 

0 do 2 
do 0 do 64 

 
 

4.7 Akwizycja analogowych danych wejściowych (AI) 
 
Płytka TMU2xx uzyskuje napięcia AC oraz prądy pochodzące z sieci elektrycznej. 
Płytki AIU201 (4 wej. analog.) lub AIU211 (8 wej. analog.) uzyskują napięcia DC lub sygnały 
prądowe. Konfiguruje się dla nich zakres wejściowy oraz cykl akwizycji (patrz rozdział 
„Zastosowania”). 
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4.7.1 Zakresy sygnałów wejściowych 
 
Dla wejść napięciowych (tylko AIU201): ± 10 V, ± 5 V, ± 2,5 V, ± 1,25 V 
 
Dla wejść prądowych: 0 - 1 mA, ± 1 mA, 0 - 5 mA, ± 5 mA, 0 - 10 mA, ± 10 mA, 4 - 20 mA, 0 - 20 
mA, ±  20 mA 
 
Wartość nasycenia zależy od wybranego zakresu (patrz rozdział „Dane techniczne”). 
 

4.7.2 Cykl akwizycji 
 
Wejściowe sygnały analogowe są pozyskiwane okresowo. Każdy kanał na płytce może być 
przypisany do jednego z tych cykli niezależnie od pozostałych kanałów. 
Rozróżnia się dwa cykle akwizycji: 
 
− cykl krótki (Nsc x 100 ms, Nsc ustawiane od 1 do 10, wartość domyślna: 1) 

 
− cykl długi (Nlc x 500 ms, Nlc ustawiane od 1 do 20, wartość domyślna: 2) 

 
4.7.3 Testy autodiagnostyczne 

 
Przeprowadzane są dwa rodzaje testów autodiagnostycznych: 
 
− zgodność adresu płytki 

 
− kontrola spójności wartości pomiarowej 

 
Testy te przeprowadzane są przy każdym skanowaniu (zdefiniowanym podczas fazy 
konfiguracji). 
 

4.7.4 Znakowanie czasowe 
 
Wejściowa informacja analogowa (AI) zostaje oznakowane czasowo datą/czasem 
zeskanowanej wartości. 

 
 

4.8 Wyjścia cyfrowe (DO) 
 
Wyjścia cyfrowe są wykorzystywane do podawania napięcia przełączającego do zewnętrznego 
urządzenia w celu wykonania pojedynczego lub podwójnego przejścia lub poleceń stałych. 
Podane napięcie jest pobierane z zewnętrznego źródła zasilania. Napięcie zewnętrzne 
podawane jest na kontrolowane urządzenie za pomocą przekaźnika, w ten sposób część 
logiczna płytki zostaje odizolowana od zewnętrznego zasilania. 
 
Urządzenie C26x udostępnia dwa rodzaje wyjść cyfrowych: 
 
− Płytki CCU200 pełniące funkcje sterujące (8 wej. cyfrowych+4 normalnie otwarte wyj. 

cyfrowe), płytka ta pozwala sterować przełączaniem dwubiegunowym. 
 

− Płytki DOU200 pełniące funkcje alarmowe (8 normalnie otwartych wyjść cyfrowych + 2 
normalnie otwarte/normalnie zamknięte wyjścia cyfrowe). 

 
 
4.9 Nastawy cyfrowe 

 
Nastawy cyfrowe są wartościami cyfrowymi przesłanymi wieloma równoległymi podłączonymi 
wyjściami. Każde podłączone wyjście reprezentuje bit wartości. Nastawy cyfrowe 
wykorzystywane są do wysyłania wartości instrukcji do procesu lub do urządzeń pomocniczych. 
Nastawy cyfrowe są przetwarzane na tych samych płytkach co wyjścia cyfrowe. Charakterystyka 
wyjść cyfrowych opisana powyżej dotyczy nastaw cyfrowych. Należy korzystać jedynie ze 
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standardowych płytek wyjść cyfrowych wyposażonych w przekaźniki jednobiegunowe normalnie 
otwarte. 
 

4.9.1 Kodowanie 
 
Dopuszczalne są następujące Kody: 

 

KOD Liczba bitów (maks. 48) Zakres wartości 

BCD 

4 (1 dekada BCD) 0 do 9 
8 (2 dekady BCD) 0 do 99 
12 (3 dekady BCD) 0 do 999 
16 (4 dekady BCD) 0 do 9 999 
32 (8 dekad BCD) 0 do 99 999 999 
48 (12 dekad BCD) 0 do 999 999 999 999 

Binarny n 0 do 2n-1 
Gray'a n 0 do 2n-1 

Dziesiętny 

16 
(1 bit spośród 6 dla dziesiątek, 1 bit spośród 
10 dla jedności) 

0 do 69 

32 
(1 bit spośród 4 dla tysięcy, 1 bit spośród 9 
dla setek, 1 bit spośród 9 dla dziesiątek, 
1 bit spośród 10 dla jedności) 

0 do 4 999 

48 
(1 bit spośród 2 dla setek tysięcy, 1 bit 
spośród 9 dla dziesiątek tysięcy, 
1 bit spośród 9 dla tysięcy, 1 bit spośród 9 dla 
setek, 1 bit spośród 9 dla dziesiątek, 
1 bit spośród 10 dla jedności) 

0 do 299 999 

1 spośród N n 0 do n 
 
Bit dodatkowy przeznaczony jest do oznaczania znaku (0 oznacza wartość dodatnią, 1 oznacza 
wartość ujemną). 
 

4.9.2 Wstrzymanie odczytu 
 
Dedykowana binarna informacja wyjściowa zezwala/zabrania odczytu wartości przez urządzenie 
zewnętrzne. Istnieje jedno (lub nie występuje) wstrzymanie odczytu (RI) wyjścia dla 
poszczególnej wartości. 
 
Jeżeli wyjście RI jest wyjściem logicznym (przyłożona zewnętrzna polaryzacja), odczyt będzie 
dozwolony. Procedura użyta do uzyskania wartości z  wyjścia RI jest następująca: 
 
− Zresetować wyjście RI do logicznego 0: odczyt zabroniony. 

− Odczekać N ms. 

− Wystawić wartość. 

− Odczekać N ms. 

− Ustawić wyjście RI na logiczną 1: odczyt dozwolony. 
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RYSUNEK 16: SYGNAŁ BLOKADY ODCZYTU DLA NASTAWY CYFROWEJ 

 
Przejście od 0 do 1 na wyjściu RI może być wykorzystane przez zewnętrzne urządzenie jako 
wyzwalacz wskazujący, iż dostępna jest nowa wartość. 

 
 

4.9.3 Polecenie wyboru otwarcia / zamknięcia 
 

Opcja obejmuje status SPS bieżącego polecenie: jeden dla sterowania poleceniem otwarcia 
oraz jeden sterowania poleceniem zamknięcia. 
 
Status SPS bieżącego polecenia jest dostępny wyłącznie dla sterowania podwójnym punktem 
(DPC). 
 
Gdy urządzenie C26x otrzymuje polecenie Wybierz (dla sterowania SBO) lub Wykonaj (dla 
sterownia DE), oraz przed kontrolą, ustawia ono status SPS bieżącego polecenia na pozycję 
SET. 
 
Gdy urządzenie C26x otrzymuje potwierdzenie kontroli, ustawia status SPS bieżącego 
polecenia w pozycję RESET 
 
W przypadku bezpośredniego potwierdzenia negatywnego, urządzenie C26x może ustawić 
status SPS bieżącego polecenia w pozycję SET oraz w pozycję RESET z tym samym 
znacznikiem czasu. 
 

 
4.10 Nastawy analogowe 

 
Nastawy analogowe są wartościami pomiarowymi przesłanymi na płytki wyjść analogowych. 
 
Powyższe komendy nastaw (ze wskazaniami analogowymi) są odbierane ze stacyjnego punktu 
sterowania (SCP), zdalnego punktu sterowania (RCP) lub lokalnego interfejsu HMI 
(z wyświetlaczem LCD). 
 
Nastawy analogowe używane są do łączenia urządzeń pomocniczych wymagających wejść 
analogowych (np. przeglądarki pomiarów, generator) 
 
Wartości wyjść analogowych są zabezpieczone zewnętrznym zasilaniem, które umożliwia 
utrzymanie analogowej wartości wyjściowej w przypadku wyłączenia urządzenia C26x lub 
odłączenia zasilania.  
 
Wskazanie jakości jest dostępne z dodatkowymi przekaźnikami wyjściowymi wstrzymania 
odczytu (NO) powiązanymi z każdym z wyjść analogowych. 
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4.10.1 Zakresy sygnałów wyjściowych 
 
± 5 mA, 0 - 5 mA 

± 10 mA, 0 - 10 mA 

- 20 mA, 0 - 20 mA, ±  20 mA 

 

4.10.2 Zarządzanie wyjściem 
 
Każde wyjście prądowe jest zarządzane indywidualnie w 2 trybach: 
 
− Tryb konserwacji: w przypadku wyłączenia sterownika lub odłączenia zasilania, poziom 

wyjściowy zostaje utrzymany (oraz ustawiony zostanie przekaźnik wstrzymania odczytu). 
Tylko odbiór nowej nastawy prowadzi do modyfikacji wartości wyjściowej. 
 

− Tryb nieutrzymany: w przypadku wyłączenia urządzenia C26x lub odłączenia zasilania, 
wyjście jest ustawiane na 0 

 
Wyjście analogowe (AO) jest stabilne 100 ms po wydaniu polecenia. W trakcie modyfikacji 
wartości wyjścia analogowego, przekaźnik wstrzymania odczytu „Read Inhibit” zostaje 
zresetowany (otwarty) oraz wskazuje, że wartość wyjścia analogowego nie powinna być 
używana. 

 

 
 

4.10.3 Zarządzanie przekaźnikiem nadzorczym modułu wyjść analogowych (AOU) 
 
Płytka AOU jest monitorowana, a przekaźnik nadzorczy AOU (NO relay) resetuje się, gdy: 
 
− Zewnętrzne źródło zasilania jest wyłączone 

 
− Urządzenie C26x nie działa lub jest wyłączone (brak komunikacji z płytką CPU) 

 
− Wystąpiła wewnętrzna usterka płytki AOU 

 
W przeciwnym wypadku, funkcja wyjścia analogowego jest poprawna, przekaźnik nadzorczy 
AOU jest ustawiony. 
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5. PRZETWARZANIE DANYCH 
 
Wpisy przetwarzania urządzenia C26x mogą być binarnymi lub analogowymi informacjami 
wejściowymi. Są one wystawiane z 
 
− Płytek WE/WY 

 
− Wewnętrznych danych urządzenia C26x: informacji wejściowej systemu, automatyki 

 
− Akwizycji komunikacji: Urządzenia IED lub innego sterownika z magistrali LBUS lub 

SBUS 
 

5.1 Przetwarzanie binarnej informacji wejściowej 
 

5.1.1 Definicja binarnej informacji wejściowej 
 
Rozróżnia się pięć rodzajów binarnych informacji wejściowych (BI): 
 
− Punkt pojedynczy (SP): wyznaczany na podstawie jednej binarnej informacji wejściowej 

 
− Punkt podwójny (DP): wyznaczany na podstawie dwóch binarnych informacji 

wejściowych 
 

− Punkt wielokrotny (MP): wyznaczany na podstawie wielu binarnych informacji 
wejściowych 

 
− Informacja wejściowa systemu (SI): informacje odnoszące się do systemu, 

konfigurowalnej oraz wbudowanej automatyki lub procesów elektrycznych, lecz 
z pominięciem możliwości akwizycyjnych 

 
− Grupowe: kombinacja logiczna binarnych informacji wejściowych 
 
Punkty SP, DP oraz MP są uzyskiwane z płytek wejść cyfrowych lub urządzeń IED 
podłączonych za pomocą łącza szeregowego. 
 
Po uzyskaniu danych z płytek wejść cyfrowych, sterownik przeprowadza filtrowanie 
przełączania. Gdy na wejściu powstaje niebezpieczna sytuacja, to jest taka, w której następuje 
więcej niż N zmian stanu w zadanym czasie, filtrowanie przełączania zapobiega załadowaniu 
sygnału do sterownika lub innych urządzeń. 
 

5.1.1.1 Wejście przełączające 
 
Binarna informacja wejściowa jest nazywana przełączającą, jeżeli jej stan zmienia się więcej niż 
N razy w ciągu zadanego okresu T. 
 
Po uzyskaniu danych z płytek wejść cyfrowych, sterownik przeprowadza filtrowanie 
przełączania, co zapobiega obciążeniu samego sterownika lub pozostałych urządzeń, gdy na 
wejściu ma miejsce niebezpieczne zdarzenie 
 
Punkt pojedynczy (SP) powiązany z binarną informacją wejściową przełączania znajduje się 
w stanie przełączania (TOGGLING). 
 
Punkt podwójny (DP) lub wielokrotny (MP), którego jedno z powiązanych wejść cyfrowych jest 
przełączane znajduje się w stanie przełączania (TOGGLING). 
 

5.1.1.2 Tłumienie 
 
Binarna informacja wejściowa może być ograniczona poleceniem wystawionym przez 
operatora. Żadne kolejne zmiany stanu tłumionego wejścia binarnego nie mogą wyzwolić 
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jakiegokolwiek działania: przykładowo, wyświetlania, alarmu, transmisji. Binarne wejście (BI) 
przyjmuje stan „SUPPRESSED” (tłumione). Gdy operator zdejmie tłumienie z BI, przyjmie ona 
stan rzeczywisty.  
 

5.1.1.3 Podstawienie 
 
Dane wejście binarne może być zastąpione stanem ustawionym ręcznie przez operatora (stan 
„SUBSTITUTED xxx”). Dane wejścia binarnego pozostają w stanie określonym przez operatora 
do momentu, gdy nie zostaną na powrót przywrócone. Gdy dane BI zostaną zastąpione, nie są 
przekazywane żadne zmiany stanu,  a obliczenia, przykładowo grupowania, są wykonywane ze 
stanem podstawionym. Gdy dane BI są niepodstawiony, rzeczywisty stan jest przekazywany na 
wyższe poziomy sterowania, a kolejne zmiany stanu są przekazywane ponownie. 
 

5.1.1.4 Wymuszanie 
 
Gdy dane są nieprawidłowe: tj. wystąpił stan SELFCHECK FAULTY, TOGGLING, UNDEFINED 
lub UNKNOWN; może być on ręcznie wymuszony przez operatora (stan „FORCED xxx”). 
Funkcja ta jest podobna do podstawienia, lecz dane są automatycznie aktualizowane, gdy 
prawidłowe dane będą ponownie dostępne. Punkt pomiarowy SUPPRESSED (tłumiony) lub 
SUBSTITUTED (zastąpiony) nie może być wymuszony.  

 
Wymuszenie może być jedynie automatyczne: w tym przypadku, nieprawidłowe dane są 
automatycznie zastępowane stanem zdefiniowanym w konfiguracji. 
 

5.1.1.5 Transmisja 
 
Dzięki konfiguracji, binarna informacja wejściowa może być transmitowana na zasadzie klient-
server magistralą stacyjną z wykorzystaniem dwóch trybów: 
 
− Trybu opartego na raporcie: w trybie tym potwierdzona zmiana stanu jest samorzutnie 

transmitowana do subskrybentów wraz z oznaczeniem czasu oraz powodu zmiany. Tryb 
raportu jest wykorzystywany do przesyłania odfiltrowanych danych przeznaczonych do 
wyświetlania, drukowania i archiwizowania. 
 

− Tryb oparty na komunikatach GOOSE: w trybie tym, zmiana stanu jest przekazywana 
z wykorzystaniem usługi multicast do skonfigurowanych odbiorników. W sieci IEC 61850-
8-1, wszystkie rodzaje binarnych informacji wejściowych mogą być przekazywane przy 
użyciu komunikatów GOOSE. Przekazywane są tylko niefiltrowane stany binarnej 
informacji wejściowej wraz z ich oznakowaniem czasowym. Powód zmiany nie jest 
przekazywany. Tryb GOOSE jest wykorzystywany do jak najszybszej transmisji danych 
po ich pozyskaniu oraz tak szybkiej jak to możliwe dla potrzeb automatyki. 
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5.1.2 Przetwarzanie statusu pojedynczego punktu 
 

 
 

RYSUNEK 17: PRZETWARZANIE STATUSU POJEDYNCZEGO PUNKTU 
 

Wstępne obróbka (filtrowanie) jest przeprowadzane na określonych punktach pojedynczych 
(SP) w celu potwierdzenia stanu. 
 
Wybór tych punktów oraz czasu filtrowania są ustalane przez konfigurację urządzenia C26x. 
Jeżeli przed tym opóźnieniem nastąpi przejście przeciwne oba przejścia są odrzucane. 
 
Przetwarzanie to jest nazywana filtrowaniem ustawicznym. 
 
− Status zostaje oznakowany czasem przejścia. 

 
Stany otrzymane z przetwarzania pojedynczego punktu obejmują: 

 

Stany (Raport) Goose 
RESET (resetowanie) 01 
SET (ustawienie) 10 
TOGGLING (przełączanie) 11 
SELFCHECK FAULTY (nieprawidłowa autodiagnostyka) 11 
UNKNOWN (nieznany) 11 
SUPPRESSED (tłumiony) 11 
FORCED RESET (wymuszony reset) 01 
FORCED SET (wymuszona nastawa) 10 
SUBSTITUTED RESET (reset zastąpiony) 01 
SUBSTITUTED SET (nastawa zastąpiona) 10 
 
W przypadku automatyki (wzajemna blokada, PSL, PLC, oraz wbudowane funkcje), 
wykorzystywane sa komunikaty GOOSE. Każdy prawidłowy stan (01, 10 oraz 00) może być 
ustawiony tak, aby był postrzegany przez automatykę jako fałsz, prawdę lub stan nieprawidłowy. 

 
5.1.2.1 Filtrowanie ustawiczne 

 
W przypadku pewnych punktów pojedynczych (SP), przejście musi być potwierdzone 
w zadanym okresie. Jeżeli przejście przeciwne nastąpi przed tym czasem, oba przejścia 
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zostaną odrzucane. 
Z każdym punktem pojedynczym powiązane mogą być dwie wartości limitów czasu: 
− TS: opóźnienie dla potwierdzenia stanu SET 

 
− TR: opóźnienie dla potwierdzenia stanu RESET 

 
Zakres dla obu opóźnień wynosi od 0 do 120 s przy kroku wynoszącym 100 ms. Wartość 0 
oznacza, że nie zastosowano żadnego filtra. 
 
Znacznik czasu jest wybierany przez użytkownika: 
 
− Tryb 1: status jest oznakowany czasem przejścia 

 
− Tryb 2: status zostaje oznakowany pod koniec filtrowania ustawicznego. 

 

 
 

RYSUNEK 18: FILTROWANIE USTAWICZNE 
 

5.1.2.2 Powiązanie wejść cyfrowych/wyjść cyfrowych z punktem pojedynczym 
 
Zadaniem tej automatyki jest utworzenie bezpośredniego powiązania pomiędzy punktem 
pojedynczym a wyjściem cyfrowym: zmiana stanu na wejściu spowoduje otwarcie zamknięcia 
na wyjściu. 
 
Zależność pomiędzy stanem oraz poleceniem jest zdefiniowana podczas fazy konfiguracji. 
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5.1.3 Przetwarzanie statusu podwójnego punktu 
 
Punkt podwójny uzyskiwany jest z dwóch wejść cyfrowych. Jeden jest nazywany zestykiem 
zamkniętym, drugi zestykiem otwartym. 

 

 
RYSUNEK 19: PRZETWARZANIE STATUSU PODWÓJNEGO PUNKTU 

 
Status DPS jest zazwyczaj wykorzystywany dla wszystkich pozycji rozdzielnic. Na podstawie 
prawidłowej akwizycji danych z płytki dwa zestyki zostają zamknięte oraz otwarte (ustawione 
według konfiguracji, gdy napięcie występuje). Położenie przełącznika jest następujące: 

 

Zestyk zamknięty Zestyk otwarty Stan DPS 

0 0 

Poniżej opóźnienia ruchu, stan ten jest prawidłowym 
ruchem. W przypadku raportu (REPORT) brak 
transmisji stanu przejściowego. 
Po filtrowaniu ruchu, stan jest nieprawidłowy 
zaklinowany (JAMMED) 

0 1 Otwarty (OPEN) 
1 0 Zamknięty (CLOSE) 

1 1 Nieokreślony (UNDEFINED) po filtrowaniu 
ustawicznym 

 
Wstępna obróbka (filtrowanie) stosowane jest w przypadku pewnych punktów podwójnych 
w celu odfiltrowania stanu ruchu (MOTION) w zadanym okresie. Dzięki temu można uniknąć 
transmisji tego (normalnie) przejściowego stanu.  
 
Obróbka ta jest nazywana filtrowaniem ruchu. Znacznik czasu jest wybierany przez 
użytkownika: 
 
− Tryb 1: prawidłowy stan (OTWARTY lub ZAMKNIĘTY) jest oznakowany czasem 

rozpoczęcia stanu ruchu (MOTION). 
 

− Tryb 2: prawidłowy stan (OTWARTY lub ZAMKNIĘTY) jest oznakowany czasem danego 
prawidłowego przejścia  

 
Znakowanie czasowe może być zastąpione jeżeli stosuje się filtrowanie ustawiczne. 
 
Jeżeli stan ruchu (MOTION) jest potwierdzony, jest on zawsze oznakowany czasem początku 
stanu ruchu (MOTION). Ponadto, binarna informacja wejściowa przyjmuje stan JAMMED 
(zaklinowany) (w przypadku potwierdzonego stanu MOTION00) lub UNDEFINED (nieokreślony) 
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(w przypadku potwierdzonego stanu MOTION11). W tym przypadku, poniższy prawidłowy stan 
(OTWARTY lub ZAMKNIĘTY) jest zawsze oznakowany czasowo z czasem prawidłowego 
przejścia (w zależności od funkcji filtrowania ustawicznego). 

 
5.1.3.1 Filtrowanie ruchu 

 
W przypadku niektórych punktów podwójnych (DP), stan MOTION musi być filtrowany w trakcie 
danego okresu w celu uniknięcia transmisji wspomnianego (normalnie) przejściowego stanu. 
 
Z każdym punktem podwójnym powiązane mogą być dwie wartości limitów czasu: 
 
− T00: opóźnienie dla filtrowania stanu MOTION00 

 
− T11: opóźnienie dla filtrowania stanu MOTION11 

 
Zakres dla obu opóźnień wynosi od 0 do 60 s przy kroku wynoszącym 100 ms. Wartość 0 
oznacza, że nie zastosowano żadnego filtra. 
 
Znacznik czasu jest wybierany przez użytkownika: 

 
− Tryb 1: prawidłowy stan (OTWARTY lub ZAMKNIĘTY) jest oznakowany czasem 

rozpoczęcia stanu ruchu (MOTION). 
 

− Tryb 2: prawidłowy stan (OTWARTY lub ZAMKNIĘTY) jest oznakowany czasem danego 
prawidłowego przejścia 

 
Znakowanie czasowe może być zastąpione jeżeli stosuje się filtrowanie ustawiczne. 

 
Jeżeli stan ruchu (MOTION) jest potwierdzony, jest on zawsze oznakowany czasem początku 
stanu ruchu (MOTION). Ponadto, binarna informacja wejściowa przyjmuje stan JAMMED 
(zaklinowany) (w przypadku potwierdzonego stanu MOTION00) lub UNDEFINED (nieokreślony) 
(w przypadku potwierdzonego stanu MOTION11). W tym przypadku, poniższy prawidłowy stan 
(OTWARTY lub ZAMKNIĘTY) jest zawsze oznakowany czasowo z czasem prawidłowego 
przejścia (w zależności od funkcji filtrowania ustawicznego). 

 

 
 

RYSUNEK 20: FILTROWANIE RUCHU 
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5.1.3.2 Filtrowanie ustawiczne punktu podwójnego (DP) 
 
W przypadku pewnych punktów podwójnych (DP), prawidłowy stan (OTWARTY lub 
ZAMKNIĘTY) musi być potwierdzony w zadanym okresie. Jeżeli przejście nastąpi przed tym 
opóźnieniem stan zostanie odrzucony. 
 
Z każdym punktem podwójnym powiązane mogą być dwie wartości limitów czasu: 
 
− TC: opóźnienie dla potwierdzenia stanu CLOSE (zamknięty) 

 
− T0: opóźnienie dla potwierdzenia stanu OPEN (otwarty) 

 
Zakres dla obu opóźnień wynosi od 0 do 60 s przy kroku wynoszącym 100 ms. Wartość 0 
oznacza, że nie zastosowano żadnego filtra. 
 
Znacznik czasu jest wybierany przez użytkownika: 
 
− Tryb 1: status jest oznakowany czasem przejścia 

 
− Tryb 2: status zostaje oznakowany pod koniec opóźnienia. 

 
Uwaga: Jeżeli stosowane jest filtrowanie ustawiczne, stan OPEN lub CLOSE nie 

może być oznakowany czasowo od momentu powstania braku 
komplementarności: tj. tryb 1 filtrowania ruchu nie może mieć 
zastosowania. 

 

 
 

RYSUNEK 21: FILTROWANIE USTAWICZNE PUNKTU PODWÓJNEGO 
 
Stany otrzymane z przetwarzania podwójnego punktu obejmują: 

 

Stany (raport) Goose 
JAMMED (zaklinowany) 11 
MOTION (ruch) 00 
OPEN (otwarty) 10 
CLOSE (zamknięty) 01 
UNDEFINED (nieokreślony) 11 
TOGGLING (przełączanie) 11 
SELFCHECK FAULTY (nieprawidłowa autodiagnostyka) 11 
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Stany (raport) Goose 
UNKNOWN (nieznany) 11 
SUPPRESSED (tłumiony) 11 
FORCED JAMMED (wymuszony zaklinowany) 11 
FORCED OPEN (wymuszony otwarty) 10 
FORCED CLOSED (wymuszony zamknięty) 01 
SUBSTITUTED JAMMED (zastąpiony zaklinowany) 11 
SUBSTITUTED OPEN (zastąpiony otwarty) 10 
SUBSTITUTED CLOSED (zastąpiony zamknięty) 01 
 
 

5.1.3.3 Powiązanie wejść cyfrowych/wyjść cyfrowych z punktem podwójnym 
 
Celem tej automatyki jest utworzenie bezpośredniego powiązania pomiędzy puntem podwójnym 
i wyjściem cyfrowym: zmiana stanu na wejściu spowoduje otwarcie zamknięcia na wyjściu. 
 
Zależność pomiędzy stanem oraz poleceniem jest zdefiniowana podczas fazy konfiguracji. 

 
5.1.3.4 Zarządzanie stanami MOTION 

 
Stany MOTION są prawidłowymi stanami pośrednimi statusu podwójnego punktu (DPS), gdy 
stan DPS zmienia się ze stanu OPEN (otwarty) w stan CLOSE (zamknięty) lub ze stanu CLOSE 
w stan OPEN. Stany MOTION nie są zarządzane przy transmisji danych REPORT. 
 
Przy transmisji danych GOOSE, występuje zarządzanie nowymi stanami MOTION: 
 
− Stany MOTION są przekazywane tylko w trybie transmisji GOOSE. 

− Wartość jakości dla stanów MOTION: q = 0x0000 

− Wartość jakości dla stanów JAMMED: q = 0x0000 

− Wartość jakości dla stanów UNDEFINED: q = 0x0000 

− Wartości stVal są takie same jak poprzednie wartości. 

 
 

Kody dla danych DPS serwera C26x, IEC 61850-8-1, oraz klienta IEC 61850-8-1 przedstawiono 
w poniższej tabeli: 

 

Serwer Dane w sieci IEC 61850-8-1 Serwer Klient 

Uzyskany stan 
C26x stVal Jakość Stan wynikowy 

C26x 

Stan wynikowy 
WE/WY / Brama 
PC 

MOTION00 
(tylko GOOSE) 0x00 Wszystkie bity = 0 

q= 0x0000 
MOTION00 
(tylko GOOSE) nie dotyczy 

JAMMED 
(zaklinowany) 0x00 B1=1, pozostałe bity = 0 

q= 0x4000 
JAMMED 
(zaklinowany) 

JAMMED 
(zaklinowany) 

OPEN (otwarty) 0x40 Wszystkie bity = 0 
q= 0x0000 OPEN (otwarty) OPEN (otwarty) 

CLOSED 
(zamknięty) 0x80 Wszystkie bity = 0 

q= 0x0000 
CLOSED 
(zamknięty) 

CLOSED 
(zamknięty) 

MOTION11 
(tylko GOOSE) 0xC0 Wszystkie bity = 0 

q= 0x0000 
MOTION11 
(tylko GOOSE) nie dotyczy 

UNDEFINED 
(nieokreślony) 0xC0 B1=1, pozostałe bity = 0 

q= 0x4000 
UNDEFINED 
(nieokreślony) 

UNDEFINED 
(nieokreślony) 

Nd.: Nie dotyczy 
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5.1.4 Przetwarzanie statusu punktu wielokrotnego 
 

Punkt wielokrotny (MP) uzyskiwany jest z N wejść cyfrowych. Może być on również nazywany 
binarnymi informacjami wejściowymi „1 among N” (1 spośród N). Filtrowanie przejściowe jest 
również dodane przy akwizycji zdarzeń, przy których nie ustawiono (SET) wejść cyfrowych lub 
ustawiono więcej niż jedno wejście cyfrowe. Po tymże opóźnieniu, punkt MP przyjmuje stan 
UNDEFINED (nieokreślony). 
 
Wartość N jest ustalona przez konfigurację urządzenia C26x od 2 do 32. Nie występuje 
mechanizm transmisji GOOSE. Punkt wielokrotny (MP) może być wykorzystywany na dwa 
sposoby: 
 
− Jako status (MPS): w tym przypadku, N wynosi aż 16 

 
− Jako wartość, tylko dla stanu TPI: w tym przypadku, N wynosi aż 64 

 

 
 

RYSUNEK 22: PRZETWARZANIE STATUSU WIELOPUNKTOWEGO 
 

5.1.4.1 Stany wynikowe punktu wielokrotnego 
 
Stany wynikowe MP, występujące po stosowaniu określonych filtrów są następujące: 

 
− STATE1 to STATE32 (stan1 do stan32) 

 
− UNDEFINED (nieokreślony) 

 
− TOGGLING (przełączanie) 

 
− SELFCHECK FAULTY (nieprawidłowa autodiagnostyka) 

 
− UNKNOWN (nieznany) 

 
− SUPPRESSED (tłumiony) 

 
− FORCED STATE1 to FORCED STATE32 (wymuszony stan1 do wymuszony stan32) 

 
− SUBSTITUTED STATE1 to SUBSTITUTED STATE32 (zastąpiony stan1 do zastąpiony 

stan32) 
 

Uwaga 1: Nazwy stanów, które będą wyświetlone w interfejsie użytkownika są 
definiowane w czasie konfiguracji. 
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Uwaga 2: Więcej informacji na temat stanów TPI znajduje się w rozdziale 
Wskazania położenia zaczepu. 
 

5.1.4.2 Filtrowanie punktu wielokrotnego 
 
Punkt MP nie jest uwzględniany w stanie UNDEFINED (nieokreślonym) jeżeli pozycja zmieniła 
się o więcej niż jeden krok. 
 
Punkt MP staje się nieokreślony (UNDEFINED) po skonfigurowanym przez użytkownika czasie 
filtrowania (od 0 do 60 sekund, krok 100 ms), gdy żadne z wejść cyfrowych (DI) nie znajduje się 
w stanie SET (wszystkie znajdują się w stanie RESET) lub jeżeli więcej niż jedno znajduje się 
w stanie SET: 

 

 
 

RYSUNEK 23: FILTROWANIE PUNKTU WIELOKROTNEGO 
 
Punkt MP zostaje oznakowany czasowo datą ostatniej zmiany binarnej informacji wejściowej. 
 

5.1.5 Zliczanie 
 
Interfejs DIU pozwala na akwizycję impulsów dostarczonych z urządzeń pomiaru energii 
odpowiadających skalibrowanej ilości energii. 
 
Każdy poprawny impuls zwiększa wartość akumulatora używanego do obliczania ilości energii 
dostarczonej w danym okresie. 
 
Częstotliwość impulsów powinna wynosić maksymalnie 20 Hz. Tak więc, wartości eliminacji 
odbicia zestyków oraz filtrowania muszą być odpowiednio dobrane. 

 

 
RYSUNEK 24: PRZETWARZANIE LICZNIKA 
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− Akumulator jest zwiększany przy każdym poprawnym impulsie licznika. 
 

− Rejestr okresowy służy do przechowywania wartości akumulatora z poprzedniego okresu. 
 

− Rejestr ciągły jest wykorzystywany do przechowywania wartości akumulatora od 
momentu powstania. 

 
− Pamięć FIFO służy do przechowywania rejestru okresowego każdego okresu (do 16 

liczników) w czasie 24 godzin. 
 

Przetwarzanie okresowe 
 
Okres jest definiowany albo: 
 
− Poprzez zewnętrzny impuls na wejściu cyfrowym. 

 
− Poprzez zegar wewnętrzny: długość okresu jest ustawiana: 10', 15', 30', 1 godzina do 24 

godzin, każdy okres rozpoczyna się o stałej godzinie: 12:00 , 12:30 , 13:00 ... 
 

Wybór ten jest definiowany w fazie konfiguracji na podstawie sterownika. Ogranicznik okresu 
jest również definiowany w czasie konfiguracji dla każdego licznika. 
 
W każdym okresie: 
 
− Zawartość akumulatora jest dodawana do rejestru ciągłego. 

 
− Zawartość akumulatora jest przekazywana do rejestru okresowego. 

 
− Zawartość rejestru okresowego jest wprowadzana do kolejki FIFO. 

 
− Akumulator jest resetowany do 0 (impuls oczekujący nie jest tracony). 

 
− Przekazywany jest albo rejestr ciągły albo rejestr okresowy. Wybór dokonywany jest 

poprzez konfigurację na podstawie akumulatora. 
 

Jeżeli wybrany przekazywany rejestr osiągnie swoją maksymalną wartość (232), status licznika 
jest ustawiany na OVERRANGE (przekroczenie zakresu). Tylko modyfikacja licznika może 
przywrócić jego ważność. 
 
Skalowanie 
 
Skalowanie jest używane do drukowania lub wyświetlania licznika. EPI jest parametrem 
wskazującym ilość energii w kWh lub kVArh równoważnych impulsowi. Wyświetlana wartość 
jest następująca: 
 
N x EPI kWh  
 
Przy N = wartość licznika. 
Transmisja 
 
Liczniki są przekazywane na zasadzie klient-serwer poprzez sieć IEC 61850-8-1 
z wykorzystaniem mechanizmu raportu. 
 
Podczas utraty łączności pomiędzy klientem i serwerem, wszystkie liczniki serwera po stronie 
klienta zostają ustawione w stan nieznany (UNKNOWN). 
 
Informacja licznika przekazywana w raporcie jest następująca: 
 
− liczba impulsów (tj. wartość akumulatora przed skalowaniem) 
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− wartość rzeczywista 
 

− znakowanie czasowe (według czasu GMT) oraz jakość czasu 
 

− stan wynikowy (odwzorowany w zakresie jakości dla standardu IEC 61850-8-1) 
 

− powód zmiany, którym może być jedna z poniższych wartości: 
 

− zmiana cykliczna (ustawiana jeżeli wartość uległa zmianie) 
 
− zmiana jakości (ustawiana jeżeli jakość uległa zmianie) 

 
− zmiana wynikająca ze sterowania (ustawiana jeżeli zmiana wartości lub jakości jest 

spowodowana sterowaniem) 
 

Modyfikacja licznika 
 
Gdy wartość akumulatora jest modyfikowana, polecenie jest natychmiast brane pod uwagę. 
W rejestrze ciągłym jest ustawiana wartość akumulatora. 
 
Modyfikacją może być resetowanie licznika. 

 
5.1.6 Dane wejściowe systemu (SI) 

 
Dane wejściowe systemu (SI) są informacjami binarnymi związanymi z: 

 
− Wewnętrznym stanem sprzętu lub systemu, takim jak usterki sprzętowe lub błędy 

systemowe 
 

− Konfigurowalną lub wbudowaną automatyką (status automatyki, binarna informacja 
wejściowa utworzona przez automatykę, …) 

 
− Dane procesu elektrycznego, które nie posiadają możliwości akwizycyjnych: brak 

akwizycji za pośrednictwem wejść cyfrowych lub komunikacji szeregowej. Mogą one 
jednak być zarządzane przez urządzenie C26x. Status tych danych jest zapisywany 
w pamięci nieulotnej. 

 
Informacja wejściowa systemu (SI) jest informacją typu SP, DP lub MP, która należy do 
dowolnego typu grupy. Przetwarzanie danych wejściowych systemu (SI) jest podane 
w przepływie danych SP / DP / MP. 

 
5.1.7 Informacje wejściowe urządzeń IED 

 
Informacje te są uzyskiwane z urządzeń IED lub przekaźników zabezpieczających za 
pośrednictwem łączy szeregowych. 
 
Jeżeli nie są one oznakowane czasowo przez urządzenie IED, zostają oznakowane przez 
sterownik w chwili odbioru. Musi to być skonfigurowane dla każdego urządzenia IED. 
 
Informacja wejściowa urządzenia IED jest informacją typu SP, DP lub MP. 
 
Podwójne informacje wejściowe mogą być przetwarzane w urządzeniach IED. Jeżeli tak nie jest, 
sterownik musi otrzymać każdą indywidualną informację wejściową oraz przeprowadzić 
przetwarzanie DP. Musi to być skonfigurowane dla każdego urządzenia IED. 
 
Przetwarzanie informacji wejściowej urządzenia IED podano w przepływie danych SP / DP / MP. 
 

5.1.8 Przetwarzanie grup 
Grupa jest logiczną kombinacją OR, AND, NOR lub NAND binarnych informacji wejściowych (BI) 
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lub grup. 
Komponent grupy może być informacją SP, DP (bezpośrednio lub za pośrednictwem urządzenia 
IED), informacją SI, grupą. Komponent może należeć do kilku grup. 
 
Grupa jest przetwarzana jako informacja SP. Jest ona oznakowana datą / czasem ostatniego 
punktu danych, który zmodyfikował status grupy. 
 
Grupa jest obliczana z filtrowanymi binarnymi informacjami wejściowymi (filtrowaniem 
ustawicznym lub filtrowaniem ruchu jeżeli zostało skonfigurowane). Pozostałe binarne 
informacje wejściowe sterownika pochodzą z raportów. 
 
Stany binarnych informacji wejściowych są brane pod uwagę w następujący sposób: 

 

Status pojedynczego punktu traktowany w grupie jako 
SET (nastawa), FORCED SET 
(wymuszona nastawa), SUBSTITUTED 
SET (zastąpiona nastawa) 

SET (ustawienie) 

RESET, FORCED RESET (wymuszony 
reset), SUBSTITUTED RESET (zastąpiony 
reset) 

RESET 

SELFCHECK FAULTY (nieprawidłowa 
autodiagnostyka), TOGGLING 
(przełączanie), UNKNOWN (nieznany) 

INVALID (nieprawidłowy) 

SUPPRESSED (tłumiony) SUPPRESSED (tłumiony) 
 

Status podwójnego punktu traktowany w grupie jako 
CLOSE (zamknięty), FORCED CLOSE 
(wymuszony zamknięty), SUBSTITUTED 
CLOSE (zastąpiony zamknięty) 

SET (ustawienie) 

OPEN (otwarty), FORCED OPEN 
(wymuszony otwarty), SUBSTITUTED 
OPEN (zastąpiony otwarty) 

RESET 

JAMMED (zaklinowany), FORCED 
JAMMED (wymuszony zablokowany), 
SUBSTITUTED JAMMED (zastąpiony 
zablokowany), UNDEFINED 
(nieokreślony), SELFCHECK FAULTY 
(nieprawidłowa autodiagnostyka), 
TOGGLING (przełączanie), UNKNOWN 
(nieznany) 

INVALID (nieprawidłowy) 

SUPPRESSED (tłumiony) SUPPRESSED (tłumiony) 
 

LUB SET 
(ustawienie) RESET INVALID 

(nieprawidłowy) 
SUPPRESSED 
(tłumiony) 

SET 
(ustawienie) 

SET 
(ustawienie) 

SET 
(ustawienie) 

SET 
(ustawienie) SET (ustawienie) 

RESET SET 
(ustawienie) RESET INVALID 

(nieprawidłowy) RESET 

INVALID 
(nieprawidłowy) 

SET 
(ustawienie) 

INVALID 
(nieprawidło
wy) 

INVALID 
(nieprawidłowy) 

INVALID 
(nieprawidłowy) 

SUPPRESSED 
(tłumiony) 

SET 
(ustawienie) RESET INVALID 

(nieprawidłowy) 
SUPPRESSED 
(tłumiony) 
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ORAZ SET 
(ustawienie) RESET INVALID 

(nieprawidłowy) 
SUPPRESSED 
(tłumiony) 

SET 
(ustawienie) 

SET 
(ustawienie) RESET INVALID 

(nieprawidłowy) SET (ustawienie) 

RESET RESET RESET RESET RESET 

INVALID 
(nieprawidłowy) 

INVALID 
(nieprawidło
wy) 

RESET INVALID 
(nieprawidłowy) 

INVALID 
(nieprawidłowy) 

SUPPRESSED 
(tłumiony) 

SET 
(ustawienie) RESET INVALID 

(nieprawidłowy) 
SUPPRESSED 
(tłumiony) 

 
 NOT 
SET (ustawienie) RESET 
RESET SET (ustawienie) 
INVALID 
(nieprawidłowy) 

INVALID 
(nieprawidłowy) 

SUPPRESSED 
(tłumiony) 

SUPPRESSED 
(tłumiony) 

 
Informacje SP oraz SI z różnych poziomów hierarchicznych mogą być mieszane, przykładowo 
grupa na poziomie sterownika podstacji może składać się z informacji SP uzyskanej na 
poziomie sterownika polowego lub na poziomie sterownika podstacji. 
 
Grupa jest oznakowana datą / czasem ostatniego punktu danych, który zmodyfikował status 
grupy. 
 

5.1.9 Przetwarzanie trybu SBMC 
 
Gdy pole znajduje się w trybie Site Based Maintenance Control (SBMC) (sterowanie serwisowe 
oparte na lokalizacji), status binarnych informacji wejściowych (związany z danym polem oraz 
zdefiniowany jako „zależny od SBMC”), przyjmuje stan wymuszony zdefiniowany w konfiguracji. 
Ta wymuszona informacja jest dostarczana do punktu zdalnego sterowania (RCP) tak długo jak 
tryb SBMC jest aktywny w danym polu. 
 
Dla grup zaimplementowana została specjalna funkcja: binarna informacja wejściowa należąca 
do grupy, która jest zależna od stanu pola SBMC nie jest brana pod uwagę w obliczeniach grupy 
jeżeli pole jest ustawione w tryb SBMC. Jeżeli wszystkie wejścia binarne grupy są 
przyporządkowane do jednego lub większej liczby pól, spośród których wszystkie pracują 
w trybie SBMC, grupa wówczas znajduje się w stanie tłumionym. Wraz z końcem trybu SBMC 
pola, wszystkie grupy posiadające binarną informację wejściową danego pola są obliczane 
ponownie. 
 

5.1.10 Binarna informacja wejściowa (BI) wysłana do funkcji automatyki 
 
W przypadku, gdy automatyka działa na sterowniku klienta z informacją BI pochodzącą ze 
sterownika serwera, binarne informacje wejściowe są zasadniczo przekazywane w trybie 
bazującym na GOOSE. W pewnych przypadkach, w których nie jest wykorzystywany tryb 
bazujący na komunikatach GOOSE, informacja BI odbierana przez raporty IEC 61850-8-1 musi 
być używana w funkcjach automatyki. 
 
W dowolnych przypadkach, w których w tym samym czasie używany jest tryb bazujący na 
GOOSE oraz tryb bazujący na raporcie, użytą informacją BI jest informacja odebrana przez 
GOOSE (szybsza niż w przypadku raportów transmisja). 
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5.2 Przetwarzanie danych z wejść pomiarowych 
 
Wartość pomiarowa może być wartością pomiarową analogową lub cyfrową. Pomiary 
analogowe są pozyskiwane z płytek komunikacyjnych lub płytek sterownika: 
 
− Dla prądu stałego: AIU201 lub AIU211 

 
− Dla prądu przemiennego: TMU2xx. 

 
Pomiary cyfrowe pochodzą z płytek wejść cyfrowych. 
 

5.2.1 Przetwarzanie danych z wejść pomiarowych - Zagadnienia 
 
Przeanalizujemy cztery poniższe zagadnienia: 

 

 
RYSUNEK 25: PRZETWARZANIE DANYCH 

 
− Zagadnienie 1: Przetwarzanie pomiarów analogowych aż do detekcji wartości progowej 

 
− Zagadnienie 2: Przetwarzanie pomiarów cyfrowych aż do detekcji wartości progowej 

 
− Zagadnienie 3: Przetwarzanie pomiarów PP / PN aż do detekcji wartości progowej 

 
− Zagadnienie 4: Wszystkie wartości pomiarowe, od detekcji wartości progowej do 

transmisji 
 

5.2.2 Zagadnienie 1: Przetwarzanie pomiarów analogowych aż do detekcji wartości progowej  
Wartość pomiarowa jest przetwarzana w sposób pokazany poniżej: 
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RYSUNEK 26: PRZETWARZANIE WARTOŚCI POMIAROWEJ 
 

5.2.2.1 Zarządzanie otwartym obwodem 
 
W przypadku przetworników 4-20 mA zaimplementowana została specjalna funkcja 
pozwalająca uniknąć krótkotrwałych wartości wynoszących ok. 4 mA: 
 
− w zakresie [0..3 mA ], wartość pomiarowa jest ustawiana na 0 oraz status jest ustawiany 

na OPEN CIRCUIT (obwód otwarty), 
 

− w zakresie [3 .. 4 mA], wejściowa wartość analogowa jest uważana za równą 0 mA. 
 

 
5.2.2.2 Skalowanie 

 
Wartość rzeczywista reprezentowana przez pomiar może być obliczona poprzez 
przekształcenie liniowe lub kwadratowe: 
 

− Liniowe, pojedyncze zbocze 

Wartość = A*X + B 

− Liniowe, wielosegmentowe 

Wartość = Ai*X + Bi przy Xi≤X<Xi+1 . 

Do 20 konfigurowalnych segmentów [Xi .. Xi+1] 

− Kwadratowe 

Wartość =  lub z przesunięciem: 

Wartość =  

Prawo transformacji oraz współczynniki A / B są zdefiniowane w konfiguracji. 

 
5.2.2.3 Tłumienie wartości zerowej 

 
Funkcja Y=f(X) reprezentatywna dla tego przetwarzania jest zdefiniowana w następujący 
sposób: 
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− jeżeli X∈[ -strefa nieczułości/2, +strefa nieczułości/2] ⇒ Y=0 oraz stan = VALID (poprawny) 

− jeżeli X∉[ -strefa nieczułości/2, +strefa nieczułości/2] ⇒ Y=X oraz stan = VALID (poprawny) 

Uwagi: 

− X jest pomiarem analogowym 

− strefa nieczułości stanowi procent wartości pełnej skali pomiaru. Powyższe dwa parametry 

muszą być ustawione w trakcie konfiguracji sterownika. 
 

 
 

RYSUNEK 27: TŁUMIENIE WARTOŚCI ZEROWEJ 
 
 

5.2.3 Zagadnienie 2: Przetwarzanie pomiarów cyfrowych aż do detekcji wartości progowej 
 
Pomiar cyfrowy jest uzyskiwany z wejścia cyfrowego. Pomiary cyfrowe są wykorzystywane dla 
potrzeb pomiarów procesowych lub wskazań położenia zaczepów. 
 
Wartość pomiarowa jest przetwarzana w podany poniżej sposób: 
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RYSUNEK 28: PRZETWARZANIE WARTOŚCI POMIAROWEJ 
 
Dla warunków, które następują, pomiar cyfrowy (DM) jest UNDEFINED (nieokreślony): 
 
− Wartość nie jest stabilna. 
 
− BCD: kwartet jest większy niż 9 

 
− Dziesiętny: nie jest ustawiany żaden bit lub więcej więcej niż jeden dla dziesiątek lub 
jedności. Dwa pozostałe bity mogą być używane: 

 
− Do wstrzymania odczytu: w tym przypadku, pomiar cyfrowy jest uzyskiwany, gdy bit 

wstrzymania odczytu jest ustawiony. 
 

− Do oznaczenia znaku. 
 
 

5.2.4 Zagadnienie 3: TMU2XX - przetwarzanie pomiaru PP/PN aż do detekcji wartości progowej  
 
Wartość pomiarowa jest przetwarzana w podany poniżej sposób: 
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RYSUNEK 29: PRZETWARZANIE WARTOŚCI POMIAROWEJ 
 
Nie jest możliwe bezpośrednie przyłączenie sterowników do sieci wysokiego napięcia. 
Sterowniki odbierają dane z przekładników prądowych (PP) oraz przekładników napięciowych 
(PN) zainstalowanych na płytkach TMU2XX. 
 
Przekładniki prądowe oraz napięciowe wykorzystywane są do następujących celów: 
 
− W celu dostarczenia danych na temat prądu oraz napięcia, które pozwolą uzyskać 

wiarygodny obraz tego co dzieje się w wysokonapięciowej części podstacji elektrycznej. 
 

− Aby zapewnić galwaniczną izolację pomiędzy częścią znajdującą się pod wysokim 
napięciem a obwodami pomiarowymi i zabezpieczającymi, 

 
− W celu zabezpieczenia obwodów pomiarowych przez uszkodzeniami, powstałymi 

w wyniku zwarcia występującego w sieci wysokiego napięcia. 
 

Dana sieć elektryczna przesyła dane napięciowe (V) oraz prądowe (I) do funkcji akwizycji wejść 
PP / PN zainstalowanej na płytce TMU2XX. 
 
Próbki te z wyjścia funkcji akwizycji wejść PP / PN, stają się danymi wejściowymi funkcji 
obliczeń PP / PN 
 
Funkcja obliczeń PP / PN przeprowadza podstawowe matematyczne przetwarzanie na 
zapisanych próbkach oraz przekazuje ten zbiór obliczonych pomiarów obejmujących moc, 
częstotliwość itd. do głównego procesora urządzenia C26x opartego na architekturze Power PC 
(PPC) 
 
Pomiary te są wykorzystywane do realizacji funkcji zabezpieczających oraz wewnętrznej kontroli 
synchronizmu, typ 1, 2 oraz 3. 
 
Należy zapoznać się z poniższymi rysunkami: 
 
− Rysunek 30: Przegląd: Płytka TMU200 lub TMU220 – Obliczenia PP / PN 

 
− Rysunek 31: Przegląd: Płytka TMU210 – Obliczenia PP / PN 
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RYSUNEK 30: PRZEGLĄD: PŁYTKA TMU200 LUB TMU220 - OBLICZENIA PP / PN 

 
 

 
 

RYSUNEK 31: PRZEGLĄD: PŁYTKA TMU210 – OBLICZENIA PP / PN 
 
 

5.2.5 Zagadnienie 4: TMU2XX - Obliczenia PP / PN - Informacje ogólne 
 
Pomiary napięć dokonywane są za pomocą przekładnika napięciowego zainstalowanego na 
płytkach TMU2XX. Istnieją trzy możliwości dla liczby napięć szyny zbiorczej oraz atrybutów 
zabezpieczeń sterownika. 
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Płytka PP/PN 
Liczba napięć 

podłączonej szyny 
zbiorczej 

Atrybuty 
zabezpieczeń 

Wybór szyny 
zbiorczej 

Kontrola 
synchronizmu (SC) 

TMU200 1 Nie Zewnętrzny Typ 1 (standardowy) 
TMU210 1 Tak Zewnętrzny Typ 2 
TMU220 2 Nie Wewnętrzny Typ 1 (standardowy) 

 
Pomiary PP / PN są zapewniane przez 3 pary  lub kombinacje płytek: 
 
− TMU200 (4 PP oraz 4 PN) + DSP (płytka rozszerzeń DSP200 montowana na płytce 

CPU270) 
 

− TMU210 (4 PP oraz 4 PN) + DSPIO (płytka rozszerzeń DSP210 montowana na płytce 
CPU270) 

 
− TMU220 (4 PP oraz 5 PN) + DSP (płytka rozszerzeń DSP220 montowana na płytce 

CPU270) 
 

Dla płytek TMU200 oraz TMU220: 
 
Płytki TMU200  TMU220 posiadają takie same atrybuty sprzętowe, z tą tylko różnicą, że płytka 
TMU220 posiada jeszcze jeden przekładnik napięciowy. 
 
Płytka DSP przeprowadza obliczenia na próbkach pochodzących z płytek TMU200 oraz 
TMU220 i przesyła zestaw obliczonych pomiarów do procesora PPC znajdującego się na płytce 
CPU270. 
 
Należy zapoznać się z rysunkiem 32: Szczegóły: Płytki TMU200 oraz TMU220 – Obliczenia PP 
/ PN 

 

RYSUNEK 32: SZCZEGÓŁY: PŁYTKI TMU200 ORAZ TMU 220 - OBLICZENIA PP / PN 
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Płytka TMU200 – sygnały, dane znamionowe oraz zakres: 
 

Płytka TMU 200 

Sygnały Dane 
znamionowe Zakres 

VAN, VBN, VCN, V0/Vbusbar1  57 V do 130 V 
IA, IB, IC, I0 1 A lub 5 A  

 

Płytka TMU220 – sygnały, dane znamionowe oraz zakres: 
 

Płytka TMU 220 

Sygnały Dane 
znamionowe Zakres 

VAN, VBN, VCN, V0/Vbusbar1, Vbusbar2  57 V do 480 V 
IA, IB, IC, I0 1 A lub 5 A  

 
Dla płytki TMU210: 
 
Atrybuty sprzętowe płytki TMU210 są inne oraz zorientowane na zabezpieczenia. 
Płytka DSPIO oblicza próbki pochodzące z wejść analogowych płytki TMU210 oraz z wejść 
i wyjść cyfrowych znajdujących się na płytce DSPIO. Płytka DSPIO przesyła zestaw obliczonych 
pomiarów do procesora C26x-PowerPC (PPC) – CPU270. 
 
Należy zapoznać się z poniższymi rysunkami: Rysunek 33: Szczegóły: Płytka TMU210 – 
Obliczenia PP / PN 

 

RYSUNEK 33: SZCZEGÓŁY: PŁYTKA TMU210 - OBLICZENIA PP / PN 
 

Płytka TMU210 

Sygnały Dane 
znamionowe Zakres 

VAN, VBN, VCN, V0/Vbusbar Nd. 57 V do 130 V 
IA, IB, IC 1 A lub 5 A 0,1 do 40 In 
I0 znamionowy: 1 A lub 5 A  
I0 znamionowy: Normalny  0,1 do 40 I0n 
I0 znamionowy: Czuły  0,01 do 8 I0n 
I0 znamionowy: Bardzo czuły  0,002 do 1 I0n 
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Funkcje PP / PN 
 
Funkcje korzystające z pomiarów pochodzących z płytek TMU2XX: 
 
− Wewnętrzna kontrola synchronizmu: typ 1, typ 2 oraz typ 3 

− Zabezpieczenie 

− Przebieg 

Pomiary PP/PN mogą być uwzględnione w funkcji przebiegu. Zdefiniowane zostały 2 rodzaje 
przebiegów: Przebieg szybki oraz przebieg wolny. 

 

Płytka 

Wewnętrzna 
kontrola 

synchronizmu 
typu 1 

Wewnętrzna 
kontrola 

synchronizmu 
typu 2 

Wewnętrzna 
kontrola 

synchronizmu 
typu 3 

Zabezpie-
czenie 

Przebieg 
szybki 
(Zapis 

odległ.) 

Przebieg 
wolny 

DSP + 
TMU200 

lub 
DSP200 

X    X X 

DSPIO + 
TMU210 

lub 
DSP210 

X X  X X X 

DSP + 
TMU220 

lub 
DSP220 

X  X  X X 

 

Pomiary dostępne jako przebiegi wolne są uzależnione od użytej płytki TMUxxx. 
 
 

5.2.6 Płytki TMU200 oraz TMU220: Obliczenia PP / PN – Dane wejściowe: Konfiguracja 
 
W uzgodnieniu z konfiguracją systemu elektrycznego, zdefiniowane zostały następujące 
parametry: 
 
− Częstotliwość znamionowa sieci: 50 lub 60 Hz 

− Napięcie znamionowe przekładnika napięciowego: 57-130 V lub 220-480 V 

− Prąd znamionowy przekładnika prądowego: 1 A lub 5 A 

− Rodzaj podłączenia: gwiazda lub trójkąt 

− Pomiar odczytu cyklu: z UC 

− Jakość pomiaru w przypadku braku: Wartości 0 stanu FAULTY (nieprawidłowy) lub VALID 

(prawidłowy) 

− Napięcie odniesienia 

− Strona odniesienia fazy, dla kontroli synchronizmu 

− Tryb zmiany wzorca napięcia do śledzenia częstotliwości: prąd lub domyślny. 

 
 

5.2.7 Płytki TMU200 oraz TMU220: Obliczenia PP / PN - Dane wejściowe: Próbki 
 
Dane wejściowe funkcji obliczeń PP / PN (wystawione z konwencjonalnych wejść PP/PN) 
obejmują: 
 
W przypadku połączenia w gwiazdę: 
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− Próbki prądu IA 

− Próbki napięcia VAN 

− Próbki prądu IB 

− Próbki napięcia VBN 

− Próbki prądu IC 

− Próbki napięcia VCN 

− Próbki prądu IN 

− Próbki napięcia Vszynyzbiorczej1 (lub V0) jeżeli funkcja kontroli synchronizmu została włączona  

− Próbki napięcia Vszynyzbiorczej2 jeżeli funkcja kontroli synchronizmu została włączona 

− Prawidłowość każdej próbki. 
 
 

W przypadku połączenia w trójkąt: 
 
− Próbki prądu IA 

− Próbki prądu IB 

− Próbki prądu IC 

− Próbki prądu IN 

− Próbki napięcia VAB 

− Próbki napięcia VBC 

− Próbki napięcia VCA 

− Próbki napięcia Vszynyzbiorczej1 

− Próbki napięcia Vszynyzbiorczej2 

− Prawidłowość każdej próbki. 

Dostępne są 64 próbki przypadające na jeden okres. 
 
 
5.2.8 Płytki TMU200 oraz TMU220: Obliczenia PP / PN – Dane wyjściowe: Zestaw pomiarów 

Funkcja obliczeń PP / PN zapewnia następujące wartości: 
 
− Wartości skuteczne prądów oraz napięć 

− Częstotliwość 

− Moc czynna P (W – całkowita oraz z podziałem na poszczególne fazy) 

− Moc bierna Q (VAr – całkowita oraz z podziałem na poszczególne fazy) 

− Moc pozorna S (VA – całkowita oraz z podziałem na poszczególne fazy) 

− Współczynnik mocy pf (całkowity oraz z podziałem na poszczególne fazy) – pf = P / S 

− Składowe prądów i napięć: I1, I2, I0, V1, V2 

− Kąty fazowe 

− Współczynnik zawartości harmonicznych (THD, suma wszystkich harmonicznych napięć) 

oraz współczynnik TDD, suma wszystkich harmonicznych prądów odniesiona do prądu 

znamionowego In) – Analiza przeprowadzana jest do 15-tej harmonicznej. 

− Częstotliwość podstawowa (harmoniczna H1) prądu fazy A 

− Częstotliwość podstawowa (harmoniczna H1) prądu fazy B 
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− Częstotliwość podstawowa (harmoniczna H1) prądu fazy C 

− Częstotliwość podstawowa (harmoniczna H1) napięcia fazy A 

− Częstotliwość podstawowa (harmoniczna H1) napięcia fazy B 

− Częstotliwość podstawowa (harmoniczna H1) napięcia fazy C 

− Pomiary częstotliwości podstawowej 

− Dane kontroli synchronizmu: ΔF ΔV ΔΦ 

− W przypadku opcji kontroli synchronizmu obliczane są następujące wartości: 

− Częstotliwość poślizgowa 

− Amplituda 

− Różnica faz 

− Napięcie kontroli synchronizmu 

Powyższe pomiary są dostępne dla procesora PPC przy każdym cyklu odczytu pomiaru 
zdefiniowanym przez konfigurację. 
 
Opcja konfiguracji [ jakość pomiaru w przypadku braku ] pozwala wybrać 2 różne zachowania 
w przypadku zaniku wszystkich sygnałów wejściowych: wszystkie poniżej minimalnych wartości 
progowych, 10 V dla napięcia oraz 100 mA dla prądu: 
 
− Zachowanie 1: pomiary związane z pozyskanymi sygnałami są ustawione na wartość 0 

oraz stan VALID (poprawny) 
 

− Zachowanie 2: pomiary związane z pozyskanymi sygnałami są ustawiane na wartość 0 
oraz stan FAULTY (nieprawidłowy) 

 
 

5.2.9 Płytki TMU200 oraz TMU220: Pomiary - Informacje ogólne 
 
Niezależnie od częstotliwości, dla wszystkich sygnałów wejściowych dostępne są 64 próbki. 
Wszystkie te sygnały są zbierane na odnawialnej liście przechowywanej w aktywnej pamięci. 
 
Timer jest stale dostosowywany do częstotliwości sygnału oraz zapewnia pomiar częstotliwości 
 
Przeprowadzane pomiary podstawowe są wyznaczane z wartości próbek: 
 
− Wartości skutecznej prądu i napięcia 

− P: Mocy czynna (W) 

− Q: Moc bierna (z wykorzystaniem metody obliczeń mocy pozornej z próbkami napięć 

opóźnionymi o 90°) 

− Składowe prądów i napięć (I1, I2, I0, V1, V2, V0) 

− Częstotliwość podstawowa oraz harmoniczne 

− Kąty fazowe 

− Współczynnik mocy 

− SVA 

− Współczynnik THD oraz TDD 

− Specjalne (dla produktów z kontrolą synchronizmu) 

Przeprowadzane pomiary uzyskiwane są w wyniku przekształceń Fouriera wartości próbek lub 
w wyniku przekształceń Fouriera wyznaczonych powyżej pomiarów (DFT). 
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5.2.10 Płytki TMU200 oraz TMU220: Lista wielkości pomiarowych 
 

Pomiary Gwiazda Trójkąt Dokładność 
(TMU220) 

Jednostka Identyfikator 

Wartości skuteczne 

prądów fazowych 

IA 

IB 

IC 

IN 

"Ibusbar" (IN) 

 

 

Pomiarowe 

Pomiarowe 

Pomiarowe 

Obliczeniowe 

Pomiarowe 

 

 

Pomiarowe 

Pomiarowe 

Pomiarowe 

Obliczeniowe 

Pomiarowe 

F < 70Hz: 

 

I < In: 0.2% In 

I > In: 0.2% In 

F>70Hz: 

I < In: 4% In 

I > In: 4% In 

A  

 

7 

8 

9 

10 

184 

Wartości skuteczne 

napięć fazowych 

VAN 

VBN 

VCN 

V0 

Vbusbar1 

Vbusbar2 

 

 

Pomiarowe 

Pomiarowe 

Pomiarowe 

Obliczeniowe 

Pomiarowe 

Pomiarowe 

Niedostępne F < 70Hz 

V < 45V: 0.3% 45 V 

45V < V < 200V: 

0.2% Vn 

V>200V: 0.3% Vn 

F>70Hz 

V < 45V: 4% Vn 

V > 45V: 4% Vn 

V  

 

0 

1 

2 

3 

3 

185 

Wartości skuteczne 

napięć fazowych 

VAB 

VBC 

VCA 

V0 

Vbusbar1 

Vbusbar2 

 

 

Obliczeniowe 

Obliczeniowe 

Obliczeniowe 

Obliczeniowe 

 

 

Pomiarowe 

Pomiarowe 

Pomiarowe 

Obliczeniowe 

Pomiarowe 

pomiarowe 

F < 70Hz 

V < 45V: 0.3% 45 V 

45V < V < 200V: 

0.2% Vn 

V > 200V: 0.3% Vn 

F>70Hz 

V < 45V: 4% 45 V 

V > 45V: 4% Vn 

V  

 

4 

5 

6 

3 

3 

185 

Częstotliwość Obliczeniowe Obliczeniowe  Hz 36 

Moc fazy A 

Moc czynna (P) 

Moc bierna (Q) 

Moc pozorna (S) 

Cos phi 

kąt 

 

Pomiarowe 

Pomiarowe 

Obliczeniowe 

Obliczeniowe 

Obliczeniowe 

Niedostępne   

W 

VAr 

VA 
 

St. 

 

11 

12 

13 

14 

15 

Moc fazy B 

Moc czynna (P) 

Moc bierna (Q) 

Moc pozorna (S) 

Cos phi 

kąt 

 

Pomiarowe 

Pomiarowe 

Obliczeniowe 

Obliczeniowe 

Obliczeniowe 

Niedostępne   

W 

VAr 

VA 
 

St. 

 

16 

17 

18 

19 

20 
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Pomiary Gwiazda Trójkąt Dokładność 

(TMU220) 
Jednostka Identyfikator 

Moc fazy C 

Moc czynna (P) 

Moc bierna (Q) 

Moc pozorna (S) 

Cos phi 

kąt 

 

Pomiarowe 

Pomiarowe 

Obliczeniowe 

Obliczeniowe 

obliczeniowe 

Niedostępne  W 

VAr 

VA 

 

 

St. 

21 

22 

23 

24 

25 

Moc 

Moc czynna (P) 

Moc bierna (Q) 

Moc pozorna (S) 

Cos phi 

kąt 

 

Pomiarowe 

Pomiarowe 

Obliczeniowe 

Obliczeniowe 

obliczeniowe 

Niedostępne   

W 

VAr 

VA 

 

St. 

 

31 

32 

33 

34 

35 

Moc całkowita 

Moc czynna (P) 

Moc bierna (Q) 

Moc pozorna (S) 

Cos phi 

kąt 

Obliczeniowe Obliczeniowe   

W 

VAr 

VA 

 

St. 

 

26 

27 

28 

29 

30 

Składowe napięcia V 

Zgodna (V1) 

Przeciwna (V2) 

Zerowa (V0) 

współczynnik 

Obliczona na 

podstawie DFT 

Niedostępne  V  

175 

176 

177 

178 

Składowe prądu I 

Zgodna (I1) 

Przeciwna (I2) 

Zerowa (I0) 

współczynnik 

Obliczona na 

podstawie DFT 

Obliczona na 

podstawie 

DFT 

 A  

179 

180 

181 

182 

Harmoniczne dla napięcia VAN 

Częstotliwość podstawowa 

15-ta harmoniczna 

współczynnik odkształcenia 

DFT DFT  V  

 

186 

40->53 

54 

Harmoniczne dla napięcia VBN 

Częstotliwość podstawowa 

15-ta harmoniczna 

współczynnik odkształcenia 

DFT DFT  V  

187 

55->68 

69 

Harmoniczne dla napięcia VCN 

Częstotliwość podstawowa 

15-ta harmoniczna 

współczynnik odkształcenia 

DFT DFT  napięcie  

188 

70->83 

84 
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Pomiary Gwiazda Trójkąt Dokładność 

(TMU220) 
Jednostka Identyfikator 

Harmoniczne dla napięcia VAB 

Częstotliwość podstawowa 

15-ta harmoniczna 

współczynnik odkształcenia 

DFT DFT  V  

 

85->98 

99 

Harmoniczne dla napięcia VBC 

Częstotliwość podstawowa 

15-ta harmoniczna 

współczynnik odkształcenia 

DFT DFT  V  

 

100->113 

114 

Harmoniczne dla napięcia VCA 

Częstotliwość podstawowa 

15-ta harmoniczna 

współczynnik odkształcenia 

DFT DFT  V  

 

115->128 

129 

Harmoniczne dla prądu IA 

Częstotliwość podstawowa 

15-ta harmoniczna 

współczynnik odkształcenia 

DFT DFT  A  

189 

130->143 

144 

Harmoniczne dla prądu IB 

Częstotliwość podstawowa 

15-ta harmoniczna 

współczynnik odkształcenia 

DFT DFT  A  

190 

145->158 

159 

Harmoniczne dla prądu IC 

Częstotliwość podstawowa 

15-ta harmoniczna 

współczynnik odkształcenia 

DFT DFT  A  

191 

160->173 

174 

Delta F Obliczona Obliczona  Hz 37 

Delta phi Obliczona Obliczona  St. 38 

Delta V Obliczona Obliczona  V 39 

 
 

5.2.11 Płytki TMU200 oraz TMU220: Algorytmy 
 
Częstotliwość 
 
Częstotliwość jest obliczana bezpośrednio za pośrednictwem częstotliwości timera. 
 
Faza odniesienia użyta do ustawienia częstotliwości timera jest wybierana w konfiguracji 
(„reference phase”). 
 
Śledzenie częstotliwości realizowane jest według następującej kolejności: 
1. przy napięciu odniesienia określonym w konfiguracji (najwyższy priorytet) 
2. Vszynyzbiorczej 
3. Vszynyzbiorczej2 (jeżeli wykorzystano płytkę TMU220 oraz skonfigurowano piąty przekładnik 

napięciowy) 
4. VBN (VBC) następnie VCN (VCA) jeżeli napięciem odniesienia jest VAN (VAB) 

VCN (VCA) następnie VAN (VAB) jeżeli napięciem odniesienia jest VBN (VBC) 
VAN (VAB) następnie VBN (VBC) jeżeli napięciem odniesienia jest VCN (VCA) 
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5. I1 

6. I2 

7. I3 

8. I4 (najniższy priorytet) 

 
Opcja konfiguracji („voltage ref change mode”) pozwala dokonać wyboru dwóch różnych 
zachowań dla śledzenia częstotliwości: 
 
− Zachowanie 1 – Domyślny wzorzec napięcia (wartość domyślna): 

 
− Po zniknięciu sygnału o najwyższym priorytecie, śledzenie częstotliwości jest 

przeprowadzane na sygnale z kolejnym priorytetem. 
 

− Gdy sygnał o najwyższym priorytecie pojawi się, śledzenie częstotliwości 
przeprowadzane jest na sygnale nawet jeśli bieżący sygnał odniesienia wciąż 
występuje. 

 
− Zachowanie 2 – Bieżący wzorzec napięcia: 

 
− Po zniknięciu sygnału o najwyższym priorytecie, śledzenie częstotliwości jest 

przeprowadzane na sygnale z kolejnym priorytetem. 
 

− Nawet jeżeli sygnał o najwyższym priorytecie pojawi się, śledzenie częstotliwości 
pozostaje na bieżącym sygnale odniesienia. 

 
W obu przypadkach, w trakcie obliczeń zmiany odniesienia (ok. 3 sekundy), wszystkie pomiary 
są uznawane za nieprawidłowe (INVALID) (usterka kontroli synchronizmu). 
 
Ogólna zasada działania algorytmu śledzenia częstotliwości 
 
Wartość kąta fazowego oraz amplitudy składowej podstawowej wybranych sygnałów są 
obliczane dla każdego okresu w celu dopasowania częstotliwości wewnętrznego timer do 
częstotliwości sygnału oraz uzyskania dokładnie 64 próbek przypadających na okres składowej 
podstawowe oraz przechowywania tej częstotliwości próbkowania poprzez utrzymywanie 
różnicy faz pomiędzy próbkami rzeczywistymi a próbkami teoretycznymi w paśmie +/-4°. 
Częstotliwość timera jest dostosowywana przy użyciu współczynnika relaksacji w celu uniknięcia 
przeregulowania lub niedoregulowania częstotliwości, a tym samym dostosowania prędkości 
konwergencji pętli zwrotnej. 
 
Pętla zwrotna jest uznawana za prawidłową po uzyskaniu 30 okresów prawidłowych sygnałów 
z różnicą faz w docelowym paśmie. I odwrotnie, jeżeli różnica faz wykroczy poza pasmo 
docelowe na 30 okresów, stan pętli zwrotnej stanie się nieprawidłowy. 
W rezultacie, ustanawianie procesu pętli zwrotnej trwa około 1,5 sekundy. 
Pomiar sygnałów może rozpocząć się, gdy tylko śledzenie częstotliwości zostanie uznane za 
ustanowione. 
 
Ograniczenie 
 
Maksymalna nagła luka w częstotliwości sygnału, która może być tolerowana bez chwilowej 
utraty kontroli częstotliwości (tj. chwilowo powodująca stan, w którym obliczone pomiary stają się 
nieprawidłowe) wynosi około 50 mHz. 
 
Maksymalny poślizg częstotliwości, który może być tolerowany bez chwilowej utraty kontroli 
częstotliwości (tj. chwilowo powodujący stan, w którym obliczone pomiary stają się 
nieprawidłowe) wynosi około 40 mHz/s. 
 
Nagła luka w sygnale fazowym może spowodować chwilową utratę kontroli częstotliwości (utrata 
około 3 s prawidłowych pomiarów). 
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Prawidłowość pomiarów po filtrowania oraz stabilizacji 
 
Po ustanowieniu śledzenia wszystkie pomiary są obliczane, a następne filtrowane. Pomiary 
uznane za prawidłowe po czasie stabilizacji wynoszącym 75 okresów sygnału tj. około 1,5 
sekundy po procesie śledzenia częstotliwości. 
 
Transformata Fouriera 
 
Dyskretna transformata Fouriera (DFT) jest obliczana dla każdego okresu elektrycznego. 
Pozwala wyznaczyć między innymi wartość kąta fazowego oraz amplitudę częstotliwości 
podstawowej. 
 
Wartości skuteczne 
 

 
 
Moc fazowa przy połączeniu w gwiazdę 
 
Moc czynna: Pa, Pb, Pc 
 

 
 
Moc bierna: Qa, Qb, Qc 
 

 
 

Uwaga: Moc bierna jest obliczana przez przyjęcie wartości prądu ćwierć okresu 
wstecz [ sin(x) = cos (x – pi/2) ] 

 
Moc całkowita 
 
Połączenie w gwiazdę: Moc całkowita 
 

 
 
Połączenie w trójkąt: Całkowita moc czynna 

 
 
Połączenie w trójkąt: Całkowita moc bierna 
 

 
 

Uwaga: Moc bierna jest obliczana przez przyjęcie wartości prądu ćwierć okresu 
wstecz [ sin(x) = cos (x – pi/2) ] 

 

Moc pozorna:  
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Współczynnik mocy  
 

Kąt:  
 
Harmoniczne 
 
Wartości harmonicznych są wystawiane bezpośrednio z Dyskretnej transformaty Fouriera. 
 
Składowe prądów i napięć 
 
Obliczenia składowych opierają się na wartościach składowej podstawowej fazy oraz amplitudy 
(wyznaczonych na podstawie DFT): tj., ich części urojonej i części rzeczywistej.  
 

− Składowa kolejności zgodnej 

 
− Składowa kolejności przeciwnej 

 
− Składowa kolejności zerowej 

 
Pomiary kontroli synchronizmu 
 

ΔF=| Flinii - Fszynyzbiorczej | 

ΔV=|Vlinii – Vszynyzbiorczej | 

Δϕ = | ϕlinii – ϕ Vszynyzbiorczej | 
 

5.2.12 TMU210: Obliczenia PP / PN - Wejścia: Konfiguracja 
 
W uzgodnieniu z konfiguracją systemu elektrycznego, zdefiniowane zostały następujące 
parametry: 
 
− Częstotliwość znamionowa sieci (50 lub 60 Hz) 

− Znamionowe napięcie fazowe przekładnika napięciowego (57-130 V lub 220-480 V) 

− Znamionowe napięcie doziemne przekładnika napięciowego (57-130 V lub 220-480 V) 

− Znamionowy prąd fazowy przekładnika prądowego (1 A lub 5 A) 

− Znamionowy prąd doziemny przekładnika prądowego (1 A lub 5 A) 

− Pochodzenie prądu doziemnego (obliczone lub przewodowe) 

− Czułość przekładnika prądowego ziemnozwarciowego (normalny, czuły, bardzo czuły) 
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− Przekładnia przekładnika Ferrantiego EPATR 

− Typ połączenia (3VPN, 3VPN+V0, 2VPN+V0, 2VPP+V0, 3VPP+V0, 3VPN+Vszynyzbiorczej, 3VPP+V0) 

− Pomiar cyklu odczytu (z procesora PPC) 

 

 
5.2.13 TMU210: Obliczenia PP / PN - Wejścia: Próbki 

 
W przypadku płytki TMU210 w zależności od rodzaju połączenia, występują pewne ograniczenia 
wynikające z czwartego przekładnika napięciowego. 
 
W tym momencie należy zapoznać się z tematem „Międzyfazowa kontrola synchronizmu 
z płytką TMU210” – Informacje ogólne aż do tabeli: Typ połączenia płytki TMU210: 
Bezpośrednie lub pośrednie. 
 
Dane wejściowe funkcji obliczeń PP / PN (wystawione z konwencjonalnych wejść PP/PN) 
obejmują: 
 

W przypadku połączenia w gwiazdę 

− CI#1: próbki prądu IA 

− CI#2: próbki prądu IB 

− CI#3: próbki prądu IC 

− CI#4: próbki prądu IN 

− VI#1: próbki napięcia VAN 

− VI#2: próbki napięcia VBN 

− VI#3: próbki napięcia VCN 

− VI#4: próbki napięcia VN lub Vszynyzbiorczej 

− Prawidłowość każdej próbki. W przypadku połączenia w gwiazdę: 

− CI#1: próbki prądu IA 

− CI#2: próbki prądu IB 

− CI#3: próbki prądu IC 

− CI#4: próbki prądu IN 

− VI#1: próbki napięcia VAB 

− VI#2: próbki napięcia VBC 

− VI#3: próbki napięcia VCA 

− VI#4: próbki napięcia VN lub Vszynyzbiorczej 

− Prawidłowość każdej próbki. 

Dostępne są 32 próbki przypadające na jeden okres. 

 
 
5.2.14 TMU210: Obliczenia PP / PN – Dane wyjściowe: Zestaw pomiarów 

 
Funkcja obliczeń PP / PN zwraca następujące dane: 

− Wartości skuteczne prądów oraz napięć (fazowych w przypadku połączenia w gwiazdę, 

międzyfazowych w przypadku połączenia w trójkąt) 

− Wartości chwilowe napięć (fazowych w przypadku połączenia w gwiazdę) 



C26x/EN FT/C56b Opis funkcjonalny 
 
Strona 100/306 DS Agile C26x 
 

− Wartości częstotliwości (linii lub szyny zbiorczej, jeżeli do szyny zbiorczej podłączono V4) 

− Wartość zmierzonej oraz obliczonej częstotliwości podstawowej 

− Kąt przesunięcia fazowego 

− Sumaryczna moc czynna P 

− Sumaryczna moc bierna Q 

− Współczynnik mocy Pf lub cos phi 

− Status cieplny 

− Pomiar I2t 

− Dane kontroli synchronizmu: ΔF ΔV ΔΦ 

− W przypadku opcji kontroli synchronizmu obliczane są następujące wartości: 

− Częstotliwość poślizgowa 

− Amplituda 

− Różnica faz 

− Napięcie kontroli synchronizmu 

Pomiary te są przekazywane do dyspozycji sterownika wraz z każdym cyklem odczytu pomiaru 
zdefiniowanym przez konfigurację. 

 
 

5.2.15 TMU210: Pomiary - Informacje ogólne 
 
Niezależnie od częstotliwości, dla wszystkich sygnałów wejściowych dostępne są 32 próbki. 
Wszystkie te sygnały są zbierane na odnawialnej liście przechowywanej w aktywnej pamięci. 
 
Timer jest stale dostosowywany do częstotliwości sygnału oraz zapewnia pomiar częstotliwości 
Przeprowadzane pomiary podstawowe są wyznaczane bezpośrednio z wartości próbek: 
 
− Wartości skutecznej: prądu oraz napięcia 

− Pomiarów It oraz I2t 

− Statusu cieplnego 

 

Poniższe pomiary uzyskiwane są w wyniku przekształceń Fouriera wartości próbek lub w wyniku 
przekształceń Fouriera wartości obliczonych pomiarów (DFT): 
 
− DFT: prądu oraz napięcia 

− DFT składowych: prądu i napięcia (zgodnych i przeciwnych) 

− Kąt przesunięcia fazowego 

− Moc czynna fazowa 

− Moc czynna na uziemieniu 

− Moc bierna fazowa 

− Współczynnik mocy 

− Pomiary kontroli synchronizmu 

 
 
5.2.16 TMU210: Lista wielkości pomiarowych 

 
Pomiary Dokładność Jednostka Identyfikator 
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Wartość skuteczna prądu 
fazowego 

2% In 

 
 
7 Rms_IA 

Rms_IB 8 
Rms_IC 9 
Rms_I0 10 

Wartość skuteczna napięcia 
fazowego 

Rms_VAN_VAB 

Rms_VBN_VBC 

Rms_VCN_VCA 

Rms_V0 Rms_Vbusbar 

2% V 

 
 
0 
1 
2 
3 

Częstotliwość 
F: śledzenie częstotliwości 

F81: częstotliwość wykorzystywana 
przez zabezpieczenie 

częstotliwościowe (81) 
Indeks częstotliwości F Indeks 

częstotliwości F81 
Prędkość zmian częstotliwości_81 

0,01 Hz 
 
 
 
 
 
 
 
 
0,03 Hz/s 

 
 
Hz Hz 
 
 
 
 
Hz/s 

 
 
36 
 

 
 
323 
324 

DFT prądu fazowego 
IA 

IB 

IC 

I0 

I0_obliczone 
EPATR I0 

2% 

 
 
In 
In 
In 
I0n 
I0n 
A 

 
 
300 
301 
302 
303 
313 

DFT napięcia fazowego 
VAN 

VBN 

VCN 

VAB 

VBC 

VCA 

V0 

Ubusbar 

2% V 

 
 
 
 
 
304 
305 
306 
307 
183 

DFT składowej napięcia 
V1 

V2 

 V  

DFT składowej prądu 
I1 

I2 

 In  
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Pomiary Dokładność Jednostka Identyfikator 

Moc całkowita 
Moc czynna fazowa (P) 

Moc czynna na uziemieniu (P0) 
Moc bierna (Q) 

Cos phi 

 
 
<3% 
<3% 

 
 
W 
W 
VAr 

 
 
26 
 

 
 
28 
29 

Statusu cieplnego  % 312 

Pomiar It 
IT fazy A 
IT fazy B 
IT fazy C 

IT całkowity 

 A / s 

 
 
340 
341 
342 
343 

Pomiar I2t 
I2T fazy A 
I2T fazy B 
I2T fazy C 

I2T całkowita 

 A2/s 

 
 
344 
345 
346 
347 

Kontrola synchronizmu 
Delta F 
Delta V 

Delta phi 
Częstotliwość linii 

Częstotliwość szyny 
Kąt fazowy 

Oczekiwany kąt 
Przesunięcie częstotliwości 

Przyspieszenie przesunięcia 
częstotliwości 

 

 
 
Hz 
V 
St. 
Hz 
Hz 
St. 
St. 
% 
% 

 
 
37 
38 
39 
330 
331 
332 
333 
334 
335 

 
5.2.17 TMU210: Algorytmy 
 

5.2.17.1 Kalibracja 
 
Dla każdego wejścia w pamięci EEPROM przechowywane są 3 parametry kalibracji: 
 
− amplituda 

− faza 

− przesunięcie 

 

Korekcja przesunięcia musi zostać poddana ponownej ocenie w czasie rzeczywistym, a nie 
w sposób statyczny. 
 
Tak więc korekcja przesunięcia jest dokonywana przez filtr dolnoprzepustowy (0,5 Hz). A więc 
parametr przesunięcia zapisany w pamięci EEPROM nie jest używany. 
 
Przesunięcie amplitudy jest wykorzystywane przy każdym cyklu akwizycji. 
 

5.2.17.2 Częstotliwości 
 

5.2.17.2.1 Śledzenie częstotliwości 
 

Śledzenie częstotliwości jest wykonywane przez obliczenie częstotliwości toru napięciowego lub 
prądowego. Do weryfikacji sygnału każdego toru wykorzystywana jest minimalna wartość 
progowa (1 V dla PN, 0,1 A dla PP). 
Jeżeli śledzenie jest przeprowadzane na torze, zmiana nie występuje do momentu, gdy wartość 
dla tego toru stanie się niższa niż wartość progowa. Nie występuje na nich histereza. Zmiana 
toru przebiega według poniższej listy: 
 
− V1 (pierwszy) 
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− V2 

− V3 

− I1 

− I2 

− I3 (ostatni) 

 

5.2.17.2.2 Obliczanie częstotliwości 
 
Wybrany zostaje pierwszy tor napięcia fazowego powyżej minimalnej wartości progowej 
(Umin_F_enable), następnie do odrzucenia harmonicznych wykorzystywany jest filtr FIR. 
W rezultacie, okres można obliczyć metodą przekroczenia zera, na zboczu narastającym oraz 
na zboczu opadającym, średni wynik obu powyższych pomiarów wygenerował użytą 
częstotliwość. 

 
Jeżeli pomiędzy 2 obliczeniami częstotliwości zmiana częstotliwości jest większa niż 20 Hz/s 
(równoważna gwałtownemu krokowi 400 mHz przy 50 Hz), wówczas obliczenie częstotliwości 
będzie zamrożone oraz nieważne (INVALID) w trakcie 7 cyklu (przykładowo, przy 50Hz 
częstotliwość zostanie zamrożona na 120 ms) 

 
5.2.17.2.3 Częstotliwość [81] oraz obliczanie częstotliwości znamionowej 

 
W zależności od parametru konfiguracji „VT_connection”, występują 2 zdarzenia: 
 

− VT_połączenia= 3VPN lub 3VPN+V0 lub 2 VPN+V0 lub 2VPP+V0 lub 3VPP+V0 

 Obliczenie częstotliwości 81 bez priorytetu 

 

− VT_połączenia = 3VPN +Vszynyzbiorczej lub 3VPP+Vszynyzbiorczej 

 Obliczenie częstotliwości 81 computation z proprytetem 

 
Obliczenie częstotliwości [81] bez priorytetu 
 
Pierwsze napięcie powyżej wartości progowej (Umin_F_enable, SEE GPS 8) podano jako 
wzorzec. Gdy to napięcie spadnie poniżej wartości progowej, kolejne napięcie jest testowane 
jako wzorzec. 
 
Cyklem testu wzorca jest V1, V2, V3, V1, V2 …itd.  
 
Obliczenie częstotliwości [81] z priorytetem 
 
W priorytecie, V4 (napięcie szyny zbiorczej) jest wykorzystywane do porównania wzorca do 
wartości progowej. Jeżeli napięcie spadnie poniżej wartości progowej poszukiwane jest 
prawidłowe napięcie linii. Gdy ponownie wykryte zostanie napięcie szyny zbiorczej 
przekraczające wartość progową, przekładnik napięciowy szyny zbiorczej zostanie ponownie 
przypisany tak, aby stanowił wzorzec śledzenia częstotliwości.  
 

5.2.17.3 Pomiary wartości skutecznej 
 
Pomiar wartości skutecznej ostatniego zapisanego okresu jest obliczane jako pierwiastek 
kwadratowy sumy kwadratów próbek w okresie podzieloną przez liczbę badanych próbek. 
Suma kwadratów jest obliczana przy każdym okresie (32 zapisy próbek). 
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 3VPN 3VPN+V0 2VPN+V0 2VPP+V0 3VPP+V0 3VPN+Vbusbar 3VPP+Vbusbar 

Rms_IA Rms_IA 
Rms_IA Rms_IB 
Rms_IC Rms_IC 
Rms_I0 Rms_Io 
Rms_VA_VAB Rms_VA Rms_VA Rms_VA Rms_VAB Rms_VAB Rms_VA Rms_VAB 
Rms_VB_VBC Rms_VB Rms_VB Rms_VB Rms_VBC Rms_VBC Rms_VB Rms_VBC 

Rms_VC_VCA Rms_VC Rms_VC NIEPRA- 
WIDŁOWY 

NIEPRA- 
WIDŁOWY Rms_VCA Rms_VC Rms_VCA 

Rms_V0 NIEPRA- 
WIDŁOWY Rms_Vo Rms_Vo Rms_Vo Rms_Vo NIEPRA- 

WIDŁOWY 
NIEPRA- 
WIDŁOWY 

Rms_V_busbar NIEPRA- 
WIDŁOWY 

NIEPRA- 
WIDŁOWY 

NIEPRA- 
WIDŁOWY 

NIEPRA- 
WIDŁOWY 

NIEPRA- 
WIDŁOWY Rms_u_busbar Rms_u_busbar 

 

 
5.2.17.4 Pomiary częstotliwości podstawowej 

 
5.2.17.4.1 Informacje ogólne 

 
Bezpośredni pomiar chwilowej wartości skutecznej częstotliwości podstawowej, 
wykorzystywanej w urządzeniach zabezpieczających dostarczany jest wraz z każdą ramką 
odbioru próbek zarówno pod względem modułu jak i fazy jak również tym dla części rzeczywistej 
oraz części urojonej wektora prądu. Jest ona obliczona z wykorzystaniem transformaty Fouriera 
(DFT), zastosowanej na próbkach ostatniego zarejestrowanego okresu (32 próbki) oraz 
wyrażonego w punktach ADC. 
 
Tak więc w celu przeskalowania ich na prawidłową jednostkę konieczny jest współczynnik 
mnożący. 

 

 3VPN 3VPN+V0 2VPN+V0 2VPP+V0 3VPP+V0 3VPN+Vbus  3VPP+Vbusbar 

Mod_IA Pomiarowe 
Mod IB Pomiarowe 
Mod IC Pomiarowe 
Mod I0 Pomiarowe 
Mod_VA Pomiarowe Pomiarowe Pomiarowe Obliczeniowe Obliczeniowe Pomiarowe Nieprawidłowy 
Mod _VB Pomiarowe Pomiarowe Pomiarowe Obliczeniowe Obliczeniowe Pomiarowe Nieprawidłowy 
Mod _VC Pomiarowe Pomiarowe Obliczeniowe Obliczeniowe Obliczeniowe Pomiarowe Nieprawidłowy 
Mod _VAB Obliczeniowe Obliczeniowe Obliczeniowe Pomiarowe Pomiarowe Obliczeniowe Pomiarowe 
Mod _VBC Obliczeniowe Obliczeniowe Obliczeniowe Pomiarowe Pomiarowe Obliczeniowe Pomiarowe 
Mod _VCA Obliczeniowe Obliczeniowe Obliczeniowe Obliczeniowe Pomiarowe Obliczeniowe Pomiarowe 
Mod _V0 Obliczeniowe Pomiarowe Pomiarowe Pomiarowe Pomiarowe Obliczeniowe Nieprawidłowy 
Mod _V_busbar Nieprawidłowy Nieprawidłowy Nieprawidłowy Nieprawidłowy Nieprawidłowy Pomiarowe Pomiarowe 
Mod_I1 Obliczeniowe 
Mod_I2 Obliczeniowe 
Mod_V1 Obliczeniowe 
Mod_V2 Obliczeniowe 
Ioc Obliczeniowe 

 

 
5.2.17.4.2 Konwersja 

 
− KUADC jest liczbą punktów ADC odpowiadających napięciu fazowemu wynoszącemu 1V 

do strony wtórnej. 
 

− KUoADC jest liczbą punktów ADC odpowiadających napięciu doziemnemu wynoszącemu 
1V do strony wtórnej. 

 
− KIADC jest liczbą punktów ADC odpowiadających znamionowemu prądowi fazowemu do 

strony wtórnej. 
 

− KIoADC jest liczbą punktów ADC odpowiadających znamionowemu prądowi doziemnemu 
do strony wtórnej. 

 
− X jest wartością modułu wyrażoną w punktach ADC (X = I, Io, Uxy, Uo) 

 
− X” jest wartością skuteczną modułu wyrażoną w woltach lub amperach do strony 

pierwotnej (X = I, Io, Uxy, Uo). 
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5.2.17.4.3 Pomiary bezpośrednie 
 
Część rzeczywista oraz część urojona są wyznaczane przy użyciu metody DFT. 

 
 
Część rzeczywista oraz część urojona każdej otrzymanej prawidłowej próbki jest 
obliczana. 
 
Pomiary obliczone 
 
Napięcia 

 

 3VPN 3VPN+V0 2VPN+V0 2VPP+V0 3VPP+V0 3VPP+ Vbusbar 3VPN+Vbusba
r 

VA VL1 VL1 VL1 (kV0+2VL1–VL2)/3 (kV0+VL1–VL3)/3 Niepra- 
widłowy VL1 

VB VL2 VL2 VL2 (kV0+VL2–VL1)/3 (kV0+VL2–VL1)/3 Niepra- 
widłowy VL2 

VC VL3 VL3 kV0–VL1–VL2 (kV0-VL1+2VL2)/3 (kV0-VL3+VL2) Niepra- 
widłowy VL3 

VAB VL1-VL2 VL1–VL2 VL1–VL2 VL1 VL1 VL1 VL1–VL2 

VBC VL2-VL3 VL2–VL3 2VL2+VL1–kV0 VL2 VL2 VL2 VL2–VL3 

VCA VL3-VL1 VL3–VL1 kV0-2VL1–VL2 VL1-VL2 VL3 VL3 VL3–VL1 

V0 k-1*(VL1+VL2+VL3)    k-1(VL1+VL2+VL3) Niepra- 
widłowy 

k-1 

(VL1+VL2+
VL3) 

Vbusbar k-1*(VL1+VL2+VL3) Nieprawidłowy Nieprawidłowy Nieprawidłowy Nieprawidłowy   
 
k współczynnik adaptacji ziemia - faza – (niezbędny do wyrażenia punktów ADC 

uziemienia w punktach ADC fazy) wynoszący: 
 

 
5.2.17.4.3.1 Prąd kolejności zgodnej oraz przeciwnej 

 
Definicja prądu składowej zgodnej, I1, wskazuje wektor prądu uzyskiwany z sumy wektora 
fazy A oraz wektora fazy B obróconego o 120° w przód oraz wektora fazy C obróconego 
w tył o 120°. 
 
Definicją prądu składowej przeciwnej, I2, wskazuje wektor uzyskiwany z sumy wektora fazy 
A oraz wektora fazy B obróconego w tył o 120° oraz wektora fazy C obróconego o 120° 
w przód. 
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Otrzymane wektory: 
 

Składowa zgodna prądu. I1 IA+(IB-120°)+(IC+120°) 
Składowa przeciwna prądu I2 IA+(IB+120°)+(IC-120°) 

 
W których zapis <IB/C+/-120°> wskazuje, że wektor uważany jest za obrócony o +/- 120° 
 

 
5.2.17.4.3.2 Składowa zgodna i przeciwna napięcia 

 
Otrzymane wektory: 

 

  3VPN, 3VPN+V0, 2VPN+V0 

3VPN+Vbusbar 

3VPP+V0, 2VPP+V0, 
3VPP+Vbusbar 

Składowa zgodna 
napięcia V1 (VA+(VB+120°)+(IC+240°))/3 (VA+(VB+240°)+(IC+120°))/3 

Składowa przeciwna 
napięcia V2 (VA-(VB-120°))/3 (VA-(VB+120°))/3 

 

W których zapis <UB/C+/-alfa> wskazuje, że wektor jest uważany za obrócony o +/- alfa 
 

5.2.17.4.3.3 Obliczona składowa zerowa prądu 
 
W celu korzystania z funkcji zabezpieczającej 67N w kilku szczególnych warunkach, składowa 
zerowa prądu musi być obliczona z wartości 3 prądów fazowych:  

  Rodzajowy wektor prądu 
Re(…) operator, który zwraca część rzeczywista wektora rodzajowego; 
Im(…) operator, który zwraca część urojoną wektora rodzajowego; 
k współczynnik adaptacji ziemia - faza – (niezbędny do wyrażenia punktów ADC 

uziemienia w punktach ADC fazy) wynoszący: 

 
 
Część rzeczywista oraz urojona wyznaczonych wektorów prądu, wyrażona w punktach ADC 
będzie podana przez: 

 
 

5.2.17.5 Prąd fazowy oraz doziemny - pomiar kąta napięcia 
 
Chwilowy kąt pomiędzy rodzajowym prądem fazowym oraz kwadraturowym napięciem 
międzyfazowym, który ma być wykorzystywany do celów zabezpieczeniowych jest uzyskiwany 
jako kąt względny pomiędzy powiązanymi wektorami. 
 
Poszczególne wzory są następujące: 
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Gdzie: 
 
I^U jest kątem pomiędzy rodzajowym prądem fazowym oraz kwadraturowym napięciem 
międzyfazowym; 

  jest rodzajowym wektorem prądu; 
  jest rodzajowym wektorem napięcia (międzyfazowego); 

 
Re(…) jest operatorem, który zwraca część rzeczywistą wektora rodzajowego; 
Im(…) jest operatorem, który zwraca część urojoną wektora rodzajowego; 
 

5.2.17.6 Moc czynna na uziemieniu 
 
Przy dowolnym rodzaju wstawienia napięcia fazowego możliwe jest wyznaczenie wektorów 
składowych podstawowych napięcia doziemnego które, wraz z prądem doziemny, umożliwiają 
obliczenie mocy czynnej na uziemieniu. 
 

 
 

Gdzie Po jest mocą czynną na uziemieniu wyrażoną w punktach ADC. 
 

5.2.17.7 Moc czynna trójfazowa 
 
Przy dowolnym rodzaju wstawienia napięcia fazowego zawsze istnieje możliwość wyznaczenia 
wektorów składowej podstawowej napięcia międzyfazowego. 
 
Dlatego też, obliczenie mocy czynnej trójfazowej metodą Aarona jest dosyć łatwe: 
 

 
 

P jest mocą czynną trójfazową wyrażoną w punktach ADC; 
 

Pn jest znamionową mocą trójfazową dla strony wtórnej, wynoszącą:  
 
Ponieważ prąd In oraz napięcie Un są odpowiednio znamionowym prądem oraz napięciem dla 
strony wtórnej; 
 
P” jest mocą czynną trójfazową dla strony wtórnej, wyrażoną w watach; 
 
P’ jest mocą czynną trójfazową dla strony pierwotnej, wyrażoną w watach; 
 

5.2.17.8 Moc bierna trójfazowa 
 
Przy dowolnym rodzaju wstawienia napięcia fazowego, zawsze istnieje możliwość sporządzenia 
wektorów składowej podstawowej napięcia międzyfazowego. 
 
Dlatego też, obliczenie mocy pozornej trójfazowej metodą Aarona jest łatwe; poszczególne 
wzory są następujące: 
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Gdzie: 
 
Q jest mocą pozorną trójfazową wyrażoną w punktach ADC; 

 
Qn jest znamionową mocą czynną trójfazową dla strony wtórnej, wynoszącą: 

 
 
Ponieważ prąd In oraz napięcie Un są odpowiednio znamionowym prądem oraz napięciem dla 
strony wtórnej; 
 
Q” jest mocą czynną trójfazową dla strony wtórnej, wyrażoną w Qn; 
 
Q’ jest mocą czynną trójfazową dla strony pierwotnej wyrażoną w warach; 
 
 

5.2.17.9 Współczynnik mocy 
 
Współczynnik mocy jest wartością chwilową wykorzystywaną tylko do celów wizualizacyjnych. 
Wskazanym przez: 
 
P moc czynna trójfazowa wyrażona w punktach ADC; 
 
Q moc bierna trójfazowa wyrażona w punktach ADC; 
 
Współczynnik mocy, lub trójfazowy współczynnikφ, jest obliczany według następującej funkcji 
algebraicznej: 
 

 
 

Znak trójfazowego współczynnika cosφ  jest ustalany według następującej konwencji: 
 

 P dodatnie P dodatnie 
Q ujemne +L -C 
Q ujemne +C -L 

 
5.2.17.10 Status cieplny 

 
Można wykazać, że dla przyrostu czasu dt = 0,02 s, status cieplny może być oszacowany 
według następującego równania: 

 
Gdzie: 
 
IMAX jest wartością maksymalną z trzech chwilowych wartości skutecznych prądów 
trójfazowych. 
 
τ jest stałą termiczną urządzenia, które ma być chronione. 
Iθ  jest prądem bazowym zabezpieczanego urządzenia (stosunkiem znamionowego 

prądu urządzenia – innymi słowy prądu, który przy pełnej eksploatacji oznacza 
przekroczenie temperatury o 100% - oraz prądu znamionowego TA). 
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Iθ = K * Ith 
 
θ jest statusem cieplnym lub nadmierną temperaturą urządzenia (nadmierna temperatura 

w jednostkach „per unit” w odniesieniu do temperatury osiągniętej przez urządzenia przy 
pełnej eksploatacji, gdy jest ono wystawione na działanie prądu równego prądowi 
bazowemu). 

 
Status cieplny musi być przechowywany w nieulotnej zmiennej (SRAM), aby możliwe było jego 
przywrócenie w przypadku utraty zasilania pomocniczego. 
 
Aby uniknąć niepożądanego wyzwalania zabezpieczenia termicznego, z chwilą włączenia 
zasilania status cieplny zostaje przywrócony do maksymalnego wynoszącego 90% największej 
wartości pomiędzy progami termicznymi, aby następnie zmieniać się normalnie zgodnie 
z poniższym równaniem. 
 
Status cieplny może być zresetowany (θ(t) = 0) za pośrednictwem komendy (CO) procesora 
PPC. 
 

5.2.17.11 Pomiary I2T 
 
Istnieje 8 pomiarów podzielonych na 3 zestawy: 

− 3 pomiary fazowe IT 

− 3 pomiary fazowe I2T 

− 2 pomiary kontrolowane przez sumę pomiarów fazowych IT oraz pomiarów fazowych I2T. 

Pomiary te są zawsze aktualne. 

 

5.2.17.11.1 Pomiary fazowe IT 
3 pomiary bazujące na próbkach bieżącej fazy 
 

 
 
gdzie: 
 

− nb oznacza liczbę próbek 

− T jest okresem sygnału. 

− 32 jest liczbą próbek przypadającą na okres 

 
Pomiary te muszą być przechowywane w nieulotnej zmiennej (SRAM)m aby możliwe było ich 
odzyskanie w przypadku utraty zasilania pomocniczego. 
 

5.2.17.11.2 Pomiary fazowe I2T 
 
3 pomiary bazujące na próbkach bieżącej fazy 
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Pomiary te muszą być przechowywane w nieulotnej zmiennej (SRAM)m aby możliwe było ich 
odzyskanie w przypadku utraty zasilania pomocniczego. 
 

5.2.17.11.3 Pomiar sumy IT oraz I2T 
 
Poniższe 2 pomiary są obliczane jako suma pomiarów fazowych IT oraz pomiarów fazowych 
I2T. 
 
IT _ Sumaryczny = IT _ FazyA + IT _ FazyB + IT __ FazyC 
 
I 2T _ Sumaryczny= I 2T _ FazyA + I 2T _ FazyB + I 2T _ FazyC 
 

 
5.2.18 Zagadnienie 4: Wszystkie wielkości pomiarowe: Detekcja progowa za pośrednictwem transmisji 

Przetwarzanie wartości pomiarowej przedstawia się następująco: 
 

 
 

RYSUNEK 34: PRZETWARZANIE WARTOŚCI POMIAROWEJ 
 
Dla każdego pomiaru można zdefiniować sześć wartości progowych: 3 górne wartości progowe 
oraz 3 dolne wartości progowe. 
 
Wartość histerezy skonfigurowanej z podziałem na poszczególne pomiary jest związana 
z zarządzaniem wartością progową. Wartość ta jest wartością procentową od wartości pełnej 
skali pomiaru. 
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RYSUNEK 35: DETEKCJA PROGOWA 
 
 
5.2.19 Tłumienie ręczne 

 
Pomiary mogą być przypisane do stanu SUPPRESSED (tłumiony) za pomocą polecenia 
wystawionego przez operatora. Żadne kolejne zmiany wartości lub stanu tłumienia 
(„SUPPRESSED”) pomiaru nie mogą wyzwolić jakiegokolwiek działania: przykładowo 
wyświetlania, alarmu, transmisji. Pomiar przyjmuje stan SUPPRESSED (tłumiony). Gdy operator 
zdejmie tłumienie („un-suppresses”) pomiaru, przyjmie on stan rzeczywisty. 
 

5.2.20 Podstawienie 
 
Wartość pomiaru może być podstawiona przez operatora (stan „SUBSTITUTED”, wartość 
zdefiniowana przez operatora). Pomiar pozostaje w tym stanie dopóki operator nie odwoła tego 
stanu. 
 
Gdy pomiar zostanie podstawiony, żadna zmiana wartości ani stanu nie jest przekazywana, 
a obliczenia wykonywane są jedynie ze stanem podstawionym. Gdy pomiar nie jest 
podstawiony, stan rzeczywisty oraz wartość są przekazywane do wyższych poziomów 
sterowania, a kolejne zmiany stanu oraz wartości są ponownie przekazywane. 
 

5.2.21 Wymuszanie nieprawidłowego pomiaru 
 
Gdy pomiar jest nieprawidłowy: na co wskazuje stan, SELFCHECK FAULTY, UNDEFINED, 
OPEN CIRCUIT, SATURATED lub UNKNOWN); może być on ręcznie wymuszony przez 
użytkownika (stan „FORCED”, wartość zdefiniowana przez operatora). Funkcja ta jest podobna 
do podstawienia, lecz informacja jest automatycznie aktualizowana, gdy prawidłowe informacja 
będzie ponownie dostępna. 
 
Wymuszenie może również być realizowane automatycznie: w tym przypadku, nieprawidłowa 
informacja automatycznie przyjmuje stan FORCED oraz wartość zdefiniowaną w konfiguracji. 
 
Wymuszone/podstawione dane są zapisywane w pamięci SRAM (przechowywane przez 
minimum 48 godz. przy braku zasilania urządzenia C26x). 
 
Zmodyfikowane stany nie są resetowane w wyniku ponownego uruchomienia urządzenia C26x. 
Przełączenie bazy danych (lub przekształcenie) resetuje wymuszone/podstawione dane. 
 



C26x/EN FT/C56b Opis funkcjonalny 
 
Strona 112/306 DS Agile C26x 
 
5.2.22 Stany wynikowe pomiarów 

 
Stany wynikowe pomiarów, występujące po stosowaniu określonych filtrów, są następujące: 

 

Stan Znaczenie 
VALID (prawidłowy) Nie będący jednym z poniższych stanów 
SELFCHECK FAULTY 
(nieprawidłowa 
autodiagnostyka) 

Wadliwa płytka AI, DI 

SUBSTITUTED 
(podstawiony) 

Działanie operatora ustawia wartość pomiarową jak stan 
prawidłowy 

FORCED (wymuszony) Automatyczny stan prawidłowy oraz skonfigurowana wartość, 
gdy analogowa informacja wejściowa (AI) jest nieprawidłowa 

SUPPRESSED (tłumiony) Operator ustawia wartość pomiarową w danym 
nieprawidłowym stanie 

UNKNOWN (nieznany) Wartość pomiarowa jest uzyskana za pośrednictwem łącza 
transmisyjnego, a łącze zostaje rozłączone. 

SATURATED (nasycony) Wartość pomiarowa przekracza swój znamionowy zakres 
wejściowy 

UNDEFINED 
(nieokreślony) 

Wartość pomiarowa jest pomiarem cyfrowym 
o nieprawidłowym kodowaniu lub obliczenia na wartościach 
analogowych prowadzą do błędu 

OPEN CIRCUIT (otwarty 
obwód) 

Wartość pomiarowa jest sygnałem DC 4-20 mA o wartości 
wejściowej poniżej 4mA 

OVERSHOOT[1..3] 
(przeregulowanie) Jedna z 3 wartości przeregulowania została przekroczona 

UNDERSHOOT[1..3] 
(niedoregulowanie) Jedna z 3 wartości niedoregulowania została przekroczona 

 
 

5.2.23 Transmisja 
 
Wartość pomiarowa oraz stan są przekazywane w sieci Ethernet IEC 61850-8-1 na zasadzie 
klient-serwer, przy użyciu dwóch trybów: 
 
− Tryb oparty na raporcie: pomiar zostaje przekazany do subskrybentów wraz z jego 

wartością, statusem, oznakowaniem czasowym oraz powodem zmiany. 
 

− Trybie bazującym na komunikatach GOOSE (tylko w sieci IEC 61850-8-1): pomiar 
jest przekazywany przy użyciu multicastu do skonfigurowanych odbiorników. 

 
Uwagi: 
 

− Klient C26x może posiadać 32 numery serwerów IEC 61850-8-1, z kolei serwer 
C26x może posiadać 16 numerów klientów IEC 61850-8-1 
 

− Wielkość komunikatu GOOSE jest ograniczona do 128 binarnych informacji 
wejściowych oraz 64 pomiarów 

 
 

Podczas utraty łączności pomiędzy klientem i serwerem wszystkie pomiary serwera po stronie 
klienta zostają ustawione w stan UNKNOWN (nieznany). 
 
Informacja pomiarowa przekazywana w raporcie obejmuje: 
 

− Wartość rzeczywistą: to jest po skalowaniu 

− Stan wynikowy: odwzorowany w zakresie jakości dla standardu IEC 61850-8-1 

− Znakowanie czasowe: według czasu GMT; oraz jakości czasu 
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− Powód zmiany: 

− Zmiana jakości: ustawiana jeżeli stan wynikowy pomiaru uległ zmianie 

− Zmiana cykliczna: ustawiana jeżeli wartość pomiaru zmieniła się bez modyfikacji 

stanu wynikowego 

Wartość pomiarowa może być przekazywana okresowo lub po zmianie (udział procentowy 
z wartości znamionowej) oraz tak czy inaczej przy zmianie stanu. 

 
 

5.2.23.1 Transmisja okresowa 
 
W zależności od urządzenia DS Agile C26x w bazie danych zdefiniowano dwa okresy: 

− krótki okres od 0,1 do 60 sekund (krok 0,1 sekundy) 

− długi okres, od 0,5 do 60 sekund (krok 0,5 sekundy) 

Każdy pomiar jest powiązany z jednym z dwóch okresów. Wszystkie pomiary jednego okresu są 
przekazywane na początku każdego cyklu. 
 
Wszystkie wartości pomiarów przekazane w jednym cyklu transmisji są najnowszymi 
pozyskanymi wartościami.  
 

5.2.23.2 Transmisja po odchyleniu 
 
Pomiary mogą być transmitowane po odchyleniu: wartość jest przesyłana jeżeli pozyskana 
wartość (Vacq) różni się o więcej niż określoną wielkość ΔV od poprzednio przekazanej wartości 
(Vt) (tj. |Vacq-Vt| > ΔV). 
 
Wartość ΔV jest obliczona albo z ostatnio przekazanej wartości (tryb 1) albo wartości pełnej 
skali (tryb 2): 
 
ΔV = (p/1000) * |Vt| gdzie p jest wartością z zakresu od 0 do 255, natomiast Vt jest ostatnio 
przekazana wartością. 
 
Lub 
 
ΔV = (p/1000) * |Vmax| gdzie p jest wartością z zakresu od 0 do 255, natomiast Vmax jest 
wartością pełnej skali. 
 

 
5.2.23.3 Transmisja po wyzwalaniu 

 
Jeden pomiar lub większa ich liczba może być powiązana z „wyzwalaczem” (trigger) pojedynczej 
lub podwójnej binarnej informacji wejściowej. Gdy binarna informacja wejściowa przechodzi 
w stan SET / CLOSED (lub FORCED SET, SUBSTITUTED SET, FORCED CLOSED / 
SUBSTITUTED CLOSED) wszystkie powiązane pomiary są przekazywane natychmiastowo. To 
samo zachodzi, jeżeli binarna informacja wejściowa znajduje się w tym stanie przy inicjalizacji 
sterownika. Tak długo jak binarna informacja wejściowa znajduje się w tym stanie, powiązane 
pomiary są przekazywane po zmianie stanu lub zgodnie z konfiguracją (okresowo, po 
odchyleniu, zmianie wartości progowej) 

 
 
5.3 Przetwarzanie pomiarów wskazań położenia zaczepu (TPI) 

 
5.3.1 Akwizycja danych z wejść cyfrowych 

 

Dane dotyczące położenia zaczepów są pozyskiwane z płytek wejść cyfrowych. Mogą być one: 

− Punktem wielokrotnym, wówczas przyjmuje się że stany wynikowe są wartościami 
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− W pomiarach cyfrowych wykorzystywane jest jedno z następujących kodowań: 

− Kodowanie dziesiętne 

− Kodowanie Graya 

− Kodowanie BCD 

5.3.2 Akwizycja danych z wejść analogowych 
 
Informacja na temat położenia zaczepu jest uzyskiwana na podstawie pomiaru wejściowego 
sygnału prądowego. 
 
Wartość minimalna, Imin (mA), odpowiada najniższemu położeniu, 1, zaczepu, z kolei wartość 
wartość maksymalna, Imax, odpowiada najwyższej wartości, N. 
 
Prąd wejściowy powinien przyjmować wyłącznie wartości dyskretne: 
Ik =Imin + (K -1)(Imax-Imin)/(N-1) , gdzie K jest położeniem zaczepu. 
 
Jednakże, przyjmuje się, że zaczep znajduje się w położeniu K, jeżeli prąd mieści się w zakresie 
[Ik-ΔI/2 .. Ik+ΔI/2], przy 
ΔI = N% z (Imax – Imin). Wartość procentowa N jest zdefiniowana w konfiguracji. 
 
Poza tym zakresem, położenie zaczepu uznawane jest za nieokreślone (UNDEFINED) 
 

5.3.3 Tłumienie ręczne 
 
Wskazanie położenia zaczepu (TPI) może być ograniczone za pomocą polecenia wystawionego 
przez operatora. Żadne kolejne zmiany wartości lub stanu tłumienia wskazań położenia zaczepu 
(TPI) nie mogą wyzwolić jakiegokolwiek działania: przykładowo wyświetlania, alarmu, transmisji. 
Wskazanie położenia zaczepu (TPI) przyjmuje stan “SUPPRESSED” (tłumiony). Gdy operator 
zdejmie ograniczenie wskazania położenia zaczepu, przyjmie ono stan rzeczywisty. 
 

5.3.4 Podstawienie 
 
Wartość wskazań TPI może być podstawiona przez operatora (stan „SUBSTITUTED”, wartość 
zdefiniowana przez operatora). Wskazanie położenia zaczepu pozostaje w tym stanie dopóki 
operator go nie odwoła.  
 
Gdy TPI zostanie podstawione, nie są przekazywane żadne zmiany wartości ani stanu, 
a obliczenia, przykładowo grupowania, są wykonywane ze stanem podstawionym. Gdy TPI nie 
jest podstawione, stan rzeczywisty oraz wartość są przekazywane do wyższych poziomów 
sterowania, a kolejne zmiany stanu oraz wartości są ponownie przekazywane. 
 

5.3.5 Wymuszanie nieprawidłowych wskazań położenia zaczepu (TPI) 
 
Gdy wskazanie położenia zaczepu jest nieprawidłowe: to jest występuje stan SELFCHECK 
FAULTY, UNDEFINED lub UNKNOWN; może być on ręcznie wymuszony przez użytkownika 
(stan „FORCED” jest zdefiniowany przez operatora). Funkcja ta jest podobna do podstawienia, 
lecz wskazanie jest automatycznie aktualizowane, gdy prawidłowe informacja będzie ponownie 
dostępna. 
 
W przypadku wskazań położenia zaczepu funkcja automatycznego wymuszania nie została 
przewidziana. 
 

 
5.3.6 Stan wynikowy TPI 

 
Stan położenia zaczepu może być następujący: 
‘ 
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Stan Uwaga 
VALID (prawidłowy) NIE będący jednym z poniższych stanów 
SELFCHECK FAULTY 
(nieprawidłowa 
autodiagnostyka) 

Wynika z usterki powstałej na płytce wejść analogowych 
(AI) lub cyfrowych (AI) 

SUBSTITUTED 
(podstawiony) Patrz powyższy rozdział „Podstawienie” 

FORCED (wymuszony) Patrz powyższy rozdział „Wymuszanie nieprawidłowych 
wskazań położenia zaczepu” 

SUPPRESSED (tłumiony) Patrz powyższy rozdział „Tłumienie ręczne” 

UNKNOWN (nieznany) 
Informacja na temat położenia zaczepu pozyskiwana za 
pośrednictwem łącza transmisyjnego zostaje uznana za 
nieznaną („unknown”), gdy połączenie zostaje utracone. 

UNDEFINED (nieokreślony) 
Wynika z błędnego kodowania cyfrowej akwizycji, 
nasycenia, otwartego obwodu lub wartości niemieszczącej 
się w zakresie dla akwizycji analogowej. 

OVERSHOOT[1..3] 
(przeregulowanie) 

Istnieją 3 stany przeregulowania („Overshoot”) states, po 
jednym dla każdego przekroczenia górnej wartości 
progowej. W dowolnym momencie można ustawić tylko 
jeden z nich. 

UNDERSHOOT[1..3] 
(niedoregulowanie) 

Istnieją 3 stany niedoregulowania („Undershoot”), po 
jednym dla każdego przekroczenia dolnej wartości 
progowej. W dowolnym momencie można ustawić tylko 
jeden z nich. 

 

5.3.7 Skalowanie 
 
Wartość TPI jest przekazywana jako wartość przeskalowana aniżeli jako pomiar bezpośredni. 
Wartość rzeczywista pomiaru jest obliczana z wykorzystaniem liniowego przekształcenia 
pojedynczym zbioczem: 
 
Wartość TPI = ax + b 
 
gdzie: 
− x = zmierzone położenie zaczepu 

 
− a oraz b = liczby całkowite, ustawiane za pomocą oprogramowania DS Agile SCE (patrz 

rozdział „Zastosowania”). 
 
Przeskalowana wartość jest przekazywany do punktu sterownia podstacji (DS Agile OI) oraz do 
systemu SCADA. 
 

5.3.8 Transmisja 
 
Wartości TPI są przekazywane na zasadzie klient-serwer w sieci IEC 61850-8-1 
z wykorzystaniem mechanizmu raportu. 
 
Podczas utraty łączności pomiędzy klientem i serwerem wszystkie wartości TPI serwera po 
stronie klienta zostają ustawione w stan UNKNOWN (nieznany). 
 
TPI jest przekazywane z chwilą zmiany wartości lub wykrycia zmiany statusu. Wartości TPI 
przekazywane w raporcie są następujące: 
 

− Wartość TPI 

− Stan wynikowy: odwzorowany w zakresie jakości dla standardu IEC 61850-8-1 

− Znakowanie czasowe: według czasu GMT; oraz jakości czasu 

− Powód zmiany: 
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− Zmiana danych ustawiana jeżeli wartość uległa zmianie 

− Zmiana jakości: ustawiana jeżeli jakość uległa zmianie 

− Zmiana wynikająca ze sterowania: ustawiana jeżeli zmiana stanu lub jakości jest 

powodowana sterowaniem 

Informacja TPI przekazana w komunikacie GOOSE jest taka sama jak w raporcie, z wyjątkiem 
„powodu zmiany” oraz znakowania czasowego. 

 
 
5.4 Przetwarzanie danych wejściowych akumulatora 

 
Akumulator przechowuje swoją bieżącą wartość w statycznej, ulotnej pamięci (zabezpieczonej 
kondensatorem, ponad 48-godzinna autonomia). Na potrzeby wewnętrznych obliczeń oraz 
transmisji ze skonfigurowane próbki wydobywana jest skumulowana wartość (Wspólna klasa 
danych BCR BCR w sieci IEC 61850-8-1). 
 
Wejścia cyfrowe służą do zliczania impulsów. Rozróżnia się licznik pojedynczy (SCT) bazujący 
na jednym wejściu cyfrowym oraz licznik podwójny (DCT) bazujący na dwóch wejściach 
cyfrowych, który zlicza stany uzupełniające. 
 
Na poziomie przetwarzania specjalne filtry ustawiczne oraz uzupełniające eliminują niestabilne 
impulsy. Licznik liczb całkowitych (również przekazywany) może być wyskalowany (w zakresie 
energii prawidłowego impulsu). 
 

5.5 Zliczanie energii 
 
Zadaniem funkcji zliczania energii jest obliczenie wysłanej i pobranej energii czynnej (w kWh) 
oraz wysłanej i pobranej energii biernej (w kVarh) na podstawie mocy czynnej i biernej 
uzyskanej z obliczeń PP/PN, pomiarów płytek analogowych, cyfrowych lub pomiarów urządzeń 
IED.  
 
Obliczanie energii jest przeprowadzane okresowo. Okres jest definiowany albo przez 
zewnętrzny impuls podany na wejście cyfrowej lub wewnętrznym zegarem sterownika. Wybór 
źródła sygnału okresowego jest definiowany w fazie konfiguracji w zależności od sterownika. 
 
Niezależnie od pochodzenia poddanego całkowaniu pomiaru, całkowanie jest dokonywana po 
skalowaniu z krokiem wynoszącym jedną sekundę. 
 
Stosowaną metodą całkowania jest metoda trapezów: 

 
Gdzie: 

E = sumaryczna wartość licznika energii (rejestr ciągły) 

Ei = Wynik całkowania po czasie ti 

Sf = Współczynnik skalowania (definiowany w trakcie fazy konfiguracji) 

Mi = wartość bezwzględna pomiaru w czasie ti 

ti – ti-1 = 1 sekunda 

Dla danego pomiaru, całkowanie może być przeprowadzone wyłącznie po otrzymaniu dwóch 
kolejnych prawidłowych wartości z takim samym znakiem pomiaru. Wynik całkowania (Ei) jest 
dodawany do powiązanego licznika eksportu lub importu w zależności od znaku pomiaru.  
 
Całkowanie zostaje zatrzymane wraz z wystąpieniem nieprawidłowego pomiaru mocy lub 
zmiany znaku. Jest ono wznawiane, gdy tylko odebrane zostaną dwie następujące po sobie 
prawidłowe wartości pomiarowe o tym samym znaku. 
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Bieżące wartości liczników energii przechowywane są w zabezpieczonej pamięci (48-godzinna 
autonomia w przypadku braku zasilania). Bieżące wartości liczników energii mogą być 
modyfikowane przez operatora. 
 
Wartości liczników energii są przekazywane na zasadzie klient-serwer w sieci IEC 61850-8-1 
z wykorzystaniem mechanizmu LN MMTR. 
 
Podczas utraty łączności pomiędzy klientem i serwerem, wszystkie liczniki energii serwera po 
stronie klienta zostają ustawione w stan nieznany (UNKNOWN). 
 

Uwaga: Nie należy wykorzystywać wartości liczników energii do zastosowań 
rozliczeniowych. 
 
 

5.6 Manipulacja danymi podstawowymi 
 

5.6.1 Udoskonalenia trybu testowego 
 
Tryb testowy urządzenia C26x pozwala dezaktywować wyjścia przekaźników modułu wyjść 
cyfrowych (DOU) / modułu sterownia wyłącznikiem (CCU) w przypadku sekwencji sterowania. 
 
Rozszerzenia pozwalają: 
 
− zarządzać trybem testowym w przypadku redundancji C26x (tryb testowy jest zarządzany 

tylko jeżeli sterownik pracuje w trybie aktywnym, tak więc sterownik w trybie gotowości nie 
może być przełączony w tryb testowy) 
 

− zarządzać punktami danych informacji zwrotnej sterowania 
 

W przypadku redundancji sterownika, aktywacja trybu testowego jest przeprowadzana 
niezależnie dla każdego urządzenia C26x (głównej kasety 1 oraz głównej kasety 2) z poziomu 
oprogramowania SMT. Jeżeli aktywne urządzenie C26x zostało ustawione w trybie testowy, 
pozostaje ono aktywne. Urządzenie C26x pozostające w stanie gotowości nie może być 
przełączone w tryb testowy. 
 
Jeżeli sterowanie jest powiązane z punktem danych: tj. punktem danych zwrotnych 
zdefiniowanych w konfiguracji; przyjmie ono wartość sterowania w trybie testowym: 
 
− Polecenie Otwórz / Resetuj => Stan Otwórz dla statusu dwupunktowego (DPS), stan 

Resetuj dla statusu jednopunktowego SPS 
 

− Polecenie Zamknij / Ustaw => stan Zamknij dla statusu dwupunktowego (DPS), stan 
Ustaw dla statusu jednopunktowego (SPS) 

 
W celu opuszczenia trybu testowego, użytkownik za pośrednictwem narzędzia SMT, zmienia 
tryb pracy urządzenia C26x na operacyjny Urządzenie C26x automatycznie przechodzi w tryb 
konserwacji (przejściowy) przed przejściem w tryb operacyjny. 
 
Użytkownik pracujący w trybie testowym ponosi wszelką odpowiedzialność za sterowanie 
przeprowadzone w trybie testowym oraz przed opuszczeniem trybu testowego ponosi 
odpowiedzialność za przywrócenie systemu. W trybie testowym, wszystkie przeprowadzone 
operacje sterowania mogą mieć wpływ na programy IsaGRAF lub automatykę PSL. 
 

Uwaga 1: Cyfrowa oraz analogowa nastawa z informacją zwrotną pomiaru nie jest 
zarządzana w trybie testowym: tj. są one zarządzane, tak jak w trybie 
operacyjnym. 

 
Uwaga 2: Tryb testowy urządzenia C26x nie ma wpływu na wymianę IEC 61850-8-1 

(raporty, komunikaty GOOSE). Oznacza to, że operacja sterowania 
przeprowadzona w trybie testowym, która została wysłana do innego 
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sterownika - który nie jest przełączony w tryb testowy - lub do urządzenia 
IED (poprzedniej generacji lub też nie) może być całkowicie oraz fizycznie 
wykonana w urządzeniu. 

 
5.6.2 Bieżące polecenie urządzenia 

 
Status SPS „bieżącego polecenia” jest zarządzany w zależności od modułu. „Bieżące polecenie 
pola” jest wciąż zarządzane. 
 
W przypadku sterowania bezpośrednim wykonywaniem (Direct Execute), dany status 
jednopunktowy (SPS) jest: 
 
− ustawiany (SET), gdy tylko urządzenie C26x zaakceptuje operację sterowania: tj. po 
skontrolowaniu operacji sterowania 
 
− resetowany (RESET), gdy ostateczne potwierdzenie sterownia zostanie przesłane. 
W przypadku sterowania SBO, dany status jednopunktowy (SPS) jest: 

 
− ustawiany (SET), gdy tylko urządzenie C26x zaakceptuje wybór sterowania: tj. po 

skontrolowaniu wyboru 
 

− resetowany (RESET), gdy przesłany zostanie ostateczne potwierdzenie sterowania 
 

− W zależności od rodzaju sterowania dostępny będzie opcjonalny „status SPS bieżącego 
polecenia”: tj. jeden dla polecenia otwórz / jeden dla polecenia zamknij 

 
W przypadku sterowania bezpośrednim wykonywaniem (Direct Execute), dany status 
jednopunktowy (SPS) jest: 
 
− ustawiany (SET), gdy tylko sterowanie wykonywaniem zostanie odebrane przez 

urządzenie C26x: tj. przed kontrolami 
 

− resetowany (RESET), gdy ostateczne potwierdzenie sterownia zostanie przesłane. 
W przypadku sterowania SBO, dany status jednopunktowy (SPS) jest: 

 
− ustawiany (SET), gdy tylko wybór sterowania zostanie odebrane przez urządzenie C26x: 

tj. przed kontrolami 
 

 
− resetowany (RESET), gdy przesłane zostanie ostateczne potwierdzenie sterowania 

 
− W przypadku bezpośredniego potwierdzenia negatywnego, te statusy jednopunktowe 

(SPS) mogą być ustawione (SET) następnie zresetowane (RESET) z tym samym 
znakowaniem czasowym. Te statusy jednopunktowe (SPS) będą dostępne tylko dla 
sterowania dwupunktowego (DPC). 

 
 
5.6.3 Zarządzanie sterowaniem z logiki PSL 

 
Operacje sterowania wystawione z logiki PSL (lub powiązania wejść cyfrowych/wyjść cyfrowych) 
będą zaakceptowane nawet jeżeli na tym samym wyjściu trwa inna operacja sterowania. W tym 
przypadku, poprzednia operacja sterowania zostaje zatrzymana i uruchomiona zostaje nowa 
operacja sterowania (za wyjątkiem sytuacji, w której nowa operacja jest tym samym poleceniem, 
co operacja poprzednia: w tym przypadku nowa operacja sterowania jest odrzucana). 
 
Istnieją trzy sposoby zarządzania. Schemat PSL odwołujący się do schematu PSL lub 
powiązania wejść cyfrowych/wyjść cyfrowych, oraz operator odwołujący się do IEC 61850-8-1 / 
ISAGRAF / lokalnego interfejsu HMI: 
− Sterowanie 1 ze schematu PSL oraz sterowanie 2 od operatora 
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− Sterowanie 1 od operatora oraz sterowanie 2 ze schematu PSL 
 

− Sterowanie 1 ze schematu PSL oraz  sterowanie 2 ze schematu PSL 
 

Zdarzenie „Sterowanie 1 od operatora oraz sterowanie 2 od operatora” jest już zarządzane: 
w tym przypadku, sterowanie 2 zostaje odrzucone. 
 
Zdarzenia – sterowanie 2 różniące się od sterowania 1 

 

Sterowanie 1 Sterowanie 2 Działanie Potwierdzenie 

PSL Operator Sterowanie 1 anulowane nd. (brak potwierdzenia 
zarządzania w schemacie PSL) 

Operator PSL Sterowanie 1 anulowane Potwierdzenie „Anulowanie 
operatora” 

PSL PSL Sterowanie 1 anulowane nd. (brak potwierdzenia 
zarządzania w schemacie PSL) 

Operator Operator Sterowanie 2 zignorowane Potwierdzenie „Sterowanie 
w toku” 

 
Zdarzenia – sterowanie 2 identyczne ze sterowaniem 1 

 

Sterowanie 1 Sterowanie 2 Działanie Potwierdzenie 

PSL Operator Sterowanie 2 zignorowane Potwierdzenie „Sterowanie 
w toku” 

Operator PSL Sterowanie 2 zignorowane nd. (brak potwierdzenia 
zarządzania w schemacie PSL) 

PSL PSL Sterowanie 2 zignorowane nd. (brak potwierdzenia 
zarządzania w schemacie PSL) 

Operator Operator Sterowanie 2 zignorowane Potwierdzenie „Sterowanie 
w toku” 

 
 
5.6.4 Zastrzeżenie: Schemat PSL oraz działanie redundantne 

 
Urządzenie C26x A pracuje w trybie aktywnym, natomiast urządzenie C26x B znajduje się 
w trybie gotowości. Na interfejsie OI, operator korzysta z wizualizacji działania wejść cyfrowych 
urządzenia C26x oraz podaje sygnał wejściowy na schemat PSL. Po upłynięciu czasu timera 
(T-ON jest równe 20 sekund), występują poniższe zdarzenia: 
 
Wyjście blokowego schematu funkcjonalnego (FBD), status jednopunktowy (SPS) urządzeń 
C26x A/B, przechodzi do pozycji SET (ustaw) 
 
− Wyjście 1 schematu FBD 1, sterowanie jednopunktowe (SPC) połączone z wyjściem 

cyfrowym (DO) urządzeń A/B oraz zapętlone do wejścia cyfrowego (DI) w celu utworzenia 
sprzężenia zwrotnego, przechodzi w pozycję SET (ustaw) 

−  
− Wyjście 2 schematu FBD 1, sterowanie jednopunktowe (SPC) połączone z wyjściem 

cyfrowym (DO) urządzeń A/B oraz zapętlone do wejścia cyfrowego (DI) w celu utworzenia 
sprzężenia zwrotnego, przechodzi w pozycję SET (ustaw) 
 

Gdy urządzenie C26x B przechodzi w tryb aktywny oraz urządzenie C26x A przechodzi w tryb 
gotowości, występują poniższe zdarzenia: 
 
− Wyjście 1 schematu FBD 1 (SPC) oraz wyjście 2 schematu FBD (SPC) pozostaje 

w pozycji SET (ustaw) 
 

− Wyjście schematu FBD (SPS) przechodzi w pozycję RESET dla czasu timera (T-ON jest 
równe 20 sekund). 

 
Po tym czasie, wyjście schematu FBD (SPS) przechodzi w pozycję SET (ustaw). 
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Gdy do zmodyfikowania czasu timera wykorzystywane jest oprogramowanie DS Agile S1, 
wyjście schematu FBD (SPS) przechodzi w pozycję RESET. Pozostaje ono w pozycji RESET 
przez zmodyfikowany czas, a następnie powraca do pozycji SET. 
 
Gdy urządzenie C26x A przechodzi w tryb awaryjny, a urządzenie C26x B przechodzi w tryb 
aktywny, wyjście schematu FBD (SPS) przechodzi w pozycję RESET na czas równy czasowi 
timera. Następnie wyjście schematu FBD (SPS) przechodzi w pozycje SET. Wyjście 1 schematu 
FBD (SPC) oraz wyjście 2 schematu FBD (SPC) pozostaje w pozycji SET. 
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6. SEKWENCJE STEROWANIA 
 

 
6.1 Opis 

 
Sekwencja sterowania stanowi podstawową wbudowaną funkcję modułu (przełącznik, 
przekaźnik oraz funkcja). Odbiera ona polecenie sterujące, wysyłając z powrotem 
potwierdzenie. Po kontroli, sekwencja sterowania przesyła operację sterowania (protokół lub 
wyjście cyfrowe), oraz sprawdza prawidłowość wykonania za pomocą informacji zwrotnej 
z protokołu lub z wejścia cyfrowego (DI). 
 

6.1.1 Informacje ogólne 
 

Urządzenie C26x udostępnia następujące funkcję: 

− sterowanie łącznikami (wyłącznik, odłącznik itd.) 

− sterowanie transformatorami 

− sterowanie urządzeniami podrzędnymi 

− blokowanie łączników 

− sterowanie urządzeniami IED 

− sterowanie automatyką Dozwolone są następujące rodzaje operacji sterowania: 

− wybór polecenia sterującego 

− wykonanie polecenia sterującego 

− odznaczanie polecenia sterującego 

− anulowanie polecenia sterującego 

Po otrzymaniu jednego z powyższych poleceń, działanie sterownika zmienia się w zależności 
od: 
− konfiguracji sterowania urządzeniem, 

− typu urządzenia 

− trybu działania sterownika 

6.1.1.1 Konfiguracja sterowania urządzeniem 
 
Poprzez konfigurację na poziomie edytora SCE, sterowanie może być realizowane w jednym 
z następujących trybów 
 
− Tryb „Direct Execute” (wykonywanie bezpośrednie): zazwyczaj dla urządzeń 

pomocniczych sterowanie może być wykonywane bezpośrednio bez fazy wyboru. 
 

− Tryb „Select Before Operate once” (wybierz przed jednokrotnym uruchomieniem) (SBO 
once) (SBO jednokrotne): zazwyczaj przeznaczony dla wyłączników lub odłączników. 
Urządzenie musi być wybrane przez zezwoleniem na wykonanie. W tym przypadku 
zarządzanie urządzeniem odbywa się w dwóch fazach: wybór oraz wykonywanie. 
Cofnięcie wyboru urządzenia jest przeprowadzane automatycznie przez sterownik. 

 
− Tryb „Select Before Operate many” (wybierz przed kilkukrotnym uruchomieniem) (SBO 

many) (SBO wielokrotne): zazwyczaj stosowany w przypadku transformatorów. 
Urządzenie musi być wybrane przed wykonaniem jednej lub większej liczby operacji 
sterowania zanim osiągnie oczekiwaną pozycję (opuść/podnieś). W tym przypadku 
zarządzanie urządzeniem odbywa się w trzech fazach: wybór, wykonywanie oraz 
cofnięcie wyboru. Faza wykonawcza jest powtarzana dla każdej nowej operacji 
sterowania. Aby zakończyć sekwencję sterowań, inicjator polecenia musi przesłać 
polecenie cofnięcia wyboru („unselection”). 
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− Dzięki konfiguracji, każde polecenie DPC (polecenie zamknięcia lub polecenie otwarcia) 
oraz każde polecenie SPC może aktywować jednocześnie dwa zestyki wyjść cyfrowych. 
 

6.1.1.2 Rodzaje urządzeń 
 
Każda sekwencja sterowania może być inna w zależności od rodzaju urządzenia podlegającego 
sterowaniu. Złożoność sekwencji sterowania zależnie od urządzenia może być mniej lub 
bardziej istotna: 

 
− Zsynchronizowane lub niezsynchronizowane wyłączniki, odłączniki oraz uziemniki: Są 

one zarządzane w trybie „Direct execute” (wykonywanie bezpośrednie) lub trybie „SBO 
once” (SBO jednokrotne) z opcjonalnym wyborem sprzętowym urządzenia w trybie SBO. 
 

− Transformatory: Zarządzanie nimi odbywa się w trzech trybach: Trybie „Direct Execute”, 
„SBO once” oraz „SBO many” z opcjonalnym wyborem sprzętowym urządzenia w trybie 
SBO. 

 
− Urządzenia pomocnicze: zarządzanie nimi odbywa się zazwyczaj w trybie „Direct 

Execute” lecz możliwe jest również korzystanie z tryb „SBO once”. 
 

− Operacje sterowania systemem: Wyjścia systemowe są wykorzystywane do aktywowania 
lub dezaktywowania automatycznych funkcji sterownika: przykładowo załączanie lub 
wyłączanie funkcji samoczynnego ponownego zamykania, zmiana trybu pracy, itd. 

 
− Sterowanie za pośrednictwem nastaw: jest zarządzane w trybie „Direct Execute” 

(wykonywanie bezpośrednie) oraz w trybie „Direct Execute with SBO popup” 
(wykonywanie bezpośrednie z okienkiem SBO). 

 
6.1.2 Zarządzanie fazą sekwencji sterowania 

 
W zależności od konfiguracji sterowania urządzeniem, sekwencja sterowania jest 
przeprowadzona w jednej, dwóch lub trzech fazach. Każda faza sekwencji sterowania (wybór, 
wykonywanie oraz cofnięcie wyboru) może mieć normalne lub nieprawidłowe zakończenie oraz 
pozytywne lub negatywne potwierdzenie jest wysyłane do klienta IEC 61850-8-1 
zasubskrybowanego trakcie procesu konfiguracji. 
 
− Jedna faza – tryb „Direct Execute”: 

 
− Faza wykonawcza: Jeżeli faza wykonawcza kończy się w sposób normalny, 

sterownik generuje potwierdzenie pozytywne i sekwencja sterowania kończy się. 
W przypadku nieprawidłowego zakończenia, sekwencja sterowania zostaje 
przerwana i sterownik generuje potwierdzenie negatywne. Wybór sprzętowy 
urządzenia w trybie „Direct Execute” nie jest dozwolony. 
 

− Dwie fazy – tryb „SBO once”: 
 
− Faza wyboru: W fazie wyboru dla normalnego zakończenia sterownik generuje 

pozytywne potwierdzenie oraz przechodzi do następnej fazy sekwencji (faza 
wykonawcza). 

− Faza wykonawcza: Jeżeli faza wykonawcza kończy się w sposób normalny, 
sterownik generuje potwierdzenie pozytywne i sekwencja sterowania kończy się. 
W przypadku nieprawidłowego zakończenia, sekwencja sterowania zostaje 
przerwana i sterownik generuje potwierdzenie negatywne. 

 
− Trzy fazy – tryb „SBO many”: 

 
− Faza wyboru: W fazie wyboru dla normalnego zakończenia sterownik generuje 

pozytywne potwierdzenie oraz przechodzi do następnej fazy sekwencji (faza 
wykonawcza). 
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− Faza wykonawcza: Jeżeli faza wykonawcza kończy się w sposób normalny, 
sterownik generuje potwierdzenie pozytywne oraz oczekuje na nowe polecenie 
wykonania. W przypadku nieprawidłowego zakończenia, sekwencja sterowania 
zostaje przerwana i sterownik generuje potwierdzenie negatywne. 

 
− Faza cofnięcia wyboru: Sterownik przechodzi do cofnięcia wyboru urządzenia oraz 

kończy sekwencję sterowania, wysyłając pozytywne potwierdzenie. W przypadku 
awarii, cofający wybór urządzenia sterownik przesyła potwierdzenie negatywne. 

 
Poniższe schematy pokazują trzy tryby sterowania sterownika: 

 

 
RYSUNEK 36: TRYBY KONTROLOWANIA STEROWNIKA (1) 
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RYSUNEK 37: TRYBY KONTROLOWANIA STEROWNIKA (2) 
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6.1.3 Tryb bezpośredniego wykonywania 
 
W trybie tym sterowanie urządzeniem odbywa się bezpośrednio bez konieczności dokonania 
uprzedniego wyboru. Zazwyczaj dotyczy to urządzeń pomocniczych zarządzanych za 
pośrednictwem płytek WE/WY (SPC, DPC, oraz nastaw) lub za pośrednictwem urządzenia IED. 
Sekwencja bezpośredniego wykonywania („Direct Execute”) kończy się w sposób normalny 
po odebraniu oczekiwanej informacji o pozycji urządzenia lub prawidłowej wartości 
(w przypadku sterowania nastawą). Nietypowo, jeżeli odebrana pozycja lub wartość jest 
nieoczekiwana, lub nie zostanie odebrana z określonym przez konfigurację opóźnieniem. 
 
Należy zauważyć, że nie ma gwarancji wykonania polecenia „cancel” (anuluj) w trybie „Direct 
Execute” przed wykonaniem polecenia. polecenie „unselect” (cofnij wybór) nie ma znaczenia 
w trybie „Direct Execute”. 
 

 
 

RYSUNEK 38: FAZA WYKONAWCZA DLA TRYBU BEZPOŚREDNIEGO WYKONYWANIA 
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6.1.4 Tryb SBO jednokrotne 
 

6.1.4.1 Faza wyboru w trybie „SBO once” 
 
W trakcie fazy wyboru inicjowanej przez polecenie wyboru sterowania, sterownik dokonuje 
wyboru kontroli w celu sprawdzenia, czy urządzenie może zostać wybrane, czy też nie. 
 
Jeżeli podczas tych kontroli nie wystąpi błąd, urządzenie zostanie wybrane oraz wysłane 
zostanie potwierdzenie pozytywne. W przeciwnym razie polecenie wyboru zostanie odrzucone 
oraz wysłane zostanie potwierdzenie negatywne z podaniem przyczyny zaistniałych błędów. 
Jeżeli wybór urządzenia zostanie zaakceptowany, sterownik zapoczątkuje opóźnienie oraz 
będzie oczekiwać na: 
 
− polecenie wykonania: otwórz/zamknij, opuść/podnieś 

 
− anulowanie polecenia wyboru. 

 
Wraz z końcem wspomnianego opóźnienia, jeżeli wykonywanie lub anulowanie polecenia nie 
zostało wysłane, wybór urządzenia zostanie automatycznie cofnięty oraz wysłane zostanie 
potwierdzenie negatywne. Opóźnienie wyboru jest definiowane w trakcie etapu konfiguracji. 
 
Należy zauważyć, że w danym momencie dla urządzenia dozwolony jest jeden wybór. Gdy 
urządzenie zostało już wybrane, jakikolwiek inny wybór nie jest brany pod uwagę (nie jest 
wysyłane żadne potwierdzenie) niezależnie od inicjatora. 
 
Na poniższym schemacie przedstawiono fazę wyboru urządzenia skonfigurowanego w trybie 
SBO jednokrotne. 
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RYSUNEK 39: FAZA WYBORU W TRYBIE SBO JEDNOKROTNE 
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6.1.4.2 Faza wykonawcza w trybie „SBO jednokrotne” 
 
Faza wykonawcza może rozpocząć się dopiero po odebraniu polecenia wykonania oraz pod 
warunkiem, że urządzenie zostało wcześniej wybrane. 
 
W tej fazie, sterownik przeprowadza kontrole wykonania i jeżeli nie zostanie wykryty błąd, 
przystępuje do wykonania zgodnie z konfiguracją, za pośrednictwem płytek WE/WY lub 
komunikacji urządzeń IED. 
 
Jeżeli wykonywanie zakończy się w sposób normalny, wysyłane zostaje potwierdzenie 
pozytywne i sterownik kończy sekwencję. W przypadku usterki, sekwencja sterowania zostaje 
przerwana, natomiast sterownik przesyła potwierdzenie negatywne. 
 
W trakcie tej fazy nie ma gwarancji dla wykonania polecenia „cancel” (anuluj), za wyjątkiem 
zsynchronizowanych urządzeń wyłącznikowych (należy zapoznać się z poniższymi informacjami 
dotyczącymi postępowania w przypadku zsynchronizowanych wyłączników). 
 

 
 

RYSUNEK 40: FAZA WYKONAWCZA W TRYBIE SBO JEDNOKROTNE 
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6.1.5 Tryb SBO wielokrotne 
 
Tryb ten umożliwia wykonywanie jednej lub większej liczby operacji sterowania po fazie wyboru. 
Jest on zazwyczaj wykorzystywany w procesie pozycjonowania zaczepu, w którym zanim 
osiągnięte zostanie pożądane położenie wysłanych zostaje wiele poleceń sterujących. 
 

6.1.5.1 Faza wyboru w trybie SBO wielokrotne 
 
Faza wyboru jest identyczna jak faza wyboru trybu „SBO once” (SBO jednokrotne). 
 

6.1.5.2 Faza wykonawcza w trybie SBO wielokrotne 
6.1.5.3  

Różnica względem trybu SBO jednokrotne polega na tym, iż po przeprowadzeniu polecenia 
wykonania („execution request”), sterownik pozostaje w fazie wykonawczej oczekując na nowe 
polecenie wykonania lub polecenie cofnięcia wyboru („unselect”). Zakończenie fazy 
wykonawczej następuje wyłącznie po poleceniu cofnięcia wyboru („unselect”) lub poleceniu 
anuluj („cancel”) wysłanym przez inicjatora. 
 
Po otrzymaniu polecenia „unselect” sterownik kończy fazę wykonawczą i przechodzi do fazy 
wyboru. 
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RYSUNEK 41: FAZA WYKONAWCZA W TRYBIE SBO WIELOKROTNE 
 
 

6.1.5.4 Faza cofnięcia wyboru w trybie SBO wielokrotne 
 
Sterownik cofa wybór urządzenia oraz wysyła potwierdzenie pozytywne. 
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RYSUNEK 42: FAZA COFNIĘCIA WYBORU W TRYBIE SBO WIELOKROTNE 
 
 

6.1.6 Ogólne kontrole wyboru 
 
Kontrole przeprowadzane w trakcie fazy wyboru obejmują: 

− opóźnienie pomiędzy sterowaniem 

− tryb sterownika 

− stany trybów podstacji oraz pola 

− stany wzajemnej blokady oraz zblokowania topologicznego 

− kontrola działania automatyki 

− możliwość wyboru urządzenia 

− stan zablokowanego urządzenia 

− status urządzenia 

− unikalność 

 

W przypadku niepowodzenia, inicjator polecenia, któremu przyznano prawa za pośrednictwem 

edytora SCE, może pominąć następujące kontrole: 

− stany trybów podstacji oraz pola 

− stany wzajemnej blokady oraz zblokowania topologicznego 

− kontrola działania automatyki 

− stan zablokowanego urządzenia 

− unikalność 

  



C26x/EN FT/C56b Opis funkcjonalny 
 
Strona 132/306 DS Agile C26x 
 

Na poniższych schemacie przedstawiono zarys procesu kontroli. 
 

 
 

RYSUNEK 43: KONTROLE WYBORU DLA URZĄDZENIA SBO 
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6.1.6.1 Opóźnienie pomiędzy sterowaniem 
 
Tylko w przypadku komend przekazywanych przewodami, możliwe jest zdefiniowanie 
wybieranego przez użytkownika opóźnienia czasowego, w trakcie którego do tego samego 
urządzenia nie jest dopuszczona żadna nowa komenda. Jeżeli wspomniane opóźnienie zostało 
ustawione i nie dobiegło końca, gdy odebrano nową komendę, to komenda ta nie jest 
wykonywana i wysłane zostaje potwierdzenie negatywne. 
 

6.1.6.2 Tryb C26x 
 
polecenia sterowania są zatwierdzane lub też nie w zależności od trybu pracy sterownika. 
 
− Tryb konserwacji: polecenia sterowania nie są akceptowane, jeżeli sterownik pracuje 

w trybie konserwacji, za wyjątkiem sterowania systemowego odnoszącego się do trybu 
konserwacji lub zarządzania bazą danych. 
 

− Tryb awaryjny: w trybie tym nie są akceptowane żadne operacje sterowania. 
 

− Tryb zmiany: 
 

− Z trybu „operacyjnego” na tryb „testowy”: określona operacja sterowania trybu 
„testowego” jest odrzucana, jeżeli co najmniej jedna operacja sterownia jest w toku. 
 

− Z trybu „testowego” na tryb „operacyjny”: określona operacja sterowania trybu 
„testowego” jest odrzucana, jeżeli co najmniej operacja sterowania jest w toku. 

 
− Z trybu „operacyjnego” na tryb „konserwacji”: wszystkie operacje sterowania 

urządzeniami będące w toku zostają przerwane oraz żadne potwierdzenie nie jest 
przesyłane. 

 
6.1.6.3 Sterowanie trybem podstacji oraz pola 

 
Sterowanie urządzeniem może być uzależnione lub też nie od trybu stacyjnego lub trybu 
polowego. W przypadku każdej operacji sterowania urządzeniem, konfiguracja wprowadza 
zależność lub też nie do następujących trybów: 
 
− Zależność trybu stacyjnego (lokalna/zdalna) 

 
− Zależność trybu SBMC (pole w trybie konserwacji lub nie) 

 
− Zależność trybu polowego (lokalna/zdalna) 

 
Tryb polowy jest kontrolowany za pomocą sterownika zarządzającego urządzeniem, jeżeli dla 
tego urządzenia skonfigurowana została zależność trybu polowego. 
 
Tryby stacyjny oraz SBMC są kontrolowane przez sterownik obsługujący protokoły podrzędne 
oraz tylko w przypadku operacji sterowania pochodzących z systemu SCADA i jeżeli dla tego 
urządzenia skonfigurowana została zależność trybu stacyjnego. 
 
Jeżeli polecenie zostaje odrzucone, sekwencja wyboru zostaje przerwana z potwierdzeniem 
negatywnym. 
 

6.1.6.4 Sterowanie wzajemną blokadą 
 
Proces konfiguracja pozwala przypisać lub nie równanie logiczne do każdego polecenia 
(zamknij lub otwórz) urządzenia. Jeżeli zostało to skonfigurowane przez użytkownika, jego stan 
(prawda/fałsz) może wpływać na sekwencję sterowania. Jeżeli przyjmuje stan fałsz, wybór 
zostaje odrzucony, za wyjątkiem sytuacji, w której ustawiono obejście. 
 
W przypadku awarii sekwencja zostaje przerwana z potwierdzeniem negatywnym. 
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6.1.6.5 Kontrola działania automatyki 
 
Każde urządzenie może być zablokowane w wyniku obecności informacji wejściowej (wejście 
cyfrowe, wejście urządzenia IED itd.) przypisanej podczas konfiguracji. „Informacja wejściowa 
systemu” nadająca stan automatyki (aktywny/nieaktywny) może być wykorzystana, aby 
zapobiec ręcznemu wykonywaniu operacji sterowania, w przypadku gdy automatyka jest 
aktywna w celu monitorowania urządzenia: przykładowo, automatyczne sterowania zmianą 
zaczepów (ATCC). 
 
W tym przypadku sekwencja zostaje przerwana z potwierdzeniem negatywnym, za wyjątkiem 
sytuacji, w której użytkownik poprosi o pominięcie tej kontroli.   
 
 

6.1.6.6 Możliwość wyboru urządzenia 
 
Wybór urządzenia jest możliwy jeżeli podczas etapu konfiguracji jego operacja sterowania 
została opisana tak, aby była zarządzana w trybie „SBO once” (SBO jednokrotne) lub „SBO 
many” (SBO wielokrotne) oraz nie została jeszcze wybrane. W przeciwnym razie polecenie 
wyboru zostaje odrzucone z potwierdzeniem negatywnym. 
 

6.1.6.7 Sterowanie zablokowanym urządzeniem 
 
Użytkownik może zablokować urządzenie w celu uniknięcia jakiegokolwiek niewłaściwego 
ruchu. Jeżeli wybór dotyczy zablokowanego urządzenia, polecenie jest odrzucone, chyba że 
użytkownik wymusi dla tej operacji sterownia w poleceniu wyboru. 
 
W przypadku, gdy urządzenie jest zablokowane, sekwencja jest odrzucania z potwierdzeniem 
negatywnym. 
 

6.1.6.8 Bieżący status urządzenia 
 
Kontrola statusu urządzenia jest opcjonalna. Jest on nadany przez binarną informację wejściową 
lub obliczony przy użyciu jednej lub więcej niż jednej binarnej informacji wejściowej (zdarzenia 
wyłączników). Sposób jego działania może być wybrany (w trakcie etapu konfiguracji) spośród 
jednego z czterej następujących zdarzeń: jest on nadany przez binarną informację wejściową 
lub obliczony przy pomocy więcej niż jednej binarnej informacji wejściowej (zdarzenia 
wyłączników). 
 
− polecenie jest akceptowane niezależnie od statusu urządzenia (brak kontroli) 

 
− polecenie jest akceptowane tylko wtedy, gdy znajduje się w przeciwnym oraz 

prawidłowym stanie  
 

− polecenie jest akceptowane tylko wtedy, gdy urządzenie znajduje się w przeciwnym 
stanie, zaklinowanym lub nieokreślonym 

 
− polecenie jest odrzucane tylko wtedy, gdy urządzenie znajduje się w takim samym oraz 

prawidłowym stanie. W każdym przypadku, jeżeli polecenie jest odrzucone, odesłane 
zostaje potwierdzenie negatywne 

 
 

6.1.6.9 Unikalność 
 
Dzięki konfiguracji możliwe jest zapobieganie wystąpieniu więcej niż jednej operacji sterowania 
w tym samym czasie. 
 
− dla całej podstacji 

 
− wewnątrz pola 
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Na poniższym rysunku opisano algorytm używany między sterownikami. 
 

 
 

RYSUNEK 44: KONTROLA UNIKALNOŚCI 
 
Jeżeli urządzenie pozostaje pod kontrolą oraz do owego urządzenia wysłana została operacja 
sterowania, kolejna operacja jest ignorowana. 
 
W przypadku unikalności komendy, co najmniej do jednego z powyższych poziomów, wybór jest 
odrzucany z negatywnym potwierdzeniem. Użytkownik może pominąć tę operację sterowania 
w trakcie polecenia wyboru. 
 

6.1.7 Sposób dokonywania wyboru 
 
W trybie SBO once oraz trybie SBO many proces konfiguracji pozwala opcjonalnie opisać, 
wybór urządzenia w celu sterowania urządzeniem. 
 
Należy uwzględnić poniższe konfiguracje: 
 
− Konfiguracja 1: urządzenie z operacją sterowania dla wyboru oraz powiązaną z nią 

informacją dotyczącą wyboru pozycji. 
 

− Konfiguracja 2: urządzenie z operacją sterowania dla wyboru (bez informacji wyboru 
wejścia). 

 
Niezależnie od polecenia sterowania (wybierz otwórz/wybierz zamknij, wybierz opuść podnieś), 
wybór urządzenia przeprowadzany jest w następujący sposób: 
 
− Konfiguracja 1: 
Sterownik 
1. weryfikuje informację dotyczącą wyboru pozycji, musi być ona otwarta: jeżeli jest ona 
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zamknięta, jest to sytuacja nieprawidłowa, sekwencja wyboru zostaje zatrzymana 
z potwierdzeniem negatywnym. 
 

2. wysyła polecenie „close” (zamknij) operacji sterowania wyborem (za pośrednictwem 
płytek WE/WY lub urządzenia IED) oraz czeka na informację o wyborze pozycji w trakcie 
danego opóźnienia (określonego przez konfigurację). 

 
Jeżeli operacja sterowania wyborem została zakończona normalnie oraz informacja o wyborze 
pozycji urządzenia przeszła w stan „set” (ustawiona) w trakcie danego opóźnienia, sekwencja 
wyboru kończy się wysłaniem potwierdzenia pozytywnego. Sterownik rozpoczyna sekwencję 
wykonania. W przypadku niepowodzenia w wykonaniu operacji sterowania wyborem lub jeżeli 
informacja o wyborze pozycji pozostaje otwarta w trakcie danego opóźnienia, sekwencja wyboru 
kończy się nieprawidłowo wysłaniem potwierdzenia negatywnego. 
 
− Konfiguracja 2: 
Dla tej konfiguracji, w której skonfigurowana została tylko operacja sterowania wyjściem, 
sterownik: wysyła polecenie „close” (zamknij) operacji sterowania wyborem (za pośrednictwem 
płytek WE/WY lub urządzenia IED). Jeżeli operacja sterowania wyborem została wykonana 
normalnie, sekwencja wyboru kończy się wysłaniem potwierdzenia pozytywnego, natomiast 
sterownik rozpoczyna sekwencję wykonania. 
 
W przypadku niepowodzenia w wykonaniu operacji sterowania wyborem, sekwencja kończy się 
w sposób nieprawidłowy wysłaniem potwierdzenia negatywnego. 
 

6.1.8 Ogólne kontrole wykonania 
 
W trakcie fazy wykonawczej, niezależnie od trybu wykonania (SBO jednokrotne, SBO 
wielokrotne lub wykonywanie bezpośrednie) sterownik, zanim przejdzie do wykonania polecenia, 
przeprowadza następujące kontrole: 
 

− Opóźnienie pomiędzy sterowaniem 

− tryb sterownika 

− stany trybów podstacji oraz pola 

− stany wzajemnej blokady oraz zblokowania topologicznego 

− kontrola działania automatyki 

− możliwość wyboru urządzenia (tylko tryb SBO) 

− stan zablokowanego urządzenia 

− bieżący status urządzenia 

− unikalność 

Kontrole wykonania oraz obejścia są identyczne dla tych z fazy wyboru. Ponadto, w przypadku 
trybu „SBO once” lub trybu „SBO many” sterownik sprawdza, czy urządzenie było wcześniej 
wybrane. 
 
Kontrole fazy wykonywania w trybie „SBO many” są takie same jak wyżej, lecz są powtarzane 
dla każdego polecenia wykonania (opuść/podnieś). 
 
W trybie „Direct Execute” wybór urządzenia nie jest weryfikowany, ponieważ nie jest 
dozwolony. 
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6.1.9 Sposób wykonywania operacji 
 
Na tym etapie polecenie sterowania jest wykonywane za pośrednictwem: 
 
− płytek WE/WY 

− komunikacji IED 

− nadzorcy systemu sterownika dla wyjść systemu 

Wykonywanie za pośrednictwem płytek WE/WY jest przeprowadzane wyłącznie jeżeli sterownik 
pracuje w trybie „operacyjnym”. Jeżeli sterownik pracuje w trybie „testowym” przekaźnik 
wyjściowy nie jest ustawiony. W tym przypadku sterownik symuluje potwierdzenie pozytywne 
wykonania sprzętowego. Pozwala to przeprowadzić kontrolę bezpieczeństwa sekwencji w celu 
przetestowania konfiguracji automatyk, konfiguracji sekwencji sterowania itd. Operacje 
sterowania są wysyłane do urządzeń IED, jeżeli sterownik jest przełączony w tryb „operacyjny” 
lub tryb „testowy”. 
 

6.1.9.1 Wykonywanie za pośrednictwem płytek WE/WY 
 
W zależności od funkcji urządzeń, wykonywanie operacji sterowania za pośrednictwem płytek 
WE/WY może być przeprowadzone za pomocą: 
 
− sterownia pojedynczymi punktami 

− podwójnych punktów sterowania 

− nastaw cyfrowych 

− nastaw analogowych 

Sterowanie pojedynczym puntem oraz sterowanie podwójnym punktem 
 
Jednakże, sekwencja sterowania wykonywaniem zależy od trybu aktywacji punktu danych xPC. 
Dzięki konfiguracji, wspomniany tryb akywacji punktów danych SPC oraz DPC może być 
„przejściowy”, „ciągły” or „ciągły do momentu otrzymania informacji zwrotnej”. 
 
− Przejściowy: zestyk jest zamknięty, a następnie ponownie otwierany automatycznie po 

upływie opóźnienia (zdefiniowanego w trakcie konfiguracji punktu danych xPC). Dla 
punktu danych DPC, konfiguracja zapewnia dwa opóźnienia, które muszą być 
skonfigurowane, jedno dla otwarcia oraz jedno dla zamknięcia. 
 

− Ciągły: Dla tego typu sterowania wyjściem, zestyk jest utrzymywany w pożądanym stanie 
pozycji do momentu otrzymania odwrotnego polecenia. 

 
− Ciągły do momentu otrzymania informacji zwrotnej: Zestyk jest utrzymywany 

w pożądanym stanie pozycji do momentu potwierdzenia pozycji urządzenia lub do 
momentu upłynięcia czasu oczekiwania na nową pozycję urządzenia. W tym przypadku, 
informacja wejściowa statusu urządzenia musi być skonfigurowana. 

 
Nastawy cyfrowe i analogowe 
 
Nastawy cyfrowe są wykonywane za pośrednictwem płyt wyjść cyfrowych. Ten typ sterownia 
jest zarządzany wyłącznie w trybie „Direct Execute ” (wykonywanie bezpośrednie). 
 
Nastawy analogowe są wykonywane za pośrednictwem płyt wyjść analogowych. Ten typ 
sterownia jest zarządzany wyłącznie w trybie „Direct Execute ” (wykonywanie bezpośrednie). 
 

6.1.9.2 Wykonywanie za pośrednictwem komunikacji IED 
 
Gdy polecenie wykonania jest przeprowadzane za pośrednictwem komunikacji IED, pożądane 
polecenie jest konwertowane na wiadomość, która ma być wysłana do urządzeń IED zgodnie 
z protokołem komunikacyjnym. 
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6.1.9.3 Wykonywanie operacji sterownia systemem 
 
Dla wyjść systemowych sterownik aktywuje/dezaktywuje powiązane funkcje (ATCC, tryb 
sterownika itd.) oraz określone wejście systemowe (SPS lub DPS), jeżeli zostało 
skonfigurowane dla tej operacji sterowania, przyjmuje pożądany stan i przechowuje go 
w pamięci nieulotnej. 
 

6.1.10 Sekwencjonowanie czasu sterowania  
 
Sekwencjonowanie czasu sterowania jest zależne od jego konfiguracji: 
 
− Tryb sterowania: Wykonywanie bezpośrednie, SBO jednokrotne, SBO wielokrotne 

− Funkcje urządzenia: sterowanie wyborem podłączone/niepodłączone, pozycja wyboru 

podłączone/niepodłączone, pozycja urządzenia podłączone/niepodłączone itd. 

− Rodzaj sterowania wyjściem: ciągłe, impulsowe 

− Miejsce docelowe: płytka WE/WY, urządzenie IED 

− Opóźnienia limitu czasu: limit czasu fazy wyboru, opóźnienia informacji zwrotnej wyboru, 

opóźnienie informacji zwrotnej otwórz/zamknij itd. 

 

 
6.1.10.1 Sekwencjonowanie czasu wykonania bezpośredniego 

 
Przykład normalnego zakończenia sekwencji wykonania pokazano na wykresie czasowym. 
 

 
 

RYSUNEK 45: NORMALNE ZAKOŃCZENIE SEKWENCJI WYKONANIA BEZPOŚREDNIEGO 
 
Na poniższym wykresie czasowym przedstawiono nieprawidłowe zakończenie sekwencji 
wykonania bezpośredniego. Urządzenie nie przyjęło oczekiwanej pozycji w trakcie danego 
opóźnienia czasowego. 
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RYSUNEK 46: NIEPRAWIDŁOWE ZAKOŃCZENIE SEKWENCJI WYKONANIA BEZPOŚREDNIEGO 
 
 

6.1.10.2 Sekwencjonowanie czasu w trybie SBO jednokrotne 
 
Poniższe konfiguracje podano jako przykłady 
Konfiguracja A urządzenia: konfigurowane jest opcjonalne sterowanie wyborem oraz 
informacja o wyborze pozycji 
Na poniższym wykresie czasowym przedstawiono normalne zakończenie sekwencji sterowania. 
 

 
 

RYSUNEK 47: NORMALNE ZAKOŃCZENIE SEKWENCJI STEROWANIA 
 

− Etap 1: wybór urządzenia (zamknięcie powiązanego sterowania wyjściem) 
 

− Etap 2: wybór jest potwierdzony przez powiązaną informację wejściową w trakcie 
opóźnienia informacji zwrotnej (0 – 1 s, wybierane przez użytkownika) 

 
− Etap 3: zamknięcie urządzenia przed upływem opóźnienia limitu czasu wyboru (0 – 10 

minut, wybierane przez użytkownika) 
 

− Etap 4: urządzenie przyjęło oczekiwaną pozycję (zamknięta) w trakcie opóźnienia 
informacji zwrotnej (0– 60 s, wybierane przez użytkownika). Sterownik cofa wybór 
urządzenia (sterowanie wyjściem wyboru otwarcia) 
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− Etap 5: potwierdzenie cofnięcia wyboru urządzenia w trakcie tego samego danego 
opóźnienia jak w etapie 2. 
 

Na poniższym wykresie czasowym przedstawiono sekwencję sterowań, która została przerwana 
wraz z upływem opóźnienia wyboru. 
 

 
 

RYSUNEK 48: PRZERWANA SEKWENCJA STEROWANIA 
 
 

− Etap 1: wybór urządzenia (zamknięcie powiązanego sterowania wyjściem) 
 

− Etap 2: wybór jest potwierdzony przez powiązaną informację wejściową w trakcie 
opóźnienia informacji zwrotnej 

 
− Etap 3: upłynięcie czasu opóźnienia - wybór urządzenia jest cofnięty 

 
− Etap 4: potwierdzenie cofnięcia wyboru urządzenia 

 
Konfiguracja B urządzenia: konfigurowane jest opcjonalne sterowanie wyborem, natomiast 
informacja o wyborze pozycji nie jest konfigurowana 
 
Na poniższym wykresie czasowym przedstawiono normalne zakończenie sekwencji sterowania. 

 
 

RYSUNEK 49: NORMALNE ZAKOŃCZENIE SEKWENCJI STEROWANIA 
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− Etap 1: wybór urządzenia (zamknięcie powiązanego sterowania wyjściem) 
 

− Etap 2: zamknięcie urządzenia przed upływem opóźnienia limitu czasu wyboru (0 – 10 
minut, wybierane przez użytkownika) 

 
− Stopień 3: urządzenie przyjęło oczekiwaną pozycję (zamkniętą) w trakcie opóźnienia 

informacji zwrotnej (0 – 1 s, wybierane przez użytkownika). Sterownik cofa wybór 
urządzenia (sterowanie wyjściem wyboru otwarcia) 

 
 

6.1.10.3 Sekwencjonowanie czasu w trybie SBO wielokrotne 
 
Tryb SBO wielokrotne jest używany wyłącznie do sterowania transformatorami. Należy 
zapoznać się z powiązanym rozdziałem. 
 

6.1.11 Sposób uruchamia sekwencji sterowania przez xPS 
 
Punkty danych nadzoru, nazywane xPS, obejmują: 

− Status punktu pojedynczego (SPS) 

− Status punktu podwójnego (DPS) 

− Status punktu wielokrotnego (MPS) 

Punkty danych xPS pozwalają uruchomić sekwencje sterowania urządzeniem: przykładowo, 
operacja sterowania przeprowadzona przez operatora z podłączonej na stałe tablicy 
synoptycznej. Wyżej wspomniane punkty danych xPS uruchamiają sterowanie w ten sam 
sposób, gdy IEC 61850-8-1 lub lokalny interfejs HMI urządzenia C26x uruchamia sterowanie. 
Komenda anulowania sekwencji nie jest dozwolona. Dozwolone są wyłącznie bezpośrednie 
wykonywanie (Direct Execute - DE) 
 

6.1.11.1 Sposób zarządzania przez rozwiązania DS Agile priorytetem sekwencji sterowania 
 
W celu zarządzania priorytetem sekwencji sterowania, Alstom DS Agile definiuje opcjonalną 
„lokalną/zdalną synoptykę (L/R)”. Każdego dnia można skonfigurować priorytet pomiędzy 
„lokalnym/zdalnym polem” oraz „lokalną zdalną synoptyką”. Na przykład: 
 
Pole 01: 
 
Lokalne/zdalne pole Priorytet 1 Lokalnie Zdalnie 
Lokalna/zdalna synoptyka Priorytet 2 nd. Lokalnie 

 Sterowanie 
dozwolone -> 

Wyświetlacz sterowania 
lokalnego (Local Control 
Display - LCD) 

xPS 

 
 
Pole 02: 
 
Lokalne/zdalne pole Priorytet 2 nd. Lokalne 

Lokalna/zdalna 
synoptyka 

Priorytet 1 Lokalnie Zdalnie 

 
Sterowanie 
dozwolone -
> 

xPS LCD 

 
 
Jeżeli parametr „lokalna/zdalna synoptyka” nie zostanie skonfigurowany, operacja sterowania 
wystawiona z xPS zostaje zaakceptowana bez względu na tryb lokalne/zdalne pole 
(Local/Remote Bay). 
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6.2 Sterowanie niezsynchronizowanymi wyłącznikami 
 

6.2.1 Funkcje niezsynchronizowanego wyłącznika 
 
W poniższej tabeli, sporządzonej dla wyłączników, wymieniono wejścia oraz wyjścia, które są 
kontrolowane za pomocą sterownika: 
 

WYŁĄCZNIKI TRÓJFAZOWE  WYŁĄCZNIK JEDNOFAZOWY 

 
WYJŚCIA 

WYŁĄCZNIKA 
TYPU A 

WYJŚCIA 
WYŁĄCZNIKA TYPU B 

(4) 

WEJŚCIA 
WYŁĄCZNIK

A 
WSZYSTKIC

H TYPÓW 

 
WYJŚCIA 

WYŁĄCZNIK
A TYPU A 

WYJŚCIA 
TYPU B (4) 

WEJŚCIA 
WSZYSTKICH 

TYPÓW 

STEROWANIE 
URZĄDZENIEM 

DPC 
sterowanie dla 
otwarcia/zamknię
cia urządzenia 

Sterowanie SPC dla 
otwarcia urządzenia 
Sterowanie SPC dla 
zamknięcia urządzenia 

Fizyczne 
pozycja 
urządzenia 
DPS (1 faza) 
SPS 
(opcjonalne) 
informacja 
faza nie 
razem 
system DPS 
informacja 
zwrotna 
sterowania 
(1) 

 

Sterowanie 
DPC dla 
otwarcia/zam
knięcia 
urządzenia 

Sterownia DPC 
dla otwarcia 
fazy A 
Sterowanie 
DPC dla 
otwarcia fazy B 
(impuls) 
Sterowanie 
DPC dla 
otwarcia fazy C 
Sterowanie 
DPC dla 
zamknięcia 
urządzenia 

SPS/ DPS 
fizyczna pozycja 
fazy A 
SPS/ DPS 
fizyczna pozycja 
fazy B 
SPS/ DPS 
fizyczna pozycja 
fazy C 
system SPS 
informacja faza nie 
razem (2) 
status DPS 
systemu: 
informacja zwrotna 
sterowania (3) 

WYBÓR 
URZĄDZENIA 

SPC /DPC 
(opcjonalne) 
sterowanie 
wyborem 

urządzenia 

SPC /DPC 
(opcjonalne) 

sterowanie wyborem 
urządzenia 

SPS /DPS 
(opcjonalne) 
informacja o 

wyborze 
pozycji 

urządzenia 

 

SPC /DPC 
(opcjonalne) 
sterowanie 
wyborem 

urządzenia 

SPC /DPC 
(opcjonalne) 
sterowanie 
wyborem 

urządzenia 

SPS /DPS 
(opcjonalne) 
informacja o 

wyborze pozycji 
urządzenia 

 
 
1. Obliczony podwójny sygnał odpowiada statusowi fizycznemu jeżeli status faza nie razem 

jest równoważny z „fałszem” w przeciwnym razie obliczony sygnał odpowiada 
„zaklinowaniu”. 
 

2. Obliczony status „fazy nie razem” jest równoważny „fałszowi” jeżeli wszystkie fazy 
znajdują się w tej same pozycji, w przeciwnym wypadku jest równoważny „prawdzie”. 

 
3. Obliczony sygnał odpowiada statusowi fazy A jeżeli status faza nie razem jest 

równoważny „fałszowi”, w przeciwnym wypadku obliczony sygnał jest równoważny 
„zaklinowany”. 

 
4. Tylko sterowanie „DPC close” jest znane przez drugie urządzenie IEC 61850-8-1: 

 
− W celu otwarcia urządzenia wysyłają one sygnał „DPC close” z poleceniem „open” 

(otwórz) 
 

− W celu zamknięcia urządzenia wysyłają one sygnał „DPC close” z poleceniem 
„close” (zamknij) 

 
 

6.2.2 Sekwencja sterowania wyłącznikami niezsynchronizowanymi  
 
Urządzenia wyłącznikowe są zarządzane w trybie „Direct Execute” (wykonywanie 
bezpośrednie) (oraz trybie „SBO once” (SBO jednokrotne). Należy zapoznać się z powyższym 
opisem ogólnym. 

6.3 Sterowanie wyłącznikami zsynchronizowanymi 
 
Urządzenia wyłącznikowe są zarządzane wyłącznie w trybie „SBO once” (SBO jednokrotne). 
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W kolejnym punkcie opisano specyficzne cechy wyłączników zsynchronizowanych zarówno tych 
synchronizowanych przez zewnętrzny lub wewnętrzny moduł kontroli synchronizmu. 
 

6.3.1 Funkcje wyłączników zsynchronizowanych 
 
W poniższej tabeli, sporządzonej dla wyłączników, wymieniono wejścia oraz wyjścia, które są 
kontrolowane za pomocą sterownika: 

 
WYŁĄCZNIKI TRÓJFAZOWE  WYŁĄCZNIK JEDNOFAZOWY 

 
WYJŚCIA 

WYŁĄCZNIKA 
TYPU A 

WYJŚCIA 
WYŁĄCZNIKA TYPU B 

(6) 

WEJŚCIA 
WYŁĄCZNIK

A 
WSZYSTKIC

H TYPÓW 

 WYJŚCIA 
(6) TYPU A 

WYJŚCIA 
TYPU B 

WEJŚCIA 
WSZYSTKICH 

TYPÓW 

STEROWANIE 
URZĄDZENIEM 

Sterowanie DPC 
dla 

otwarcia/zamknię
cia urządzenia 

SPC/DPC 
sterowanie dla 
zamknięcia z 

kontrolą 
synchronizmu (5) 

Sterowanie SPC dla 
otwarcia urządzenia 
Sterowanie SPC dla 

zamknięcia urządzenia 
SPC/DPC 

sterowanie dla 
zamknięcia z kontrolą 

synchronizmu (5) 

SPS/DPS 
fizyczna 
pozycja 

urządzenia (1 
faza) 
SPS 

(opcjonalne) 
informacja 
faza nie 
razem 

status DPS 
systemu: 

informacja 
zwrotna 

sterowania 
(1) 

 

Sterowanie 
DPC dla 

otwarcia/zam
knięcia 

urządzenia 
SPC/DPC 
sterowanie 

dla 
zamknięcia z 

kontrolą 
synchronizm

u (5) 

SPC/DPC 
sterowanie dla 
otwarcia fazy A 

SPC/DPC 
sterowanie dla 
otwarcia fazy B 

SPC/DPC 
sterowanie dla 
otwarcia fazy C 

SPC/DPC 
sterowanie dla 

zamknięcia 
urządzenia 
Sterowanie 

SPC dla 
zamknięcia z 

kontrolą 
synchronizmu 

SPS/DPS 
fizyczna pozycja 

fazy A 
SPS/DPS 

fizyczna pozycja 
fazy B 

SPS/DPS 
fizyczna pozycja 

fazy C 
system SPS/DPS 

informacja faza nie 
razem (2) 

status DPS 
systemu: 

informacja zwrotna 
sterowania (3) 

WYBÓR 
URZĄDZENIA 

SPC (opcjonalne) 
sterowanie 
wyborem 

urządzenia 

SPC (opcjonalne) 
sterowanie wyborem 

urządzenia 

SPS 
(opcjonalne) 
informacja o 

wyborze 
pozycji 

urządzenia 

 

SPC 
(opcjonalne) 
sterowanie 
wyborem 

urządzenia 

SPC 
(opcjonalne) 
sterowanie 
wyborem 

urządzenia 

SPS (opcjonalne) 
informacja o 

wyborze pozycji 
urządzenia 

NASTAWA 
WŁĄCZ / 

NASTAWA 
WYŁĄCZ 

KONTROLI 
SYNCHRONIZM

U (4) 

SPC/DPC 
(opcjonalne) 
sterowanie 

WŁĄCZ/WYŁĄC
Z 

kontrolę 
synchronizmu 

SPC/DPC 
(opcjonalne) 
sterowanie 

WŁĄCZ/WYŁĄCZ 
kontrolę synchronizmu 

SPS/DPS 
(opcjonalne) 
WŁĄCZ/WYŁ

ĄCZ 
informacje o 

kontroli 
synchronizm

u 

 WYJŚCIA 
(6) TYPU A 

WYJŚCIA 
TYPU B 

WEJŚCIA 
WSZYSTKICH 

TYPÓW 

 
 

1. Obliczony podwójny sygnał odpowiada statusowi fizycznemu jeżeli status faza nie razem 
jest równoważny z „fałszem” w przeciwnym razie obliczony sygnał odpowiada 
„zaklinowaniu”. 
 

2. Obliczony status „fazy nie razem” jest równoważny „fałszowi” jeżeli wszystkie fazy 
znajdują się w tej same pozycji, w przeciwnym wypadku jest równoważny „prawdzie”. 

 
3. Obliczony sygnał odpowiada statusowi fazy A jeżeli status faza nie razem jest 

równoważny „fałszowi”, w przeciwnym wypadku obliczony sygnał jest równoważny 
„zaklinowany”. 

 
4. Podłączone sterowanie SPC oraz SPS dla zewnętrznej kontroli synchronizmu oraz SPC 

i SPS systemu dla wewnętrznej kontroli synchronizmu. Jeżeli nie został skonfigurowany, 
zewnętrzny moduł kontroli synchronizmu lub funkcja kontroli synchronizmu jest uznawana 
zawsze jako „set on”. Sterowanie DPC oraz DPS są używane do ręcznej kontroli 
synchronizmu. 

 
Tylko dla zewnętrznej kontroli synchronizmu. 
 
− Sekwencja sterowania „Open” (otwórz) zsynchronizowanych wyłączników pozostaje 
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identyczna jak w przypadku wyłączników niezsynchronizowanych. 
 

− Sekwencja sterowania „Close” (zamknij) różni się w zależności od konfiguracji typu 
kontroli synchronizmu: 

 
− Zewnętrzna kontrola synchronizmu: Zamknięcie urządzenia przejmuje zewnętrzny 

moduł kontroli synchronizmu 
 

− Wewnętrzna kontrola synchronizmu: Zamknięcie urządzenia przejmuje wewnętrzna 
funkcja kontroli synchronizmu 

 
 

Sekwencja sterowania zamknięciem może być konfigurowana z: 
 

− Ręcznym ustawieniem włącz zewnętrznego modułu kontroli synchronizmu lub 
wewnętrznej funkcji kontroli synchronizmu 
 

− Automatycznym ustawieniem włącz zewnętrznego modułu kontroli synchronizmu lub 
wewnętrznej funkcji kontroli synchronizmu 

 
Ponadto, inicjator zadania oczekujący na zamknięcie wyłącznika przez zewnętrzny moduł może: 
− Anulować polecenie 

 
− Zamknąć urządzenie przez polecenia wymuszenia 

 
 

6.3.2 Wyłączniki z zewnętrzną kontrolą synchronizmu 
 

6.3.2.1 Zamknięcie wyłącznika przez zewnętrzną kontrolę synchronizmu ustawioną na działanie 
„automatyczne” 
 
Na poniższym schemacie przedstawiono sterowanie „zamknij” dla urządzenia, w którym 
zewnętrzny moduł kontroli synchronizmu jest włączany automatycznie przez sterownik. 
 

 
 

RYSUNEK 50: ZAMKNIĘCIE WYŁĄCZNIKA PRZEZ ZEWNĘTRZNĄ KONTROLĘ 
SYNCHRONIZMU USTAWIONĄ NA DZIAŁANIE „AUTOMATYCZNE” 

 
 

Sekwencja sterowania „zamknij” jest przeprowadzana przez urządzenie C26x w następujący 
sposób: 
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Faza wyboru: 
 
1. Jeżeli sterowanie zostało skonfigurowane, włącz moduł kontroli synchronizmu 

 
2. Jeżeli zostało skonfigurowane, sprawdź informację wł./wył. kontroli synchronizmu 

związaną z wyjściem 
 

3. Jeżeli zostało skonfigurowane, zamknij wyjścia wyboru urządzenia w celu wybrania 
urządzenia 

 
4. Jeżeli zostało skonfigurowane, sprawdź wybór informacji wejściowej urządzenia 

powiązanej z wyjściem 
 

5. Oczekuj na polecenia wykonania lub wybór limitu czasu 
 

W przypadku niewykonania jednej z powyższych operacji, sekwencja sterowań zostaje 
zatrzymana z potwierdzeniem negatywnym 
 
Faza wykonawcza: 
1. Zamknij urządzenie za pomocą sterowania wyjściem kontroli synchronizmu 

2. Sprawdź, czy urządzenie znalazło się w pozycji zamkniętej w trakcie danego opóźnienia 

3. Wyłącz moduł kontroli synchronizmu, jeśli został wcześniej włączony 

4. Cofnij wybór urządzenia, jeśli było wcześniej wybrane 

Na poniższym wykresie czasowym przedstawiono udaną sekwencję sterowania „zamknij 
z kontrolą synchronizmu”. 
 

 
 

RYSUNEK 51: WYKRES CZASOWY UDANEGO „ZAMKNIĘCIA Z KONTROLĄ 
SYNCHRONIZMU” 

 
Na poniższym wykresie czasowym przedstawiono nieprawidłowe zakończenie sekwencji 
sterowania „zamknij z kontrolą synchronizmu”. Urządzenie nie przyjęło oczekiwanej pozycji 
„zamkniętej” w trakcie danego opóźnienia czasowego. Sekwencja sterowania zostaje 
przerwana z potwierdzeniem negatywnym, odznaczając poprzednią kontrolę synchronizmu oraz 
urządzenie. 
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RYSUNEK 52: NIEPRAWIDŁOWE ZAKOŃCZENIE „ZAMKNIĘCIA Z KONTROLĄ 
SYNCHRONIZMU” 

 
 

6.3.2.2 Zamknięcie wyłącznika przez zewnętrzną kontrolę synchronizmu ustawioną na działanie 
„ręczne” 
 
Dzięki konfiguracji sterowanie „zamknięciem” urządzenia może być wykonywane w dwóch lub 
trzech sekwencjach sterowania: 
 
Dwie sekwencje: 
− Sekwencja „Direct Execute” (wykonywanie bezpośrednie) w celu oddania do eksploatacji 

zewnętrznego modułu kontroli synchronizmu 
 

− Sekwencja SBO jednokrotne, w celu zamknięcia wyłącznika przez moduł kontroli 
synchronizmu oraz wyłączenie z eksploatacji modułu kontroli synchronizmu 

 
Trzy fazy: 
− Sekwencja „Direct Execute” w celu oddania do eksploatacji zewnętrznego modułu kontroli 

synchronizmu 
 

− Sekwencja SBO jednokrotne, w celu zamknięcia wyłącznika przez moduł kontroli 
synchronizmu 

 
− Sekwencja „Direct Execute” w celu wyłączenia z eksploatacji zewnętrznego modułu 

kontroli synchronizmu 
 

 
Na poniższym schemacie przedstawiono polecenie sterowania zamknięciem, w przypadku 
którego operator przy interfejsie WE/WY lub bramie ręcznie zarządza zewnętrznym modułem 
kontroli synchronizmu. 
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RYSUNEK 53: POLECENIE STEROWANIA ZAMKNIĘCIEM 
 
 

Sekwencja pierwsza (WYKONYWANIE BEZPOŚREDNIE): Włączenie zewnętrznego 
modułu kontroli synchronizmu: 
 
1. Zamknąć wyjście sterownia „set on/setoff” modułu kontroli synchronizmu 

 
2. Sprawdzić, czy moduł kontroli synchronizmu jest ustawiony (jeżeli informacja wyjściowa 

kontroli synchronizmu wł./wył. została skonfigurowana) 
 

W przypadku niewykonania jednej z powyższych operacji, sekwencja sterowania zostaje 
zakończona z potwierdzeniem negatywnym 
 
Sekwencja druga (SBO JEDNOKROTNE): Zamknięcie urządzenia z kontrolą 
synchronizmu: 
 
Faza wyboru: 
 
1. Zamknąć wyjście wyboru urządzenia w celu wybrania urządzenia (jeśli jest 

skonfigurowane) 
 

2. Sprawdź informację wyjściową wyboru urządzenia powiązaną z wyjściem (jeśli jest 
skonfigurowane) 

 
3. Oczekuj na polecenia wykonania lub wybór limitu czasu 

 
4. W przypadku niewykonania jednej z powyższych operacji, sekwencja sterować zostaje 

zatrzymana z potwierdzeniem negatywnym 
 

Faza wykonawcza: 
 
1. Zamknij urządzenie za pośrednictwem sterowania „zamknij z kontrolą synchronizmu” 

 
2. Sprawdź, czy urządzenie znalazło się w pozycji zamkniętej w trakcie danego opóźnienia 

 
3. Wyłącz moduł kontroli synchronizmu, jeśli został skonfigurowany tak, aby był wyłączany 

automatycznie 
 

4. Cofnij wybór urządzenia, jeśli było wcześniej wybrane 
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Sekwencja trzecia (WYKONYWANIE BEZPOŚREDNIE): wyłącz zewnętrzny moduł kontroli 
synchronizmu 
 
Sekwencja ta odbywa się tylko wtedy, gdy nastawa wyłącz modułu kontroli synchronizmu 
została skonfigurowana „ręcznie” 
 
1. Otworzyć wyjście „set on/setoff” sterowania modułu kontroli synchronizmu 

 
2. Sprawdzić, czy moduł kontroli synchronizmu jest włączony (jeżeli informacja wyjściowa 

kontroli synchronizmu wł./wył. została skonfigurowana) 
 

Na poniższym wykresie czasowym przedstawiono udaną sekwencję sterowania „zamknij 
z kontrolą synchronizmu” przeprowadzoną w trzech sekwencjach. W przypadku automatycznej 
„nastawy wyłącz” modułu kontroli synchronizmu wykres czasowy pozostaje identyczny. Jest ona 
wykonywana pod koniec sekwencji SBO. 
 

 
 

RYSUNEK 54: UDANE ZAMKNIĘCIE Z KONTROLĄ SYNCHRONIZMU 
 

Uwaga: W trakcie sekwencji SBO inicjator polecenia po 5 kroku może wymusić 
zamknięcie urządzenia. 

 
6.3.2.3 Zamknięcie zsynchronizowanych wyłączników z wymuszeniem 

 
Na poniższym wykresie czasowym przedstawiono sekwencje sterowań „zamknij z kontrolą 
synchronizmu” z „poleceniem wymuszeniem zamknięcia”. Sekwencja SBO jest przeprowadzana 
w ten sam sposób niezależnie od tego czy moduł kontroli synchronizmu jest włączany ręcznie 
czy automatycznie. 
 
Inicjator polecenia w trakcie oczekiwania na zamknięcie urządzenia przez zewnętrzny moduł 
kontroli synchronizmu wymusza „zamknięcie z kontrolą synchronizmu”  
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RYSUNEK 55: „ZAMKNIĘCIE Z KONTROLĄ SYNCHRONIZMU” Z „POLECENIEM WYMUSZENIEM 
ZAMKNIĘCIA” 

 
 

6.3.2.4 Anulowanie zamknięcia wyłącznika z zewnętrzną kontrolą synchronizmu 
 
Inicjator polecenia zamknięcia w trakcie oczekiwania na zamknięcie urządzenia (od 0 do 60 
min) przez zewnętrzny moduł kontroli synchronizmu,  może anulować owo zamknięcie poprzez 
„polecenie anulowania”. 
 
Na poniższym wykresie czasowym przedstawiono poprzedzone oczekiwaniem polecenie 
anulowania zamknięcia przez zewnętrzny moduł kontroli synchronizmu. 
 

 
 

RYSUNEK 56: ANULOWANIE POLECENIA ZAMKNIĘCIA 
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6.3.3 Wyłączniki z wewnętrzną kontrolą synchronizmu 
 
W tej konfiguracji, kontrolę synchronizmu przejmuje wewnętrzna automatyka sterownika, która 
przeprowadza obliczenia napięcia kontroli synchronizmu oraz przyznaje lub też nie zezwolenie 
na zamknięcie urządzenia. 
 
Sekwencja sterowania jest podobna jak w przypadku zewnętrznej kontroli synchronizmu, za 
wyjątkiem nastawy wł./wył. kontroli synchronizmu oraz zamknięcia ze sterowaniem wyjściem 
kontroli synchronizmu, które nie występuje w tej konfiguracji 
 
 

6.3.3.1 Zamknięcie wyłącznika z wewnętrzną kontrolą synchronizmu ustawioną na działanie 
„automatyczne” 
 
Poniższa sekwencja opisuje polecenie „zamknij” wyłącznika z wewnętrzną kontrolą 
synchronizmu w trybie „SBO once” (SBO jednokrotne). Funkcja kontroli synchronizmu jest 
włączona automatycznie 
 

 
 

RYSUNEK 57: ZAMKNIĘCIE WYŁĄCZNIKA Z WEWNĘTRZNĄ KONTROLĄ SYNCHRONIZMU 
USTAWIONĄ NA DZIAŁANIE „AUTOMATYCZNE” 

 
Faza wyboru: 
 
1. Zamknij wyjście wyboru urządzenia w celu wybrania urządzenia 

(jeśli jest skonfigurowane) 
 

2. Sprawdzić informację wyjściową wyboru urządzenia powiązaną z wyjściem (jeśli jest 
skonfigurowane) 

 
3. Oczekuj na wykonanie polecenia lub wybór limitu czasu 

 
W przypadku niewykonania jednej z powyższych operacji, wybór urządzenia zostaje cofnięty, 
a sekwencja sterowań przerwana z potwierdzeniem negatywnym. 
 
Faza wykonawcza: 
 
1. Aktywuj powiązaną wewnętrzną funkcję kontroli synchronizmu dla zezwolenia na 

zamknięcie urządzenia 



Opis funkcjonalny C26x/EN FT/C56b 
 
DS Agile C26x Strona 151/306 
 

2. Oczekuj na zezwolenie zamknięcia 
 

Zdarzenie 1: Funkcja kontroli synchronizmu odpowiada OK przed upływem określonego czasu 
opóźnienia 
 

1. Zamknij urządzenie 

2. Cofnij wybór urządzenia (jeśli było wcześniej wybrane) 

3. Wyślij potwierdzenie pozytywne 

 

Zdarzenie 2: Funkcja kontroli synchronizmu odpowiada NIE przed upływem określonego czasu 
opóźnienia 
 

1. Cofnij wybór urządzenia (jeśli było wcześniej wybrane) 

2. Wyślij potwierdzenie negatywne 

Zdarzenie 3: upłynięcie określonego czasu opóźnienia bez odpowiedzi kontroli synchronizmu 

1. Zatrzymaj funkcję kontroli synchronizmu 

2. Cofnij wybór urządzenia (jeśli było wcześniej wybrane) 

3. Wyślij potwierdzenie negatywne 

Zdarzenie 4: odbiór odpowiedzi kontroli synchronizmu oczekującej na polecenie anulowania 

1. Zatrzymaj funkcję kontroli synchronizmu 

2. Cofnij wybór urządzenia (jeśli było wcześniej wybrane) 

3. Wyślij potwierdzenie negatywne 

Na poniższym wykresie czasowym przedstawiono udaną sekwencję sterowania „zamknij 
z wewnętrzną kontrolą synchronizmu”. 
 

 
 

Na poniższym wykresie czasowym przedstawiono nieprawidłowe zakończenie sekwencji 
sterowania „zamknij z wewnętrzną kontrolą synchronizmu”. 
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6.3.3.2 Zamknięcie wyłącznika z wewnętrzną kontrolą synchronizmu ustawioną na działanie „ręczne” 
 
Poniższa sekwencja opisuje polecenie „zamknij” wyłącznika z wewnętrzną kontrolą 
synchronizmu w trybie „SBO once” (SBO jednokrotne). Funkcja kontroli synchronizmu jest 
włączona przez odrębną operację sterowania wykonywaniem bezpośrednim. 
 

 
 

RYSUNEK 58: ZAMKNIĘCIE WYŁĄCZNIKA Z WEWNĘTRZNĄ KONTROLĄ SYNCHRONIZMU 
USTAWIONĄ NA DZIAŁANIE „RĘCZNE” 
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Sekwencja pierwsza (WYKONYWANIE BEZPOŚREDNIE): Włącz wewnętrzną funkcję 
kontroli synchronizmu: 
 
1. Włącz funkcję kontroli synchronizmu dla urządzenia 

 
2. Ustaw wejście systemowe „wł./wył. kontrolę synchronizmu” (jeśli jest skonfigurowane) 
 
Sekwencja druga (SBO JEDNOKROTNE): zamknij urządzenie z kontrolą synchronizmu 
 
Faza wyboru: 
 
1. Zamknij wyjście wyboru urządzenia w celu wybrania urządzenia (jeśli jest 

skonfigurowane) 
 

2. Sprawdź informację wyjściową wyboru urządzenia powiązaną z wyjściem 
(jeśli jest skonfigurowane) 

 
3. Oczekuj na polecenia wykonania lub wybór limitu czasu 

 
4. W przypadku niewykonania jednej z powyższych operacji, sekwencja sterować zostaje 

zatrzymana z potwierdzeniem negatywnym 
 

Faza wykonawcza: 
 

1. Zapytaj wewnętrzną automatykę o zamknięcie urządzenia 
 

Uwaga: Inicjator polecenia może wymusić zamknięcie urządzenia. 
 

2. Sprawdź, czy urządzenie znalazło się w pozycji zamkniętej w trakcie danego opóźnienia 
 

3. Wyłącz moduł kontroli synchronizmu, jeśli został skonfigurowany tak, aby był wyłączany 
automatycznie 

 
4. Cofnij wybór urządzenia, jeśli było wcześniej wybrane 

 
Sekwencja trzecia (WYKONYWANIE BEZPOŚREDNIE): wyłącz zewnętrzny moduł kontroli 
synchronizmu 
 
Sekwencja ta odbywa się tylko wtedy, gdy nastawa wyłącz modułu kontroli synchronizmu 
została skonfigurowana „ręcznie” 
 
1. Wyłącz funkcję kontroli synchronizmu 

 
2. Zresetuj wejście systemowe „wł./wył. kontrolę synchronizmu” (jeśli jest skonfigurowane) 

 
 

6.3.3.3 Zamknięcie wyłącznika z wewnętrzną kontrolą synchronizmu z wymuszeniem 
 
Inicjator polecenia w trakcie oczekiwania na zezwolenie z zewnętrznej kontroli synchronizmu na 
zamknięcie urządzenia może wymusić zamknięcie. 
 

Po upływie określonego czasu opóźnienia bez odpowiedzi kontroli synchronizmu 

− Zatrzymaj funkcję kontroli synchronizmu 

− Zamknij urządzenie 

− Cofnij wybór urządzenia (jeśli było wcześniej wybrane) 

− Wyślij potwierdzenie pozytywne 

 



C26x/EN FT/C56b Opis funkcjonalny 
 
Strona 154/306 DS Agile C26x 
 

 
 

RYSUNEK 59: ZAMKNIĘCIE WYŁĄCZNIKA Z WEWNĘTRZNĄ KONTROLĄ 
SYNCHRONIZMU Z WYMUSZENIEM 

 
 

6.3.4 Wyłączniki z wewnętrzną kontrolą synchronizmu dla 2 szyn zbiorczych 
 
Na poniższym schemacie przedstawiono topologię elektryczną wspierającą synchronizację 
2 wyłączników z wykorzystaniem sterownika polowego C26x wyposażonego w płytkę TMU220 
oraz funkcję kontroli synchronizmu typu 1. 
 
W celu wybrania szyny zbiorczej, przed podjęciem próby zamknięcia wyłącznika, użytkownik 
musi ustawić status pojedynczego punktu (SPS) (przewodowy lub przy użyciu sterowania 
jednopunktowego (SPC)). 
 
 

6.3.4.1 Zamknięcie wyłącznika z wewnętrzną kontrolą synchronizmu  dla 2 szyn zbiorczych, ustawioną 
na działanie „automatyczne” 
 
Poniższa sekwencja opisuje polecenie „zamknij” wyłącznik z wewnętrzną kontrolą synchronizmu 
w trybie „SBO once” (SBO jednokrotne). 
 
Funkcja kontroli synchronizmu jest włączona automatycznie 
 
W trybie wykonywania bezpośredniego proces jest podobny jak w przypadku pojedynczego 
wyłącznika, za wyjątkiem konieczności wybrania jednego wyłącznika. 
 
Sekwencja pierwsza w zależności od konfiguracji (WYKONYWANIE BEZPOŚREDNIE): 
 
Włącz status pojedynczego punktu (SPS) „Busbar choice” (wybór szyny zbiorczej), aby wybrać 
napięcie szyny zbiorczej, które będzie zsynchronizowane z linią: 
 
1. Wybierz napięcie szyny zbiorczej 

 
2. Status SPS jest ustawiony na docelową szynę zbiorczą 
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Sekwencja druga (SBO JEDNOKROTNE): zamknij urządzenie z kontrolą synchronizmu" 
 
Faza wyboru: 

 
1. Zamknij wyjście wyboru urządzenia w celu wybrania urządzenia (jeśli jest 

skonfigurowane) 
 

2. Sprawdź informację wyjściową wyboru urządzenia powiązaną z wyjściem 
(jeśli jest skonfigurowane) 

 
3. Oczekuj na wykonanie polecenia zamknięcia lub wybór limitu czasu 

 
Jeżeli jedna z powyższych operacji nie powiedzie się, wybór urządzenia zostaje cofnięty, 
a sekwencja sterowań przerwana z potwierdzeniem negatywnym. 
 
Faza wykonawcza: 
 
1. Włącz powiązaną wewnętrzną funkcję kontroli synchronizmu, aby zezwolić na zamknięcie 

wyłącznika 
 

2. Oczekuj na zezwolenie na zamknięcie 
 

3. Sprawdź, czy urządzenie znalazło się w pozycji zamkniętej w trakcie danego opóźnienia 
 

4. Wyłącz funkcję kontroli synchronizmu, jeśli została skonfigurowany tak, aby była 
wyłączana automatycznie 

 
5. Cofnij wybór urządzenia, jeśli było wcześniej wybrane 
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RYSUNEK 61: ZAMKNIĘCIE WYŁĄCZNIKA Z WEWNĘTRZNĄ KONTROLĄ SYNCHRONIZMU DLA 2 
SZYN ZBIORCZYCH, USTAWIONĄ NA DZIAŁANIE „AUTOMATYCZNE” 

 
6.3.4.2 Zamknięcie wyłącznika z wewnętrzną kontrolą synchronizmu  dla 2 szyn zbiorczych, ustawioną 

na działanie „ręczne” 
 
Poniższa sekwencja opisuje polecenie „zamknij” wyłącznik z wewnętrzną kontrolą synchronizmu 
w trybie „SBO once” (SBO jednokrotne). Funkcja kontroli synchronizmu jest włączona przez 
odrębną komendę sterowania wykonywaniem bezpośrednim. 
 
Sekwencja pierwsza w zależności od konfiguracji (WYKONYWANIE BEZPOŚREDNIE): 
 
Włącz status pojedynczego punktu (SPS) „Busbar choice” (wybór szyny zbiorczej), aby wybrać 
napięcie szyny zbiorczej, które będzie zsynchronizowane z linią: 
 
1. Wybierz napięcie szyny zbiorczej 

 
2. Status SPS jest ustawiony na docelową szynę zbiorczą 

 
Sekwencja druga (WYKONYWANIE BEZPOŚREDNIE) - Włącz wewnętrzną funkcję kontroli 
synchronizmu: 
 
1. Włącz funkcję kontroli synchronizmu dla urządzenia 
 
2. Ustaw wejście systemowe „wł./wył. kontrolę synchronizmu” (jeśli jest skonfigurowane)  

 
Sekwencja trzecia (SBO JEDNOKROTNE) - Zamknij urządzenie z kontrolą synchronizmu: 
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Faza wyboru: 
 
1. Zamknij wyjście wyboru urządzenia w celu wybrania urządzenia 

(jeśli jest skonfigurowane) 
 

2. Sprawdź informację wyjściową wyboru urządzenia powiązaną z wyjściem (jeśli jest 
skonfigurowane) 

 
3. Oczekuj na polecenia wykonania lub wybór limitu czasu 

 
4. Jeżeli jedna z powyższych operacji nie powiedzie się, sekwencja sterowań zostaje 

przerwana z potwierdzeniem negatywnym. 
 

Faza wykonawcza: 
 

1. Zapytaj wewnętrzną funkcję kontroli synchronizmu o zamknięcie urządzenia. 
 

2. Sprawdź, czy urządzenie znalazło się w pozycji zamkniętej w trakcie danego opóźnienia 
 

3. Wyłącz funkcję kontroli synchronizmu, jeśli została skonfigurowany tak, aby była 
wyłączana automatycznie 

 
4. Cofnij wybór urządzenia, jeśli było wcześniej wybrane 

 
Sekwencja trzecia (WYKONYWANIE BEZPOŚREDNIE) - Wyłącz wewnętrzną funkcję 
kontroli synchronizmu: 
 
Sekwencja ta odbywa się tylko wtedy, gdy wyłączenie funkcji kontroli synchronizmu jest 
ustawione na tryb „ręczny” 
 
1. Wyłącz funkcję kontroli synchronizmu 

 
2. Zresetuj wejście systemowe „wł./wył. kontrolę synchronizmu” (jeśli jest skonfigurowane) 

 
Uwaga: W trakcie sekwencji SBO po 5 kroku inicjator polecenia może wymusić 

zamknięcie wyłącznika. 
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RYSUNEK 62: ZAMKNIĘCIE WYŁĄCZNIKA Z WEWNĘTRZNĄ KONTROLĄ SYNCHRONIZMU DLA 2 
SZYN ZBIORCZYCH, USTAWIONĄ NA DZIAŁANIE „RĘCZNE” 

 
6.3.5 Wyłączniki z wewnętrzną multipleksowana kontrolą synchronizmu (układ półtorawyłącznikowy) 

 
W tej konfiguracji, kontrola synchronizmu przeprowadzana jest przez wewnętrzną funkcję 
kontroli synchronizmu. Porównuje ona w danej chwili napięcia tylko 2 przekładników 
napięciowych oraz przyznaje lub też nie zezwolenie na zamkniecie odpowiedniego wyłącznika. 

 
Uwaga: Multipleksowana funkcja kontroli synchronizmu może zarządzać 

wyłącznie zamykaniem ręcznym (nie może stanowić części sekwencji 
SPZ). 

 
Sekwencja sterowania jest podobna do tej z wewnętrznej kontroli synchronizmu typu 1, lecz 
w przypadku tej funkcji, kontrola synchronizmu pozwala zamknąć 3 wyłączniki (jeden po drugim) 
przy użyciu płytki TMU220 podłączonej do pierwszych czterech wejść napięciowych. 
 
Na poniższym schemacie przedstawiono wspieraną topologię elektryczną obsługiwaną przez 
funkcję kontroli synchronizmu typu 3: układ półtorawyłącznikowy 
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RYSUNEK 63: WYŁĄCZNIKI Z WEWNĘTRZNĄ MULTIPLEKSOWANĄ KONTROLĄ 
SYNCHRONIZMU (TOPOLOGIA PÓŁTORAWYŁĄCZNIKOWA) 

 
Ustalony podział pomiędzy punktami pomiarowymi (Linia 1, Linia 2, Szyna zbiorcza 1, Szyna 
zbiorcza 2) oraz wejścia napięciowe płytki TMU220 zdefiniowano poniżej: 

 
Połączenia Wejścia TMU220 PN Punkty pomiarowe 
Piny 21-22 VI#1 VT-L1 Linia 1 
Piny 23-24 VI#2 VT-L2 Linia 2 
Piny 25-26 VI#3 VT-B1 Szyna zbiorcza 1 
Piny 27-28 VI#4 VT-B2 Szyna zbiorcza 2 

 
Podział wyłączników jest następujący: 
 
− Wyłącznik linii 1 (CB1) 

(3 możliwe kontrole napięć: PN-B1/PN-L1; PN-B1/PN-L2; PN-B1/PN-B2) 
 

− Wyłącznik sprzęgłowy (CB2) 
(4 możliwe kontrole napięć: PN-L1/PN-L2; PN-L1/PN-B2; PN-B1/PN-L2; PN-B1/PN-B2) 
 

− Wyłącznik linii 2 (CB3) 
(3 możliwe kontrole napięć: PN-B2/PN-L2; PN-B2/PN-L1; PN-B2/PN-B1) Dla każdego 

z trzech wyłączników dostępne są następujące punkty danych SPS: 
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Dostępne są następujące 4 statusy pojedynczego punktu (SPS) wyboru napięcia: 

− CBx z PN-B1 

− CBx z PN-B2 

− CBx z PN-L1 

− CBx z PN-L2 

Te statusy SPS są zarządzane w programowalnym schemacie logicznym, który sprawdza, czy 
tylko 2 punkty danych SPS są USTAWIONE w tym samym czasie. 
 
Jeżeli w tych stanach SPS występuje błąd, komenda zostanie odrzucona jako niezgodna. 
 

6.3.5.1 Zamknięcie wyłącznika z multipleksowaną kontrolą synchronizmu koniecznie ustawioną na 
działanie „ręczne” 
 
Poniższa sekwencja opisuje polecenie „zamknij” wyłącznik z wewnętrzną kontrolą synchronizmu 
w trybie „SBO once” (SBO jednokrotne). Funkcja kontroli synchronizmu jest włączona przez 
odrębną komendę sterowania wykonywaniem bezpośrednim. 
 
Sekwencja pierwsza (WYKONYWANIE BEZPOŚREDNIE) - Włącz wewnętrzną funkcję 
kontroli synchronizmu: 
 
1. Włącz funkcję kontroli synchronizmu dla urządzenia 

 
2. Ustaw wyjście systemowe „wł./wył. kontroli synchronizmu” (jeśli jest skonfigurowane) 

 
Sekwencja druga (SBO JEDNOKROTNE) - Zamknij urządzenie z kontrolą synchronizmu" 
 
Faza wyboru: 
 
1. Zamknij wyjście wyboru urządzenia w celu wybrania urządzenia (jeśli jest 

skonfigurowane) 
 

2. Sprawdź informację wyjściową wyboru urządzenia powiązaną z wyjściem 
(jeśli jest skonfigurowane) 

 
3. Oczekuj na polecenia wykonania lub wybór limitu czasu 

 
4. Jeżeli jedna z powyższych operacji nie powiedzie się, sekwencja sterowań zostaje 

przerwana z potwierdzeniem negatywnym. 
 

Faza wykonawcza: 
 
1. Zapytaj wewnętrzną automatykę o zamknięcie urządzenia 

 
2. Sprawdź, czy urządzenie znalazło się w pozycji zamkniętej w trakcie danego opóźnienia 

 
3. Wyłącz funkcję kontroli synchronizmu, jeśli została skonfigurowany tak, aby była 

wyłączana automatycznie 
 

4. Cofnij wybór urządzenia, jeśli było wcześniej wybrane 
 

Sekwencja trzecia (WYKONYWANIE BEZPOŚREDNIE) - Wyłącz wewnętrzną funkcję 
kontroli synchronizmu 
 
Sekwencja ta odbywa się tylko wtedy, gdy wyłączenie funkcji kontroli synchronizmu jest 
ustawione na tryb „ręczny” 
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1. Wyłącz funkcję kontroli synchronizmu 
 

2. Zresetuj wyjście systemowe „wł./wył. kontrolę synchronizmu” (jeśli jest skonfigurowane) 
 

Uwaga: W trakcie sekwencji SBO po 1 kroku fazy wykonawczej, inicjator 
polecenia może wymusić zamknięcie wyłącznika. 

 

 
 

RYSUNEK 64: ZAMKNIĘCIE WYŁĄCZNIKA Z WEWNĘTRZNĄ MULTIPLEKSOWANĄ KONTROLĄ 
SYNCHRONIZMU 

 
Sekwencja sterowania jest podobna do tej z wewnętrznej kontroli synchronizmu typu 1, 
ustawionej w tryb „ręczny”. 
 
Jednak w tym przypadku, tylko sekwencje SBO obsługują zamknięcie wyłącznika w taki sposób, 
aby zapewnić kontrolę synchronizmu pomiędzy przekładnikami napięciowymi 
przyporządkowanymi do wybranego wyłącznika. 
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RYSUNEK 65: ZAMKNIĘCIE WYŁĄCZNIKA Z WEWNĘTRZNĄ MULTIPLEKSOWANĄ KONTROLĄ 
SYNCHRONIZMU 

 
6.4 Sterowanie odłącznikami 

 
6.4.1 Funkcje odłączników  

 

Urządzenie C26x zarządza wszystkimi rodzajami wyłączników odłączających, takimi jak: 

− odłączniki 

− uziemniki 

− wyłączniki bezzwłoczne 
 

ODŁĄCZNIKI 
 WYJŚCIA TYPU A WEJŚCIA WSZYSTKICH TYPÓW 
STEROWANIE 
URZĄDZENIEM 

Sterowanie DPC dla 
otwarcia/zamknięcia urządzenia Fizyczne pozycja urządzenia DPS 

WYBÓR 
URZĄDZENIA 

SPC (opcjonalne) sterowanie 
wyborem urządzenia 

SPS (opcjonalne) informacja o 
wyborze pozycji urządzenia 

 
 

6.4.2 Sekwencja sterowania odłącznikami 
 
Sekwencja sterowania odłącznikami jest identyczna jak w przypadku sekwencji sterowania 
niezsynchronizowanymi wyłącznikami. 
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6.5 Sterowanie transformatorami 
 

6.5.1 Funkcje transformatorów 
 

 WYJŚCIA WEJŚCIA 

STEROWANIE 
TRANSFORMATOREM 

DPC: 
podnoszenie/opuszczanie 

Wartość TPI 
SPS (opcjonalne) trwa zmiana 
zaczepu (TCIP) 

WYBÓR TRANSFORMATORA SPC (opcjonalne) wybór 
transformatora 

SPS (opcjonalne) informacja o 
wyborze pozycji 

TYP TRANSFORMATORA 
Uwaga 1 

dwuuzwojeniowy lub 
autotransformator  

 
Uwaga 1: Typ transformatora (autotransformator lub dwuuzwojeniowy) jest wybierany przez 
użytkownika. 
 
Transformator dwuuzwojeniowy jest transformatorem posiadający izolację galwaniczną 
pomiędzy uzwojeniem pierwotnym i wtórnym. Przełącznik zaczepów (z dodatkowym 
uzwojeniem) jest zazwyczaj ze względów ekonomicznych zlokalizowany po stronie neutralnej 
względem wysokiego napięcia. Przełączanie zaczepu w górę (w kolejności rosnącej) redukuje 
uzwojenie pierwotne oraz zwiększa niskie napięcie. 
 
Autotransformator (lub transformator jednouzwojeniowy) jest transformatorem nie 
posiadającym izolacji galwanicznej pomiędzy uzwojeniem pierwotnym i wtórnym. Uzwojenie 
wtórne następuje po uzwojeniu pierwotnym, (uzwojenia są połączone szeregowo). Przełącznik 
zaczepów (z zaczepem z dodatkowym uzwojeniem) jest połączony szeregowo. Zwiększenie 
pozycji zaczepu (polecenie podnoszenia) działa jednocześnie na uzwojenie pierwotne i wtórne, 
powoduje to zmniejszenie przekładni transformatora, następnie napięcia po stronie 
niskonapięciowej. 
 

6.5.2 Sekwencja sterowania transformatorami 
 
Sterownie transformatorami może odbywać się w trzech trybach „Direct Execute” 
(wykonywanie bezpośrednie), „SBO once” (SBO jednokrotne) and „SBO many” (SBO 
wielokrotne) 
 
Oprócz dodatkowych kontroli wyboru oraz wykonywania opisanych w poprzednich punktach, 
przeprowadzane są następujące kontrole: 
 
− Sterownie „raise” (podnieś) zostaje odrzucone, jeżeli aktualna wartość pozycji zaczepu 

odpowiada maksymalnej pozycji zaczepu. 
 

− Sterowanie „lower” (opuść) zostaje odrzucone, jeżeli aktualna wartość pozycji zaczepu 
odpowiada minimalnej pozycji zaczepu. 

 
− W przypadku polecenia „go to min”(idź do min.), „go to max” (idź do maks.), lub „go to 

position x” (idź do pozycji x), dodana musi być wewnętrzna automatyka (za 
pośrednictwem oprogramowania ISAGRAF) Automatyka ta generuje pożądaną sekwencję 
sterowań w celu automatycznego uzyskania oczekiwanej pozycji. W zależności od 
konfiguracji urządzenia może wygenerować sekwencje „Direct execute”, „SBO once” lub 
„SBO many” 

 
Uwaga: Jeżeli komenda transformatora została skonfigurowana w trybie SBO 

wielokrotne, możliwe jest skonfigurowanie poleceń „go to min”,(idź do min.) 
„go to max” (idź do maks.) 

 
Funkcja TCIP: 
Informacja wejściowa TCIP (trwa zmiana zaczepu), służy do potwierdzenia właściwego 
wykonania opuszczania/podnoszenia. W konfiguracji dostępne są dwa opóźnienia 
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przeznaczone do zarządzania informacją TCIP: 
 
− Opóźnienie pojawienia się informacji TCIP: Informacja TCIP musi pojawić się przed 

upływem tego czasu opóźnienia. 
 

− Opóźnienie zniknięcia informacji TCIP: Informacja TCIP musi zniknąć przed upływem 
powyższego czasu opóźnienia. 

 
Funkcja TPI: Ze względu na to, iż informacja wejściowa TCIP nie zawsze jest skonfigurowana, 
sterowanie zaczepem jest wykonywane tylko przy użyciu wartości wskazań położenia zaczepu 
(TPI), w celu sprawdzenia prawidłowego wykonania polecenia. Wartość TPI musi zmieniać się 
w trakcie danego opóźnienia. 
 
Poniższe przykłady przedstawiono w trybie „SBO wielokrotne”, który jest bardziej złożony. 
Główną różnicą w stosunku do trybu „SBO jednokrotne” jest możliwość wykonywania wielu 
operacji „ponieś” lub „opuść” przed zakończeniem sekwencji. Ponadto wybór urządzenia jest 
cofany automatycznie, lecz tylko po wysłaniu polecenia wyboru przez inicjatora polecenia 
sterowania. 
 
 

6.5.2.1 Sterowanie transformatorem z wykorzystaniem informacji TCIP 
 
W trybie tym, po skonfigurowaniu informacji wejściowej TCIP, faza wyboru oraz faza 
wykonawcza jest przeprowadzana w następujący sposób: Dzięki konfiguracji możliwe jest 
zapobieganie wystąpieniu więcej niż jednej operacji sterowania w tym samym czasie. 
 
Faza wyboru: 
 
1. Zamknij wyjście wyboru urządzenia w celu wybrania urządzenia (jeśli jest 

skonfigurowane) 
 

2. Sprawdź informację wyjściową wyboru urządzenia powiązaną z wyjściem 
(jeśli jest skonfigurowane) 

 
3. Oczekuj na polecenie wykonania (opuść/ponieś) lub wybór limitu czasu 
 
W przypadku niewykonania jednej z powyższych operacji, wybór urządzenia zostaje cofnięty, 
a sekwencja sterowań przerwana z potwierdzeniem negatywnym. 
 
Faza wykonawcza: 
 
1. W zależności od polecenia „podnieś lub opuść” oraz typu urządzenia, wykonaj skojarzone 

sterowanie 
 

2. Oczekuj na dane TCIP oraz wartość TIP, aby potwierdzić wykonanie. Dwa zdarzenia: 
 

− Zdarzenie 1: Informacja TCIP pojawia się i znika w trakcie danego opóźnienia, TPI 
przyjmuje oczekiwaną wartość: Sterownik wysyła potwierdzenie pozytywne oraz 
czeka na nowe polecenie (wykonanie lub cofnięcie wyboru). 
 

− Zdarzenie 2: Upłynięcie limitu czasu oczekiwania na pojawienie się lub zniknięcie 
informacji TCIP lub błędna wartość TPI: Wybór urządzenia zostaje cofnięty (jeśli 
zostało wcześnie wybrane), a sekwencja przerwana z potwierdzeniem negatywnym. 

 
3. Oczekuj na nowe polecenie wykonania lub polecenie cofnięcia wyboru, aby cofnąć wybór 

urządzenia 
 
− W przypadku nowego polecenia, sterownik powtarza kroki 4 oraz 5. 
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− W przypadku polecenia cofnięcia wyboru, sterownik cofa wybór urządzenia (jeśli było 
wcześniej wybrane), oraz kończy sekwencję z potwierdzeniem pozytywnym 

 
Na poniższym wykresie czasowym przedstawiono udaną sekwencję z wyborem urządzenia, 
dwoma operacjami sterowania „ponieś” oraz cofnięciem wyboru urządzenia. 
 

 
 

Uwaga (1):  TPI musi przyjąć oczekiwaną wartość przynajmniej przed końcem zaniku 
informacji TCIP 

 
Na poniższym wykresie czasowym przedstawiono nieprawidłowe zakończenie sekwencji 
sterowania przełącznikiem zaczepów wynikające z braku potwierdzenia TCIP W tym przypadku 
wybór urządzenia zostaje automatycznie cofnięty, a sekwencja zakończona z potwierdzeniem 
negatywnym 
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6.5.2.2 Sterowanie transformatorem bez informacji TCIP 
 
W przypadku, gdy informacja wejściowa TCIP nie została skonfigurowana, faza wyboru oraz 
faza wykonawcza jest przeprowadzana w następujący sposób: 
 
Faza wyboru: 
 
1. Zamknij wyjście wyboru urządzenia w celu wybrania urządzenia (jeśli jest 

skonfigurowane) 
 

2. Sprawdź informację wyjściową wyboru urządzenia powiązaną z wyjściem 
(jeśli jest skonfigurowane) 

 
3. Oczekuj na wykonanie polecenia lub wybór limitu czasu 

 
W przypadku niewykonania jednej z powyższych operacji, wybór urządzenia zostaje cofnięty, 
a sekwencja sterowań przerwana z potwierdzeniem negatywnym. 
 
Faza wykonawcza: 
 
1. W zależności od polecenia „podnieś lub opuść” oraz typu urządzenia, wykonaj powiązane 

sterowanie 
 

2. Oczekuj na dane TPI i porównaj z poprzednią wartością. Różnica musi potwierdzić 
wykonanie „opuszczania” lub „podnoszenia”. Dwa zdarzenia: 

 
− Zdarzenie 1: Wartość TPI potwierdza polecenie wykonania w trakcie danego 

opóźnienia: Sterownik wysyła potwierdzenie pozytywne oraz czeka na nowe 
polecenie (wykonanie lub cofnięcie wyboru) od inicjatora. 
 

− Zdarzenie 2: Upłynięcie limitu czasu oczekiwania na wartość TPI lub nieoczekiwana 
wartość TPI: Wybór urządzenia zostaje cofnięty (jeśli zostało wcześnie wybrane), 
a sekwencja przerwana z potwierdzeniem negatywnym. 

 
3. Oczekuj na nowe polecenie wykonania lub polecenie cofnięcia wyboru, aby cofnąć wybór 
urządzenia. W przypadku nowego polecenia, sterownik powtarza kroki 4 oraz 5. 
 
W przypadku polecenia cofnięcia wyboru, sterownik cofa wybór urządzenia (jeśli było wcześniej 
wybrane), oraz kończy sekwencję z potwierdzeniem pozytywnym. 
 
Na poniższym wykresie czasowym przedstawiono udaną sekwencję z wyborem urządzenia, 
operacją sterowania „ponieś” oraz cofnięciem wyboru urządzenia. 
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Na poniższym wykresie czasowym przedstawiono nieprawidłowe zakończenie wynikające 
z braku zmiany wartości TPI w trakcie danego opóźnienia. Wybór urządzenia zostaje 
automatycznie cofnięty, a sekwencja przerwana z potwierdzeniem negatywnym. 
 

 
 
 

6.5.2.3 Tłumienie, wymuszanie, podstawienie wartości TPI 
 
W przypadku tłumienia lub podstawienia wartości TPI sekwencja sterowania zostaje przerwana 
z potwierdzeniem negatywnym. W przypadku wymuszenia, sekwencja nie jest przerywana, lecz 
wartość TPI brana pod uwagę w trakcie sekwencji sterownia jest wartością wymuszoną. 
 
 

6.6 Sterowania urządzeniami pomocniczymi 
 
Urządzenia pomocnicze są zarządzane w trybie „Direct Execute” lub „SBO once”. Należy 
zapoznać się z powyższymi ogólnymi wyjaśnieniami. 
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6.7 Sterowanie inteligentnymi urządzeniami elektrycznymi (IED) 
 

6.7.1 Sterowanie urządzeniami IED poprzez xPC 
 
Polecenie sterowania urządzeniami za pośrednictwem urządzenia IED może być 
przeprowadzone w 3 trybach: DE (wykonywanie bezpośrednie), SBO once (SBO jednokrotne), 
SBO many (SBO wielokrotne). 
 
 

6.7.1.1 Tryb bezpośredniego wykonywania 
 
Jeżeli kontrole wykonania zakończą się pomyślnie 
 
1. Sterownik wysyła polecenie sterujące (otwórz/zamknij, opuść/podnieś, nastawa) za 

pośrednictwem protokołu komunikacyjnego do urządzenia IED 
 

2. Sterownik oczekuje na potwierdzenie przez urządzenie IED sterowania w trakcie danego 
opóźnienia (jeśli jest obsługiwane przez protokół) 

 
3. Sterownik oczekuje na odbiór informacji zwrotnej dla polecenia (SPS, DPS, TPI pozycji 

urządzenia) w trakcie danego opóźnienia (jeśli jest skonfigurowane) 
 

W przypadku niewykonania operacji z kroku 2 lub 3, sekwencja sterowania zostaje zakończona 
z potwierdzeniem negatywnym. W przeciwnym wypadku sekwencja kończy się 
z potwierdzeniem pozytywnym. 
 
 

6.7.1.2 Tryb SBO jednokrotne 
 
Tryb ten może być skonfigurowany tylko wtedy, gdy jest obsługiwany przez protokół. 
Faza wyboru 
 
Po przeprowadzeniu kontroli wyboru 
 
1. Sterownik wysyła polecenie wyboru do urządzenia IED 

 
2. Sterownik oczekuje na potwierdzenie wyboru z urządzenia IED w trakcie danego 

opóźnienia 
 

3. Sterownik generuje pozytywne lub negatywne potwierdzenie wyboru w zależności od 
wyniku fazy wyboru 

 
4. W przypadku potwierdzenia pozytywnego, sterownik rozpoczyna odliczanie czasu wyboru 

oraz oczekuje na polecenie wykonania, w przeciwnym razie kończy sekwencje sterowań.  
 

Faza wykonawcza 
 
1. Jeżeli kontrole wykonania zakończą się pomyślnie 

 
2. Sterownik wysyła polecenie sterujące, takie jak otwórz/zamknij, opuść/podnieś, nastawa); 

za pośrednictwem protokołu komunikacyjnego do urządzenia IED 
 

3. Sterownik oczekuje aż urządzenie IED, jeżeli jest to obsługiwane przez protokół wyśle 
potwierdzenie sterowania w trakcie danego opóźnienia 

 
4. Sterownik w trakcie danego opóźnienia, jeśli jest skonfigurowane, oczekuje na odbiór 

informacji zwrotnej dla polecenia, takiej jak SPS, DPS, TPI pozycji urządzenia. 
 

W przypadku powodzenia, sekwencja kończy się z potwierdzeniem pozytywnym. W przypadku 
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niewykonania operacji z kroku 6 lub 7, sekwencja kończy się z potwierdzeniem negatywnym. 
 

6.7.1.3 Tryb SBO wielokrotne 
 
W porównaniu do trybu SBO jednokrotne, w trybie tym faza wykonawcza jest powtarzana do 
momentu ustawienia polecenia cofnięcia wyboru. Powyższy polecenie cofnięcia wyboru pozwala 
zakończyć sekwencję w sterowniku i nie jest ono przesyłane do urządzenia IED. 
 
 

6.7.2 Sterowanie urządzeniami IED poprzez punkt nastaw cyfrowych (SPC) 
 
Dostępne tryby to: Direct Execute (wykonywanie bezpośrednie), Direct Execute with SBO popup 
(wykonywanie bezpośrednie z okienkiem SBO (zarezerwowane do wykorzystanie punktu 
sterowania podstacją). 
 
 

6.8 Operacje sterowania systemem 
 
Operacja sterowania systemem jest wykorzystywana do aktywowania lub dezaktywowania 
funkcji automatycznych, zmiany trybu pracy sterownika, trybu polowego, zarządzania bazą 
danych itd. 
 
Sterowanie wyjściem systemu odbywa się wewnątrz sterownika (brak wyjść cyfrowych lub wyjść 
urządzenia IED) oraz może generować informację wejściową systemu. Zarządzanie 
przeprowadzane jest wyłącznie w trybie Direct Execute. Wybór sprzętowy nie ma znaczenia. 
 
W przypadku niektórych zastosowań, takich jak aktywacja/dezaktywacja automatyki, konieczne 
jest wygenerowanie informacji wejściowej systemu, która przedstawi stan kontrolowanych 
funkcji: przykładowo ATCC ON/OFF (AUTOMATYCZNE STEROWANIA ZMIANĄ ZACZEPÓW 
WŁ./WYŁ.) Wspomniana informacja wejściowa systemu może być wykorzystana w sekwencji 
sterowania lub wprowadzona do równania zblokowania itp. Proces konfiguracji pozwala 
użytkownikowi przypisać lub nie informację wejściową systemu, która może zawierać status 
SPS lub DPS. Informacje wyjściowe systemu wygenerowane przez wyjścia systemu są 
przechowywane w pamięci nieulotnej. W przypadku inicjalizacji sterownika, są one przywracane. 

 
 
6.9 Rodzaje sekwencji sterowania 

 
Automatyka sekwencji sterowania otrzymuje trzy rodzaje wyzwalaczy wejściowych (jako 
polecenia z wyższego poziomu) z wyborem, wykonaniem lub cofnięciem wyboru. Polecenia 
sterujące mogą mieć normalne lub nieprawidłowe zakończenie z pozytywnym lub negatywnym 
potwierdzeniem przekazywanym operatorowi oraz za pomocą komunikacji. 
 
Dzięki konfiguracji, każde polecenie DPC (polecenie zamknięcia lub polecenie otwarcia) oraz 
każde polecenie SPC może aktywować jednocześnie dwa zestyki wyjść cyfrowych. 

 
 
6.10 Kontrole sekwencji sterowania 

 
Po otrzymaniu polecenia sterującego, sekwencja sterowania wykonuje skonfigurowane kontrole:  
 
Warunki operacyjne 

− Zarządzanie trybem pracy urządzenia C26x (operacyjny, testowy, konserwacji..), 

− Urządzenie IED podłączone, 

− Tryb sterowania podstacją (zdalny/lokalny), 

− Tryb sterowania polem, 

− Tryb SBMC, 

− Sterowanie typu Uniqueness of control (zapewnienie, że działa tylko jedna funkcja 
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sterująca w tym samym czasie) wewnątrz podstacji. Warunki modułowe 

− Opóźnienie pomiędzy sterowaniem 

− Status urządzenia, 

− Warunek blokady, 

− Automatyka w trakcie działania (AR, AVR, ATCC, …), 

− Równania zblokowania (podstacji, pola, lokalne modułu). 

Warunki wykonania 

− Opóźnienia po informacji zwrotnej wyboru, rozpocznij ruch, osiągnięto pozycję końcową. 
 
 

6.10.1 Zarządzanie trybem działania 
 
Sekwencje sterowania są przeprowadzane tylko w przypadku, gdy sterownik pracuje w trybie 
operacyjnym. W trybie testowym, sekwencje sterowania są dozwolone lecz wyjścia cyfrowe nie 
są ustawione. 
 
 

6.10.2 Urządzenie IED podłączone 
 
Jeżeli polecenie sterujące ma być wysłane do urządzenia IED, jest ono akceptowane tylko 
wtedy, gdy jeżeli dane urządzenie IED jest podłączone do sterownika. 
 

6.10.3 Tryb sterowania 
 

Ta sekwencja sterująca odbiera polecenia z różnych punktów sterowania: 

− Automatyka (SPZ, regulacja napięcia, PLC), 

− Lokalny interfejs HMI urządzenia C26x, 

− Magistrala TBUS urządzenia C26x komunikująca się z systemem SCADA, 

− Magistrala stacyjna (inny sterownik w rozproszonej automatyce, interfejs operatora 

Alstom DS Agile, brama sieciowa Alstom DS AGILE), 

− Magistrala starszego typu (z kompleksowego rozwiązania kompaktowego IED). 

Aby uniknąć konfliktów między punktami kontrolnymi, sprawdzeniu podlegają tryby podstacji 
oraz pola. Kontrolom tym może podlegać lub nie każda sekwencja sterowania. Przełączniki 
zdalne/lokalne mogą być sprzętowe lub programowe (zapisywane w nieulotnej pamięci). 
 
Sterowanie serwisowe oparte na lokalizacji (SBMC) pozwala z lokalnego wyświetlacza lub 
interfejsu operatora kontrolować jedno określone pole nawet jeżeli podstacja pracuje zdalnie. 
Funkcja ta służy celom związanym z przekazaniem do eksploatacji lub konserwacją oraz 
zapewnia również możliwość filtrowania danych przesyłanych z pola do systemu SCADA. 
 

6.10.4 Sterowanie typu Uniqueness of control (zapewnienie, że działa tylko jedna funkcja sterująca 
w tym samym czasie) 
 
Dzięki konfiguracji możliwe jest zapobieganie występowaniu więcej niż jednej operacji 

sterowania w danej chwili: 

− dla całej podstacji 

− wewnątrz pola 

Jeżeli urządzenie pozostaje pod kontrolą oraz do owego urządzenia wysłana została operacja 
sterowania, kolejna operacja jest ignorowana. 
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W przypadku unikalności komendy, co najmniej do jednego z powyższych poziomów, wybór jest 
odrzucany z negatywnym potwierdzeniem. Użytkownik może pominąć tę operację sterowania 
w trakcie polecenia wyboru. 
 
 

6.10.5 Opóźnienie pomiędzy sterowaniem 
 
Tylko w przypadku komend przekazywanych przewodami, możliwe jest zdefiniowanie dzięki 
konfiguracji minimalnego czasu, który musi upłynąć między dwoma kolejnymi komendami 
sterującymi na tym samym urządzeniu. 
 

6.10.6 Status urządzenia 
 
Jeżeli status urządzenia nie jest prawidłowy, możliwe jest dzięki konfiguracji zapobieganie 
sterowaniu. 
 

6.10.7 Urządzenie blokujące  
 
Operacje sterujące nie są dozwolone na urządzeniu blokującym. 
 

6.10.8 Uruchomiona automatyka 
 
Jeżeli w eksploatacji znajduje się powiązana automatyka, operacje sterowania na urządzeniu 
nie są dozwolone. 
 
Przykładowo operacje sterowania wystawione z urządzeń WE/WY Alstom DS Agile lub bramy 
nie są dozwolone na transformatorze kontrolowanym przy pomocy regulacji napięcia. 
 

6.10.9 Wzajemne uzależnienie blokad 
 
Działanie łączników, takich jak wyłączniki, tradycyjne odłączniki, rozłączniki o natychmiastowym 
odcięciu, oraz uziemniki rozłączające jest bezpośrednio związane z charakterem łącznika oraz 
jego otoczeniem. 
 
Aby obsługiwać te urządzenia, należy przestrzegać pewnych warunków. Warunki te nazywane 
wzajemnym uzależnieniem blokad (interlocking), są zarządzane według równań logicznych 
(logical equations) w urządzeniu C26x. 
 
Wzajemne uzależnienie blokad wstrzymuje sekwencję sterowania, która mogłaby naruszyć 
warunki pracy urządzenia: przykładowo zdolność rozłączeniową, izolację itd. lub warunki pracy 
obiektu. 
 
 

6.11 Sekwencje sterujące WN 
 

6.11.1 Wyłącznik 
 
Zarządzanych może być kilka rodzajów wyłączników: 
 
− wyłączniki trójfazowe lub jednofazowe, 

 
− zsynchronizowane lub niezsynchronizowane, z wewnętrzną lub zewnętrzną kontrolą 

synchronizmu, 
 

− z automatyką SPZ lub bez. 
 

Dla wyłącznika trójfazowego status DPS każdej fazy jest zapewniony oddzielnie oraz jest 
zarządzany globalnie przez pojedynczą (pogrupowaną) operację sterowania oraz globalną 
pozycję DPS. Dostępne jest zarządzanie niezgodnością położenia zestyków. 
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6.11.2 Odłącznik 

 
Sekwencja sterownia odłącznikami jest identyczna jak w przypadku pojedynczych 
niezsynchronizowanych wyłączników. 
 

6.11.3 Transformator 
 
Pozycja transformatora jest wyznaczana przy użyciu wskazań położenia zaczepu TPI. TPI może 
być pomiarem cyfrowym lub analogowym (z wejścia analogowego DC). 
 
Transformator jest jedynym urządzeniem, który obsługuje sekwencję sterowania SBO 
wielokrotne. Jest ona powiązana z regulacją napięcia. Ponadto jej operacje sterowania 
podnoszeniem i opuszczaniem są zdefiniowane dla napięcia wtórnego (a nie pozycji zaczepu). 
Za wyjątkiem autotransformatora, napięcie ponoszenia/opuszczania jest również 
podnoszeniem/opuszczaniem zaczepu. 
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7. AUTOMATYKA 
 
Urządzenie C26x zapewnia trzy różne sposoby realizacji funkcji automatyki: 
 
− Programowalny schemat logiczny (PSL) (prawdziwy w odniesieniu do wszystkich 

urządzeń C26x za wyjątkiem niezależnych jednostek RTU C26x) 
 

− Programowalny sterownik logiczny (PLC) 
 

− Wbudowane funkcje automatyki 
 

Wybór spośród trzech powyższych rozwiązań zależy od czasu i złożoności  
 
 

7.1 Wbudowane funkcje automatyki 
 
W urządzeniu C26x dostępne są pewne wbudowane funkcje automatyki, które mogą być 

ustawiane bezpośrednio: 

− Samoczynne ponowne zamykanie. 

− Powiązanie xPS/xPC 

− Niezgodność położenia zestyków 

− Automatyczna regulacja napięcia (AVR) 

− Automatyczne sterowanie zmianą zaczepów (ATCC) 

− Kontrola synchronizmu 

−  

7.1.1 SPZ (AR) 
 

7.1.1.1 Wprowadzenie 
 
- 90% zwarć w sieci elektrycznej ma charaktery przejściowy taki jak na przykład wyładowanie 
atmosferyczne lub przeskok iskry po izolatorze. W przypadku wystąpienia zwarcia, w celu 
zabezpieczenia układu wyzwalany jest wyłącznik. 
 
Funkcja SPZ jest następnie wykorzystywana do zamknięcia wyłącznika po upływie ustawionego 
czasu, który jest wystarczający do tego, aby nastąpiło wygaszenie zwarcia. Okres ten nosi 
nazwę opóźnienia cyklu i jest definiowany w bazie danych podczas fazy konfiguracji. 
Jednak, ze względu na możliwość wystąpienia zwarcia trwałego, zapewniony musi zostać układ 
SPZ, aby umożliwić eliminację zwarć przejściowych poprzez sekwencję otwórz/zamknij (cykl 
SPZ) oraz eliminację zwarć trwałych przez pozostawienie wyłącznik w stanie otwartym poprzez 
zamknięcie przekaźnika wyzwalającego, po zdefiniowanej liczbie cykli SPZ (maksymalnie 4 
cykle). 
 
Zwarcie przejściowe, takie jak wyładowanie atmosferyczne, jest zwarciem, które jest wyłączane 
przez natychmiastowe wyzwalanie jednego lub większej liczby wyłączników, w celu 
odizolowania zwarcia i nie powtarza się, gdy napięcie linii zostanie ponownie przywrócone. 
 
Oznacza to, że w przypadku większości zwarć, jeżeli linia, na której wystąpiło zwarcie zostanie 
natychmiast wyłączona, po czasie niezbędnym dla dejonizacji przestrzeni łukowej, wyłącznik 
zostanie ponownie włączony, co pozwoli na pomyślne przywrócenie napięcia. (Cykl 
zamknięty/otwórz/zamknięty) 
 
Niemniej jednak, niektóre zwarcia będą trwałe (takie jak np. zerwana linia). W tym przypadku 
układ samoczynnego ponawiania zamykania musi mieć możliwość reakcji na zwarcie trwałe 
i wraz z pierwszym ponownym zamknięcie oraz detekcją zwarcia trwałego otwarcia wyłącznika 
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(oraz w razie potrzeby zablokować funkcjonalność SPZ). (Jest to system 4-cyklowy 
zamknięty/otwórz/zamknięty/otwórz). 
 
Aby wykonywać to zadanie automatyczne, wdrażane są układy SPZ (AR). 

 
 

7.1.1.2 Działanie 
 
Ogólny schemat funkcji SPZ jest następujący: 
 

 
 

RYSUNEK 66: SCHEMAT LOGICZNY FUNKCJI SPZ 
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7.1.1.2.1 Włączony / wyłączony z eksploatacji 
 
Funkcja SPZ może być wyłączona z użytkowania w wyniku operacji sterowania 
przeprowadzonej przez operatora (za pośrednictwem magistrali stacyjnej, lokalnego interfejsu 
HMI sterownika lub binarnej informacji wejściowej). 
 
Jeżeli SPZ jest wyłączony z eksploatacji, nie jest dozwolony żaden cykl. 
 
Jeżeli w trakcie cyklu SPZ odebrane zostanie polecenie wyłączenia z eksploatacji, cykl zostaje 
natychmiast zatrzymany. 
 
 

7.1.1.2.2 Analiza otrzymanego wyzwalania 
 
Analiza ta pozwala wykryć rodzaj cyklu SPZ, który może być następujący: 

− Pierwszy cykl jednofazowy 

− Pierwszy szybki cykl trójfazowy 

− Drugi wolny cykl trójfazowy 

− Trzeci wolny cykl trójfazowy 

− Czwarty wolny cykl trójfazowy Detekcja ta odbywa się przy pomocy: 

− Aktualnej liczby cykli 

− Sygnału TRIP_1P_X lub TRIP wysłany przez przekaźnik zabezpieczający (wyzwalanie 

jednofazowe / wyzwalanie trójfazowe) 

− Skonfigurowane cykle SPZ 
 

W trakcie tej fazy, jeżeli sygnał CB_HEALTHY (sprawny wyłącznik) nie jest w stanie SET 
(ustawiony), cykl nie jest dozwolony, a automatyka ponownie inicjowana, w celu oczekiwania na 
pierwszy cykl. Binarna informacja wejściowa CB_HEALTHY jest opcjonalna: jeżeli nie istnieje, 
żadna kontrola nie jest wykonywana. 
 
 

7.1.1.2.3 Oczekiwanie na otwarcie wyłącznika 
 
Z chwilą wykrycia wyzwalania, uruchomiony zostaje timer 150 ms w celu oczekiwania na 
otwarcie wyłącznika. 
 
Dla wyłącznika jednobiegunowego: 
 
− Jeżeli pozycja wyłącznika zależy od bieguna: 

 
− W cyklu jednofazowym, tylko pozycja jednej fazy jest oczekiwana w stanie otwartym 

(OPEN) (CB_STATE_1P_X) 
 

− W cyklu trójfazowym, każda z pozycji pojedynczej fazy jest oczekiwana w stanie 
otwartym (OPEN) 

 
− Jeżeli pozycja wyłącznika jest podana globalnie: 

 
− W cyklu jednofazowym, pozycja (CB_STATE) jest oczekiwana w stanie ruchu 

(MOTION00) 
 

− W cyklu trójfazowym, pozycja (CB_STATE) jest oczekiwana w stanie otwartym 
(OPEN) 
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Dla wyłącznika trójbiegunowego: 
 
− Niezależnie od cyklu, pozycja trójfazowa jest oczekiwana w stanie otwartym (OPEN) 

(CB_STATE) 
 

Dla cyklu trójfazowego, wyjście cyfrowe „AR_TRIP_3P” jest zamknięte (jeżeli zostało 
skonfigurowane), gdy tylko wykryty zostanie otwarty wyłącznik. 
 
Funkcja SPZ zostaje zablokowana, jeżeli wyłącznik nie jest otwarty z chwilą upływu czasu 
odmierzanego przez timer. 
 
 

7.1.1.2.4 Uruchamianie timera cyklu 
 
Gdy tylko wykryty zostanie otwarty wyłącznik, uruchomiony zostaje timer powiązany z bieżącą 
fazą SPZ. 
 
W trakcie cyklu jednofazowego, sygnał wyzwalania musi zniknąć: jeżeli tak się nie stanie, 
funkcja SPZ zostanie zablokowana. Ponadto, może pojawić się wyzwalanie trójfazowe. W tym 
przypadku, bieżący cykl zostaje zatrzymany i uruchomiony zostaje druki wolny cykl trójfazowy. 
 

 
7.1.1.2.5 Zamykanie wyłącznika 

 
Pod koniec cyklu timera, testowana jest binarna informacja wejściowa AR_BLOCKING: jeżeli 
przyjęła ona stan RESET, poleceni zamknięcia zostaje wysłane do wyłącznika. Należy 
zauważyć, że funkcja kontroli synchronizmu, jeżeli występuje, jest używana do kontrolowania 
wyłącznika w trakcie drugiego, trzeciego oraz czwartego wolnego cyklu trójfazowego. Użycie 
funkcji kontroli synchronizmu w trakcie pierwszego szybkiego cyklu trójfazowego jest 
konfigurowalne. 
 
Jeżeli binarna informacja wejściowa AR_BLOCKING przyjmuje inny stan, automatyka jest 
ponownie inicjowana w celu oczekiwania na pierwszy cykl. 
 
 

7.1.1.2.6 Uruchamianie timera odzyskiwania sprawności 
 
Gdy tylko wszystkie brane pod uwagę wyłączniki faz zostaną zamknięte, uruchamiany jest timer 
odzyskiwania sprawności polecenia ręcznego zamknięcia (Reclaimmc recovery timer). Jeżeli 
wyłącznik pozostaje zamknięty w trakcie odliczania czasu przez timer, ponowne zamknięcie jest 
uważane za udane, a liczba cyklu zostaje ustawiona na 0. Sygnał „AR_STATE” zostaje 
ustawiony w stan AR_RECLAIMC w trakcie czasu odmierzanego przez ten timer. 
 
Jeżeli nastąpi nowe wyzwalanie w trakcie czasu odmierzanego przez timer, uruchomiony 
zostaje kolejny skonfigurowany cykl. Jeżeli wyzwalanie nastąpi w trakcie ostatniego cyklu, układ 
samoczynnego ponawiania zamykania zostaje zablokowany. 
 
 

7.1.1.2.7 Poszczególne zabiegi 
 
Czas regeneracyjny przy zamknięciu ręcznym 
Jeżeli wyłącznik zostaje zamknięty (za pośrednictwem zewnętrznej operacji) w trakcie cyklu 
SPZ, uruchomiony zostaje timer odzyskiwania sprawności polecenia ręcznego zamknięcia 
w trakcie działania którego funkcja SPZ zostaje wstrzymana, a sygnał „AR_STATE” ustawiony 
w stan AR_RECLAIMMC. 
 
Awaria zamykania wyłącznika 
 
Jeżeli polecenie zamknięcia wyłącznika nie powiedzie się, ze względu na sprzętową awarię 
wejścia cyfrowego, schemat wzajemnego powiązania lub wstrzymanie kontroli synchronizmu, 
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ustawiany jest sygnał AR_FAIL. 
Powyższa informacja wejściowa systemu zostaje zresetowana z chwilą zamknięcia wyłącznika. 
 
Blokada układu samoczynnego ponawiania zamykania 
 
Warunki, które prowadzą do zablokowania układu SPZ są następujące: 
 
− Wyzwalanie w trakcie ostatniego cyklu SPZ (w tym przypadku, sygnał AR_STATE jest 

ustawiony w stan AR_BAR_SHOTS) 
 

− Sygnał blokady za pośrednictwem binarnej informacji wejściowej AR_LOCK w stanie SET 
 

− Stan binarnej informacji wejściowej wyzwalania jest nieprawidłowy (informacja ta nie 
może być tłumiona, wymuszona lub podstawiona) 

 
− Stan binarnej informacji/binarnych informacji pozycji wyłącznika jest nieprawidłowy 

 
− Binarna informacja wyzwalania jest zawsze ustawiana pod koniec cyklu timera  

 
− Na końcu cyklu jednofazowego nie ma niezgodności biegunów: tj. trzy fazy zostały 

otwarte 
 

− Dwie fazy znajdują się w stanie otwartym na koniec cyklu jednofazowego bez sygnału 
wyzwalania trójfazowego 

 
− Wyłącznik nie został otwarty wraz z upływem czasu 150 ms odmierzanego przez timer 

 
Sygnał AR_STATE jest ustawiany w stan AR_BAR_LOCK jeżeli funkcja SPZ jest zablokowana, 
a licznik cykli jest ustawiony na 0. 
 
Istnieją dwie konfigurowalne metody pozwalające odblokować funkcję. Metody te są wybierane 
w trakcie fazy konfiguracji i mogą być używane oddzielnie lub razem: 
 
1. Ręczne zamykanie wyłącznika: w tym przypadku, uruchamiany jest timer Reclaimmc 

 
2. Sygnał „AR_LOCK” przy resecie (RESET), odebrany albo za pośrednictwem binarnej 

informacji wejściowej albo polecenia operatora. 
 

W przypadku, gdy żadna z powyższych metod nie została wybrana, układ SPZ zostaje 
automatycznie odblokowany, jeżeli nie został ustawiony żaden warunek blokowania i wyłącznik 
jest zamknięty. W tym przypadku, uruchomiony zostaje timer Reclaimml. Jeżeli wyłącznik nie 
zostanie zamknięty przed upływem czasu zliczanego przez timer, układ SPZ zostaje ponownie 
zablokowany. 

 
 

7.1.1.3 Informacje i parametry 
 

Informacja Opis Typ 
CB_STATE_1P_x Status wyłącznika, w zależności od bieguna BI (DP) 
CB_STATE Status wyłącznika (globalny) BI (DP) 
TRIP_1P_x Status wyzwalania, w zależności od bieguna BI (SP) 
TRIP Status wyzwalania trójfazowego BI (SP) 

AR_IS/OS Polecenie włączenia / wyłączenia z eksploatacji 
układu SPZ 

BI (DP) lub sterowanie 
operatora 

AR_LOCK Sygnał blokowania / odblokowania układu SPZ 
BI (SP, grupa) lub wyjście 
konfigurowalnej automatyki lub 
sterowanie operatora 

CB_HEALTHY Dostępność wyłącznika, który ma być zamknięty  BI (SP) 
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Informacja Opis Typ 

AR_BLOCKING Sygnał blokowania zamknięcia wyłącznika BI (SP, grupa) lub wyjście 
konfigurowalnej automatyki 

CB_ORDER_1P_x Polecenie wyłącznika, w zależności od bieguna Wyjście cyfrowe 
CB_ORDER Poleceni wyłącznika (globalne) Wyjście cyfrowe 

AR_TRIP_3P Polecenie wymuszenia wyzwalania trzech faz 

Informacja ta może być 
przekazana przewodami do 
wyjścia cyfrowego lub może 
być użyta jako sygnał 
wewnętrzny. 

AR_IS/OS Status układu SPZ: Włączony / wyłączony z 
eksploatacji SI (DP) 

AR_STATE Bieżący stan układu SPZ SI (MP) 

AR_READY Wskazuje, że układ SPZ jest aktywny, 
odblokowany Stan1 

 oraz że żaden cykl nie jest przeprowadzany  
AR_WAIT_FOR_O
PEN_CB 

Wskazuje, że układ SPZ oczekuje na otwarcie 
wyłącznika Stan2 

AR_FIRST_CYCLE
_1P Wskazuje, że trwa pierwszy cykl jednofazowy Stan3 

AR_FIRST_CYCLE
_3P Wskazuje, że trwa pierwszy cykl trójfazowy Stan4 

AR_SECOND_CYC
LE_3P Wskazuje, że trwa drugi cykl trójfazowy Stan5 

AR_THIRD_CYCLE
_3P Wskazuje, że trwa trzeci cykl trójfazowy Stan6 

AR_FOURTH_CYC
LE_3P Wskazuje, że trwa czwarty cykl trójfazowy Stan7 

AR_WAIT_FOR_CL
OSE_CB 

Wskazuje, że układ SPZ oczekuje na zamknięcie 
wyłącznika Stan8 

AR_RECLAIMC Wskazuje uruchomienie timera Reclaimc Stan9 

AR_BAR_SHOTS Wskazuje zablokowanie układu SPZ z powodu 
maksymalnej Stan10 

 liczbę cykli ponawiania zamknięcia  
AR_BAR_LOCK Wskazuje zablokowanie układu SPZ Stan11 
AR_RECLAIMML Wskazuje uruchomienie timera reclaimml Stan12 
AR_RECLAIMMC Wskazuje uruchomienie timera reclaimmc Stan13 
AR_FAIL Niepowodzenie wykonania polecenia zamknięcia SI (MP) 
AR_SYNC_NOK Ze względu na kontrolę synchronizmu Stan0 

AR_HARD_ERROR Ze względu na awarię sprzętową, blokadę 
urządzenia lub inną Stan1 

 działającą automatykę powiązaną z urządzeniem  
AR_ILOCK_NOK Z powodu funkcji wzajemnego uzależnienia blokad Stan2 
AR_NO_FAULT Brak usterki Stan3 
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Parametr Opis Wartość 
AR_TYPE Typ konfiguracji cyklu SPZ Mono / Tri 
AR_CYCLE_NUMBER Liczba cykli 1, 2, 3 lub 4 

1P_CYCLE1_TIMER Timer pierwszego cyklu jednofazowego Od 10 ms do 5 sekund, z 
krokiem 10 ms 

3P_CYCLE1_TIMER Timer pierwszego cyklu trójfazowego Od 10 ms do 60 sekund, z 
krokiem 10 ms 

3P_CYCLE2_TIMER Timer drugiego cyklu trójfazowego Od 1 do 3600 sekund, z 
krokiem 1-sekundowym 

3P_CYCLE3_TIMER Timer trzeciego cyklu trójfazowego Od 1 do 3600 sekund, z 
krokiem 1-sekundowym 

3P_CYCLE4_TIMER Timer czwartego cyklu trójfazowego Od 1 do 3600 sekund, z 
krokiem 1-sekundowym 

RECLAIM_TIMER Timer czasu regeneracyjnego Od 1 do 600 sekund, z 
krokiem 1-sekundowym 

RECLAIMMC_TIMER Timer Reclaimmc Od 1 do 600 sekund, z 
krokiem 1-sekundowym 

RECLAIMML_TIMER Timer Reclaimml Od 1 do 600 sekund, z 
krokiem 1-sekundowym 

UNLOCKING_METHOD Metoda odblokowania układu SPZ 
Brak, zamknięcie ręczne, 
sygnał odblokowania, obie 
metody 

SYNC_ENABLE Użycie funkcji kontroli synchronizmu w 
trakcie pierwszego cyklu trójfazowego Tak / Nie 

 
 
7.1.2 Monitoring obwodu wyzwalającego (TCS) 

 
Funkcja kontroli obwodu wyzwalającego monitoruje ciągłość okablowanie obwodu niezależnie 
do pozycji zestyków wyłącznika, lecz tylko wtedy, gdy przekaźnik wyzwalający nie został 
uaktywniony. Informacja ta jest odbierana za pośrednictwem odrębnego wejścia oraz 
wstrzymuje ona detekcję ciągłości. 
 
Urządzenie DS Agile C26x obsługuje dwa schematy monitorowania obwodu wyzwalającego: 
 
− Monitorowanie obwodu wyzwalającego przy użyciu jednego wejścia cyfrowego oraz 

zewnętrznego rezystora 
 

− Monitorowanie obwodu wyzwalającego przy użyciu dwóch wejść cyfrowych i braku 
zewnętrznego rezystora 

 
Oba schematy oparto na wejścia cyfrowych utrzymywanych pod napięciem, tak długo jak obwód 
wyzwalający jest sprawny. Wejścia te mogą być skonfigurowane do wystawania alarmów, gdy 
zostają zresetowane. 
 
Monitorowanie obwodu wyzwalającego przy użyciu jednego wejścia cyfrowego oraz 
zewnętrznego rezystora 
 
Wartość rezystancji rezystora (R) w układzie TCS powinna być: 
 
(1) Wystarczająco duża, tak aby gdy wyłącznik jest otwarty oraz jeżeli zestyk wyzwalający 

urządzenia zabezpieczającego został zablokowany, cewka wyzwalająca zasilana za 
pośrednictwem rezystora nie była dłużej poddawana oddziaływaniu magnetycznemu, 
a mechanizm wyzwalający mógł być zwolniony (z możliwym opóźnieniem wynikającym 
z oddziaływania indukcyjnego cewki. 
 

(2) Wystarczająco niska, tak aby wejście cyfrowe urządzenia DS Agile C26x zasilane za 
pośrednictwem rezystora (oraz cewki wyzwalającej) było postrzegane jako pobudzone. 
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A więc: 
 
(1) Szacuje się, że oddziaływanie magnetyczne jest wystarczająco niskie, aby umożliwić 

zwolnienie mechanizmu wyzwalającego, gdy podane napięcie ma wartość 0,1 Vn. Biorąc 
pod uwagę typowe tolerancje dla zasilania, prowadzi to do minimalnej wartości rezystancji 
R będącej w przybliżeniu 10 do 12-krotnością rezystancji cewki wyzwalającej. 
 

(2) Wejście cyfrowe urządzenia DS Agile C26x przetestowano pod kątem działania 
z rezystorem szeregowym o oporności do 40 kOhm, wciąż umożliwiającym uzyskanie na 
wejściu napięcia poniżej wartości minimalnej. Biorąc pod uwagę tolerancje, definiuje to 
wartość maksymalną dla rezystora wynoszącą 20 kOhm. 

 
Zalecana wartość znajduje się w środku zakresu (geometrycznie): 
R / 12 x Rc = 20kOhm / R 
 
Gdzie Rc = rezystancja cewki wyzwalającej. 
 
Moc znamionowa rezystora musi być taka, aby mógł on wytrzymać stałe podawanie 
maksymalnego napięcia obwodu wyzwalającego. A zatem: 
P = (1,2 x Vx)2 / R 
 
 

 
 

RYSUNEK 67: MONITOROWANIE OBWODU WYZWALAJĄCEGO PRZY UŻYCIU JEDNEGO 
WEJŚCIA CYFROWEGO ORAZ ZEWNĘTRZNEGO REZYSTORA 

 
Monitorowanie obwodu wyzwalającego przy użyciu dwóch wejść cyfrowych i braku 
zewnętrznego rezystora 
 
− Gdy wyłącznik jest otwarty, wejście DI-3 jest pobudzone (stan SPS: SET), z kolei, gdy DI-

1 jest niepobudzone (stan SPS: RESET). 
 

− Gdy wyłącznik jest zamknięty, wejście DI-1 jest pobudzone (stan SPS: SET), z kolei, gdy 
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wejście DI-3 jest niepobudzone (stan SPS: RESET). 
 
Tym samym, jeżeli obwód wyzwalający jest sprawny, status DPS wynikający z dwóch punktów 
danych SPS przyjmuje wartość albo ON (10) albo OFF (01). Jeżeli obwód wyzwalający jest 
wadliwy (obwód otwarty), status DPS przyjmuje wartość „jammed” (00). 
 

 
 

RYSUNEK 68: MONITOROWANIE OBWODU WYZWALAJĄCEGO PRZY UŻYCIU 
DWÓCH WEJŚĆ CYFROWYCH 

 
Uwaga: Schemat ten może być wykorzystywany z wejściami, dla których wartość 

progowa detekcji stanu „set” wynosi > 55% Vn (np. CCU200 A07). 
 
 

7.1.3 Automatyczna regulacja napięcia – AVR 
 

7.1.3.1 Prezentacja 
 

7.1.3.1.1 Rola 
 
Urządzenie DS Agile C26x z automatyczną regulacją napięcia (AVR) jest kompaktowym 
rozwiązaniem umożliwiającym regulację napięcia przeznaczonym do podstacji elektrycznych. 
Umożliwia ono automatyczną regulację poziomu napięcia strony wtórnej transformatorów 
WN/SN i/lub SN/SN. 
 
Umożliwia ono automatyczne wysłanie zabezpieczonych komend (podnieś, opuść) do 
przełącznika zaczepów, z pełnym uwzględnieniem parametrów transformatora (napięcie, itd.), 
parametrów przełącznika zaczepów (numer pozycji, timerów międzyzaczepowych, itd.) napięcia 
docelowego oraz różnorodnych alarmów transformatora lub przełącznika zaczepów. 
 

Uwaga: Funkcja AVR nie może być używana na jednym urządzeniu C26x razem 
z inną wbudowaną funkcją. 
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7.1.3.1.2 Topologie 
 
W celu rozwiązania określonych problemów związany z funkcją AVR, zdefiniowano dwa typy 
urządzeń C26x: 
 
− Typ 1 dla pojedynczego transformatora 

 
− Typ 2 dla transformatorów pracujących równolegle (bieguny strony wtórnej są połączone 

w pary) – tryb nadrzędny-nadążne ()do 4 nadążnych urządzeń c26x z funkcją AVR) 
 

 
7.1.3.1.3 Tryby pracy 

 
Operator przy użyciu lokalnego interfejsu HMI decyduje o sposobie obsługi funkcji AVR: 
 
− „Tryb ręczny” (pętla otwarta): operator wymusza wystawienie poleceń podnieś/opuść dla 

przełącznika zaczepów z lokalnego interfejsu HMI 
 

− „Tryb automatyczny” (pętla zamknięta): algorytm AVR wystawia polecenia podnieś/opuść 
dla przełącznika zaczepów, gdy napięcie przekracza wartości graniczne oraz gdy 
pozwalają na to warunki pracy przełącznika zaczepów; operator wciąż może 
dezaktywować algorytm z lokalnego interfejsu HMI. 

 
 

7.1.3.1.4 Interfejsy dla pojedynczego transformatora 
 

 
 
 
7.1.3.1.5 Sprzęt 

 
Urządzenie DS Agile C26x umieszczone w kasecie 40 TE: 

 
− Ekran LCD, płytka BIU2xx oraz płytka CPU270 
− Płytka DIU2xx do uzyskiwania danych z 16 wejść cyfrowych: 

− 5 wskazań położenia zaczepu (zazwyczaj na 6 bitach z kodowaniem BCD, do 64 
bitów z kodowaniem BCD, Gray, kodach binarnych, itd.) 

− 2 pozycje wyłącznika 
− 1 bezpiecznik PN 
− 1 usterka przełącznika zaczepów (opcja) 
− +7 konfigurowalnych wejść cyfrowych (lokalne/zdalne pola, AVR 
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automatyczne/manualne, AVR wł./wył., alarmy, blokada zewn., wybór docelowego 
napięcia) 
 

− Płytka DOU20x przeznaczona do sterowania 10 przekaźnikami dużej mocy wyjść 
cyfrowych: 
 

− 2 operacje sterowania podnieś/opuść 

− 1 usterka AVR (przekaźnik nadzorczy) 

− 1 tryb AVR auto/manual 

− 1 AVR WŁ./WYŁ. 

− 1 sygnał nadrzędne/nadążne (tylko typ 2) 

− 1 sygnał minimalizowania prądu wyrównawczego (tylko typ 2) 

− konfigurowalne wyjścia cyfrowe +3 (typ 1) lub 5 (typ 2) (I>, V>, alarmowe, blokady, 

itd.) 

− Płytka TMU220 (4 PP / 5 PN) do bezpośredniej akwizycji prądów oraz napięć 
− PP: 1 za pośrednictwem 3 faz (typ 1), 3 fazy (typ 2) + 1 uziemienie 

− PN: 1 za pośrednictwem 3 faza (typ 1), 3 fazy (typ 2) + 2 wejścia konfigurowalne 

− Płytka AIU (opcja) do uzyskiwania pozycji zaczepu, napięć, itd. (4-20 mA) 

− Płytka AOU (opcja) dla wyjść analogowych (4-20 mA) do powtarzania pozycji 
przełącznika zaczepów lub wartości pomiarowych (napięć, prądów wyrównawczych, itd.) 

 
 

7.1.3.1.6 Wymiana danych za pośrednictwem magistrali 
 

Magistrala IEC 61850-8-1 może przekazywać dodatkowe dane: 

− TPI oraz status przełącznika zaczepów, „czas trwania impulsu zaczepu” 

− współczynnik mocy 

− napięcia docelowe oraz nastawę napięcia docelowego, metoda scalania  

− informacja o topologii z urządzeń IED (zamiast magistrali szeregowej) lub innego 

urządzenia C26x 

− ustawienia z oprogramowania DS Agile S1 

− pomiary i komendy, w przypadku kilku transformatorów: 

− Każdy z transformatorów jest kontrolowany przez jeden sterownik, lecz funkcja AVR jest 

uaktywniona tylko na jednym sterowniku. Na poniższym rysunku przedstawiono 

przykładową architekturę, która pozwala kontrolować dwa transformatory: 
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Funkcja AVR jest włączona na sterowniku C26x-1. Sterownik ten za pośrednictwem magistrali 
stacyjnej uzyskuje wartości analogowe ze sterowników C26x-2 oraz C26x-3 oraz wystawia 
komendy przełącznika zaczepów za pośrednictwem magistrali stacyjnej. 
 
 

7.1.3.2 Przemieszczanie przełącznika zaczepów 
 
W tej części, nazwy oraz wartości ustawień są ujęte cudzysłowem („…”), natomiast pierwsze 
litery etykiet statusów rozpoczynają się wielką literą. Te pierwsze są ustawiane, natomiast 
drugie pozycjonowane. 

 
 

7.1.3.2.1 Napięcie rzeczywiste 
 
W zależności od „Rodzaju regulacji”, rzeczywiste (tj. zmierzone) napięcie może być: 

 
− albo „napięciem fazowym Van” (VPN na pierwszym schemacie) 

 
− albo „napięciem zespolonym Ubc” (VPP na pierwszym schemacie) 

 
Napięcie rzeczywiste może uwzględniać kompensację spadku napięcia linii (patrz poniżej). 
 
W przypadku transformatora dwuuzwojeniowego (parametr „double wound” ustawiony na Yes), 

zgodnie z ustawieniem „double wound voltage”, automatyczna regulacja napięcia ma 

zastosowanie do: 

− napięcia oraz prądu jednego uzwojenia (napięcie 1) 

− napięcia oraz prądu drugiego uzwojenia (napięcie 2) 

− średniego napięcia oraz prądu 2 uzwojeń (napięcie średnie) 

Jeżeli różnica między 2 napięciami jest większa niż wartość zadana parametru („double wound 

voltage difference”), ustawiany jest sygnał różnicy napięć dwóch uzwojeń. 

 

 

7.1.3.2.2 Napięcie docelowe 
 
W zależności od parametru „Target voltage management” (zarządzanie napięciem docelowym), 
napięcie docelowe może być: 
 
− Zdefiniowane lokalnie lub zdalnie; funkcja AVR musi być ustawiona w tryb automatyczny; 

pierwszeństwo poleceń jest następujące: 
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− zdalne napięcie docelowe pochodzi z punktu zdalnego sterowania (nastawa); aby 
było ono miarodajne, podawana jest min., maks., maks. różnica; do chwili upłynięcia 
opóźnienia potwierdzenia, używana jest ostatnia prawidłowa wartość zdalnego 
napięcia docelowego. 
 

− W przypadku potwierdzonej utraty zdalnego napięcia docelowego (nieprawidłowość, 
utrata połączenia z RCP), przejęte zostaje lokalne napięcie docelowe; jest ono 
ustawione za pośrednictwem oprogramowania DS Agile S1 
 

− kontrolowane: wartością jest jedna z dwóch powyższych, wybrana za pomocą operacji 
sterowania. 
 

W trybie lokalnego napięcia docelowego, funkcja AVR umożliwia obróbkę przychodzącej zdalnej 
wartości napięcia docelowego (w celu powrotu do trybu zdalnego napięcia docelowego). Jeżeli 
odebrana zdalna wartość napięcia docelowego jest prawidłowa, zdalne napięcie docelowe staje 
się nowym trybem napięcia docelowego, po przejściu z warunków lokalnych do zdalnych: 
 
− Przy uruchamianiu funkcji AVR, tryb lokalnego napięcia docelowego jest aktywny dla 

zdefiniowanego opóźnienia (koniec opóźnienia lokalnego napięcia docelowego). 
 

− Jeżeli przed upływem opóźnienia odebrana zostanie prawidłowa wartość zdalnego 
napięcia docelowego, tryb zdalnego napięcia docelowego jest ustawiany przy końcu 
opóźnienia. 

 
− Jeżeli prawidłowa wartość zdalnego napięcia docelowego zostanie odebrana po upływie 

opóźnienia, tryb zdalnego napięcia docelowego jest ustawiany natychmiast. 
 

Gdy tryb napięcia docelowego zmieni się ze zdalnego na lokalne, rozpoczynane jest odliczanie 
opóźnienia, a funkcjonowanie jest identyczne. 
 
Operator może dzięki dedykowanemu sterowaniu wymusić wstawienie trybu napięcia 
docelowego do lokalnego napięcia docelowego. W tym przypadku, tryb jest ustawiany 
bezzwłocznie. 
 
OSTRZEŻENIE: gdy bieżące napięcie docelowe jest dezaktywowane, nowe napięcie 
docelowe wynosi 100% Vn. 

 
 

7.1.3.2.3 Regulacja 
 
Napięcie rzeczywiste jest porównywane z napięciem docelowym. 
 
Jeżeli napięcie rzeczywiste pozostaje poza „strefą nieczułości regulacji” (regulation deadband) 
dla „początkowego opóźnienia czasowego zaczepu” (initial tap time delay) (TA1), urządzenie 
C26x wystawi komendę zmiany zaczepu. 
 
Wszelkie wahania napięcia, które, wykraczają poza całkowitą strefę nieczułości wywołują 
konieczność zresetowania „początkowego opóźnienia czasowego zaczepu” oraz uruchomienie 
nowego cyklu. 
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Jeżeli do przywrócenia napięcia z powrotem w strefę nieczułości wymagana jest więcej niż 
jedna zmiana zaczepu, drugi przełącznik zaczepów jest aktywowany po opóźnieniu TA2 („inter 
tap time delay”). Uwaga: TA2 < TA1. 
 
W stosownych przypadkach, ostatnia zmiana zaczepu zostaje opóźniona za pomocą parametru 
„end tap delay”. Komenda występuje tylko wtedy, gdy przeważają następujące warunki: 
 
− tryb AVR jest trybem automatycznym 

 
− napięcie znajduje się powyżej progu obecności napięcia („voltage presence threshold”) 

 
− „Primary CB state”, pozycja wyłącznika po stronie pierwotnej transformatora jest 

ustawiona jako CLOSED 
 

− Brak ustawienia informacji o bezpieczniku przekładnika napięciowego 
 

− Brak ustawienia sygnału blokowania regulacji (zewnętrzna blokada lub awaria 
przełącznika zaczepów) 

 
 

7.1.3.3 Dodatkowe funkcje monitorowania 
 

7.1.3.3.1 Pozycja przełącznika zaczepów przy utracie napięcia 
 
Napięcie rzeczywiste jest obecne/występuje brak napięcia (utrata), ilekroć znajduje się ono 
powyżej/poniżej progu obecności napięcia („voltage presence threshold”). 
 
W zależności od parametru „voltage loss position tap” (pozycja zaczepu przy utracie napięcia), 
funkcja AVR umożliwia: 
 
− przemieszczenie przełącznika zaczepów na zdefiniowany zaczep („on a defined tap”) 

 
− albo zablokowanie automatycznej regulacji („lock the automatic”) tak długo jak występuje 

brak napięcia. 
 

W pierwszym przypadku, działanie przełącznika zaczepów przy utracie napięcia („“tap changer 
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position (on voltage loss) behaviour”) może być ustawione tak, aby: 
 

− utrzymywać przełącznik zaczepów na bieżącym zaczepie („current tap”) (nie jest 
przeprowadzane sterowanie zaczepem) 
 

− przemieścić przełącznik zaczepów do wstępnie ustawionego zaczepu („preset tap”) 
 

− przemieścić przełącznik zaczepów do najniższego zaczepu („lowest tap”) 
 

 

 
 
Funkcja ustawia przełącznik zaczepów na zdefiniowaną pozycję zaczepu „defined tap”, tylko 
wtedy, gdy przeważają następujące warunki: 
 
− Tryb AVR jest trybem automatycznym 

 
− Funkcja „Tap changer position on voltage loss” (pozycja przełącznika zaczepów przy 

utracie napięcia) jest aktywna 
 

− „Primary CB state”, pozycja wyłącznika po stronie pierwotnej transformatora jest 
ustawiona jako OPEN 

 
− Nie jest ustawiona żadna inna informacja blokowania regulacji  

 
− Brak ustawienia informacji o bezpieczniku przekładnika napięciowego 

 
Sekwencjonowanie komend: kolejna komenda nie występuje wcześniej niż wstępnie ustawiona 
zwłoka zaczepu („preset tap delay”). 
 
 

7.1.3.3.2 Szybka przemieszczenie przełącznika zaczepów po utracie napięcia oraz przywrócenie 
napięcia 
 
Po ustawieniu funkcji „Fast tap changer move after voltage loss” (szybkie przemieszczenie 
przełącznika zaczepów po utracie napięcia), funkcja AVR wystawia komendy Lower/Raise 
(opuść/podnieś) TA3 po przekroczeniu przez napięcie progu obecności napięcia („voltage 
presence threshold”). 

 
Komenda występuje tylko wtedy, gdy przeważają następujące warunki: 
 
− Tryb AVR jest trybem automatycznym 

 
− Funkcja „Fast tap changer move after voltage loss” (szybkie przemieszczenie 

przełącznika zaczepów po utracie napięcia) jest aktywna 
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− „Primary CB state”, pozycja wyłącznika po stronie pierwotnej transformatora jest 
ustawiona jako CLOSED 

 
− Brak ustawienia informacji o bezpieczniku przekładnika napięciowego 

 
− Brak ustawienia sygnału blokowania regulacji (zewnętrzna blokada lub awaria 

przełącznika zaczepów) 
 

Jeżeli przeważają wszystkie z powyższych warunków, a napięcie jest obecne (napięcie powyżej 
„progu obecności napięcia”) przez czas dłuższy niż opóźnienie obecności napięcia („voltage 
present delay”) (Ta), pierwsze zwłoka zaczepu zostaje pominięta dla parametru TA3 (pierwsze 
opóźnienie pominięcia zwłoki zaczepu). Pierwsza aktywacja sterowania zaczepem jest 
opóźniona za pomocą parametru TA2. 
 

 
 

Jeżeli funkcja „fast tap changer move after voltage loss” NIE JEST aktywna, gdy napięcie 
zostało wykryte, pierwsza aktywacja sterowania zaczepem jest opóźniona za pomocą 
parametru TA1. 
 
 

7.1.3.3.3 Sygnał nieprawidłowego napięcia 
 
Napięcie jest uważane za „nieprawidłowe” jeżeli, do momentu potwierdzenia upłynięcia czasu, 
napięcie rzeczywiste znajduje się poza zakresem: [Vdocelowe x (1- β%); Vdocelowe x (1+ β%)] 
, β% jest „napięciem nieprawidłowym (wartość progowa)”. Zakres ten jest szerszy niż strefa 
nieczułości. Należy zapoznać się z poprzednim schematem. 
 
W tym przypadku, sygnał jest ustawiony po opóźnieniu napięcia nieprawidłowego („abnormal 
voltage delay”). 
 
Jakikolwiek powrót napięcia do normalnego zakresu resetuje opóźnienie oraz dezaktywuje 
sygnał napięcia nieprawidłowego 
 
 

7.1.3.3.4 Monitorowanie awarii przełącznika zaczepów – blokowanie zaczepu 
 
Wartość wskazań położenia zaczepu może być przekazana przewodami na wejścia cyfrowe 
(lub opcjonalne wejścia analogowe). Jeżeli wartość Current Tap (bieżący zaczep) jest 
nieprawidłowa, wszystkie funkcje wykorzystujące tą informację zostają zablokowane. 
Sygnał wskazuje rodzaj problemu występującego na przełączniku zaczepów. 
 
Sygnał Tap Changer Fault (awaria przełącznika zaczepów) jest wynikiem jednego z poniższych 
warunków: 
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− niezdefiniowana wartość zaczepu (błąd kodowania) 
 

− po opóźnieniu limitu czasu TCIP („TCIP time out delay”), sygnał TCIP (Tap Changer In 
Progress) nie jest ustawiany (na sekwencji sterującej zaczepu) 

 
− po opóźnieniu „TCIP end time out delay”, wejście sygnału TCIP nie jest resetowane (na 

sekwencji sterującej zaczepu)  
 

− po zresetowaniu sygnału TCIP, zaczep ma nieoczekiwaną wartość 
 

− po globalnym opóźnieniu sekwencji (uruchomienie po pierwszej operacji sterowania 
zaczepem), napięcie nie jest jeszcze prawidłowe, jeżeli funkcja „tap changer fault function” 
(awaria przełącznika zaczepów) jest włączona, 

 
− zewnętrzny sygnał wskazuje na awarię przełącznika zaczepów. 

 
Gdy sygnał awarii przełącznika zaczepów jest ustawiony, operacja sterowania zaczepem lub 
sekwencja operacji sterowania zaczepem będąca w toku zostaje anulowana oraz nie są 
akceptowane dalsze operacje sterowania zaczepem (niezależnie od tego, czy ustawienie jest 
ręczny czy automatyczne). 
 
W zależności od parametru „tap changer fault behaviour”, gdy wystąpi awaria przełącznika 
zaczepu, funkcja AVR umożliwia: 
 
− pozycjonowanie sygnału Tap Changer Fault oraz zresetownie go, gdy nie przeważa 

żaden z warunków nieprawidłowej pracy (reset automatyczny) 
 

− pozycjonowanie sygnału Tap Changer Fault, oraz utrzymywanie go jako ustawiony do 
momentu, gdy operator dezaktywuje automatyczną regulację oraz aktywuje ją ponownie 
(reset ręczny) 

 
Jeżeli parametr „tap changer blocking activation” (aktywacja blokowania przełącznika zaczepów) 
jest włączony, ustawiany jest parametr Tap changer Blocked (przełącznik zaczepów 
zablokowany) w przypadku, gdy komenda zaczepu jest wystawiona dla czasu dłuższego niż 
opóźnienie blokowania przełącznika zaczepów („tap changer blocking delay”). Oznacza to, że 
pozycja zaczepu nie jest w tym czasie osiągnięta i jest to uważane za stan nieprawidłowy. 
 
Sygnał Voltage Regulation Fault (usterka regulacji napięcia) jest ustawiany z odpowiednim 
statusem, gdy: 
 

− wykryty zostanie bezpiecznik przekładnika napięciowego 

− wykryte zostanie nieprawidłowe napięcie 

− wykryta zostanie awaria akwizycji napięcia lub prądu  

− przełącznik zaczepów jest zablokowany 

 
dy nie zostanie wykryty żaden z powyższych problemów, status sygnału Voltage Regulation 
Fault (usterka regulacji napięcia) przyjmuje wartość OK. 
 
 

7.1.3.3.5 Najniższa/najwyższa pozycja przełącznika zaczepów 
 
Urządzenie DS Agile C26x z funkcją AVR monitoruje parę pozycji najniższa/najwyższa 
przełącznika zaczepów. 
 
− Gdy bieżący zaczep odpowiada najwyższej/najniższej wartości zaczepu („highest/lowest 

tap value”), ustawiane jest wskazanie osiągnięto najwyższy/najniższy zaczep. 
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− Jeżeli wartość wskazań położenia zaczepu jest nieprawidłowa, nieprawidłowe są 
wskazania Osiągnięto najniższy/najwyższy zaczep  

 
 

7.1.3.3.6 Zabezpieczenie przeciw rozbieganiu 
 
Urządzenie DS Agile C26x z funkcją AVR monitoruje, czy przełącznik zaczepów działa bez 
prawidłowych komend lub czy działanie przełącznika zaczepów powoduje jego przemieszczenie 
poza ustawione wartości. 
 
Jeżeli do tego dojdzie, po opóźnieniu „runaway tap delay”, aktywowany jest alarm i funkcja AVR 
może być zablokowana. 
 
 

7.1.3.3.7 Wykrywanie przepięcia 
 
arametr „overvoltage detection activation” (aktywacja wykrywania przepięcia) podlega 
konfiguracji; może być ona również przeprowadzona przez operatora. 
 
Jeżeli wartość napięcia jest wyższa niż wartość progowa przepięcia („overvoltage threshold”) 
w czasie dłuższym niż opóźnienie przepięcia („overvoltage delay”), ustawiany jest sygnał 
przepięcia. 
 
Jeżeli wartość napięcia spada poniżej wartości progowej przepięcia („overvoltage threshold”), 
sygnał przepięcia jest resetowany. 
Informacja blokowania regulacji może być ustawiona/resetowana w zależności od sygnału 
przepięcia. 
 
Jeżeli wartość napięcia jest nieprawidłowa, wykrywanie przepięć nie jest uruchomione. 

W zależności od wartości parametru „Overvoltage detection behaviour” (funkcjonowanie 

wykrywania przepięć), funkcja AVR umożliwia: 

− ustawienie/zresetowanie sygnału przepięcia 

− ustawienie/zresetowanie sygnału przepięcia ORAZ informacji blokowania regulacji 

 

7.1.3.3.8 Wykrywanie spadku napięcia 
 
Parametr „Undervoltage detection activation” (aktywacja wykrywania spadku napięcia) podlega 
konfiguracji; może być ona również przeprowadzona przez operatora. 
 
Jeżeli wartość napięcia jest niższa niż wartość progowa spadku napięcia („undervoltage 
threshold”) w czasie dłuższym niż opóźnienie spadku napięcia („undervoltage delay”), ustawiany 
jest sygnał spadku napięcia. Jeżeli wartość napięcia wzrasta powyżej wartości progowej spadku 
napięcia („undervoltage threshold”), sygnał spadku napięcia jest resetowany. 
 
Informacja blokowania regulacji może być ustawiona/resetowana w zależności od sygnału 
spadku napięcia. 
Jeżeli wartość napięcia jest nieprawidłowa, wykrywanie spadku napięcia nie jest uruchomione 
W zależności od wartości parametru „Undervoltage detection behaviour” (funkcjonowanie 
wykrywania spadku napięcia), funkcja AVR umożliwia: 
 

− ustawienie/zresetowanie sygnału spadku napięcia 

− ustawienie/zresetowanie sygnału spadku napięcia ORAZ informacji blokowania regulacji 
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7.1.3.3.9 Wykrywanie przetężenia 
 
Parametr „Line overcurrent detection activation” (aktywacja wykrywania przetężenia linii) 
podlega konfiguracji. 
 
Jeżeli wartość prądu jest wyższa niż wartość progowa przetężenia („overcurrent threshold”) 
w czasie dłuższym niż opóźnienie przetężenia („overcurrent delay”), ustawiany jest sygnał 
przetężenia. 
 
Jeżeli wartość prądu spada poniżej wartości progowej przetężenia („overcurrent threshold”), 
sygnał przetężenia jest resetowany. 
 
Informacja blokowania regulacji może być ustawiona/resetowana w następstwie sygnału 
przetężenia linii. Jeżeli wartość prądu linii jest nieprawidłowa, wykrywanie przetężenia linii nie 
jest uruchomione. 
 
W zależności od wartości parametru „Overcurrent detection behaviour” (funkcjonowanie 
wykrywania przetężeń), funkcja AVR umożliwia: 
 

− ustawienie/zresetowanie sygnału przetężenia 

− ustawienie/zresetowanie sygnału przetężenia ORAZ informacji blokowania regulacji 

 

 

7.1.3.3.10 Konserwacja przełącznika zaczepów: Zliczanie operacji zmiany zaczepów 
 
Liczba automatycznych oraz ręcznych zmian zaczepów jest zliczana w następujący sposób: 

 

Liczba W “okresie poślizgu dla zliczania” od inicjalizacji 
urządzenia C26x 

od ostatniego 
resetowania 

przeprowadzonego przez 
operatora 

Zmiany ogółem x do 6 000 000 x 
Podnoszenie x do 3 000 000 x 
Opuszczanie x do 3 000 000 x 
Osiągnięto 
wartości 
graniczne 

x – – 

Czas użycia – Dla każdego zaczepu tak długo, jak napięcie jest 
obecne 

 

− Rejestrowana jest również data ostatniego resetowania wykonanego przez operatora.  
 
Uwaga 1: Przy resetowaniu wykonywanym przez operatora. 
 
− resetowana jest cząstkowa liczba operacji sterowania „tap changes” (zmiany  zaczepu), 

„raise” (podnoszenie) oraz „lower” (opuszczanie) 
 

− resetowany jest cząstkowy czas użycia przy obecności napięcia na każdym zaczepie 
 

− bieżąca data staje się nową datą ostatniego resetowania („last reset date”) 
 

Uwaga 2: Czas użycia jest rejestrowany tylko wtedy, gdy napięcie jest obecne i wskazania 
położenia zaczepu oraz sygnał TCIP są prawidłowe. 
 
Użytkowanie oraz wizualizacja danych 
 
Histogramy pokazano na dedykowanej stronie aplikacji C26x Maintenance Tool Należy 
zapoznać się z rozdziałem „Instalacja” (IN) (Operacje związane z przyciskami/Wykaz). 
Podobnie jak w przypadku liczników, wyświetlone mogą być wszystkie sumy: 
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− na magistrali stacyjnej (IEC 61850-8-1) 

− na linii SCADA 

− na lokalnym interfejsie HMI 

 
Mogą być również używane jako dane wejściowe sekwencji ISaGRAF np. do zarządzania 
wartościami progowymi. 

 
Przechowywanie danych 

Dane przechowywane są w zabezpieczonej pamięci SRAM i nie są tracone: 

− przy ponownym uruchomieniu urządzenia C26x 

− przy przełączeniu bazy danych (przy pewnych warunków) 

− przy zaniku zasilania trwającym krócej niż 48 godzin 

−  

7.1.3.4 Kompensacja spadku napięcia na linii 
 
Aby regulować napięcie w odległym punkcie na linii zasilającej, funkcja LDC symuluje spadek 
napięcia na linii oraz sztucznie podnosi napięcie transformatora w okresach wysokiego 
obciążenia. 
 
Funkcja LDC jest weryfikowana za pomocą „aktywacji scalania” oraz zarządzany przez aktywną 
„metodę scalania”. 
 

 
 

Vr = Vm - Vcomp 

Z = R + jX, R oraz X stanowi wartość w % ze stosunku Vn/In 

R = „parametr A1 aktywnej metody scalania”, wartość procentowa Vn/In (znamionowe napięcie 

i prąd) 

X = „parametr B1 aktywnej metody scalania”, wartość procentowa Vn/In (znamionowe 

napięcie i prąd) 

Reaktywna „metoda scalania” jest używana, gdy dwa transformatory pracują równolegle. 
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7.1.3.5 Pozostałe funkcje 

 

7.1.3.5.1 Pomiary dodatkowe (opcjonalne) 

 

Jeżeli do urządzenia C26x podłączone zostały 2 PP oraz 3 PN, obliczane mogą być dodatkowe 

pomiary 

− Częstotliwość 

− Moc czynna, cos (fi) 

− Prąd wyrównawczy (transformatory połączone równolegle) 

 
Powyższe obliczone pomiary mogą być wyświetlone lokalnie na na lokalnym interfejsie HMI 
(ekran LCD). 

 
 

7.1.3.5.2 Operacja sterowania podnieś/opuść oraz docelowe napięcie z sygnałów zewnętrznych. 

W zależności od trybu AVR („AVR mode”), wykorzystywane mogą być dodatkowe wejścia: 

− „Automatyczne”: do aktywowania określonego napięcia docelowego: 

− Napięcie docelowe 5 (Vn-5%) 

− Napięcie docelowe 2, 3, 4 (zwiększenie napięcia) 

 

Te zewnętrzne komendy mają pierwszeństwo przed lokalnymi komendami LCD oraz są 

aktywne, gdy zewnętrzny sygnał jest ustawiony. 

 

− „Ręczne”: do aktywowania komend podnieś/opuść z sygnałów przewodowych: 

− Wejście komendy podnieś 

− Wejście komendy opuść 

Aktywacja operacji sterowania podnieś/opuść zależy również od zwykłych warunków AVR 

(status wyłącznika, usterka TC, itd.) 

 
 

7.1.3.6 Równolegle połączone transformatory 
 
Wykorzystane mogą być dwie metody, niezależnie od tego czy transformatory są identyczne 
i pracują razem czy nie. 
 
 

7.1.3.6.1 Metoda nadrzędna/nadążna Role: 
 
W grupie transformatorów polowych, jedno urządzenie C26x z funkcją AVR jest oznaczone jako 
urządzenie nadrzędne („Master”), pozostałe jako nadążne („followers”). Urządzenie nadrzędne 
przesyła wartość TPI do urządzeń nadążnych za pośrednictwem magistrali stacyjnej oraz 
opracowuje komendy dla wszystkich transformatorów. Wszystkie operacje sterowania operatora 
(aktywacja/dezaktywacja), jeżeli występują, są wprowadzane na nadrzędnym urządzeniu C26x, 
które z kolei aktywuje/dezaktywuje urządzenia nadążne. 
 
Urządzenia nadążne otrzymują wartość TPU urządzenia nadrzędnego, kompensują wszelkie 
różnice względem własnej wartości TPI oraz wykonują komendy pochodzące za pośrednictwem 
magistrali stacyjnej z urządzenia nadrzędnego. 
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Urządzenie nadrzędne porównuje pozycję zaczepu urządzeń nadążnych ze swoją własną 
pozycją zaczepu oraz w razie wykrycia odchyleń, ustawia komendy, w celu dostosowania ich do 
własnej pozycji. 
 
Nie są oszacowywane żadne prądy wyrównawcze; nakłada to kilka ograniczeń na działanie 

sieci: 

− identyczne transformatory o takiej samej impedancji 

− taka sama liczba zaczepów 

− pozycja zaczepu obu transformatorów jest taka sama 

 
Wskazania, które urządzenie C26x jest urządzeniem nadrzędnym, a które nadążnym 

(„Follower”) mogą być wyświetlone 

 

− na wyświetlaczu LCD (opcjonalna strona synoptyka (MiMIC)) 

− za pomocą diod LED panelu przedniego 

Może być ono dostępne 

− na zestykach wyjściowych 

− na magistrali stacyjnej / SCADA oraz użyte w automatyce PSL/Isagraf. 

W przypadku awarii urządzenia nadrzędnego (ponowne uruchomienie, odłączenie, przełączenie 
w tryb konserwacji) zarządzanie awarią urządzenia nadrzędnego („Master failure management”) 
oferuje dwa ewentualne plany awaryjne: 
 
− spośród wszystkich urządzeń nadążnym wybrane może być rezerwowe urządzenie 

nadrzędne: 
 
− ręcznie przez operatora (na wyświetlaczu LCD lub z magistrali stacyjnej) 

 
− automatycznie, aby zapewnić ciągłą pracę, za pomocą skonfigurowanego parametru 

„Follower Master Backup”. 
 

Jeżeli urządzenie nadrzędne odzyskuje sprawność, rezerwowe urządzenie nadrzędne pozostaje 
urządzeniem nadrzędnym. Urządzenie nadrzędne reguluje swoje napięcie w trybie 
autonomicznym. 
 
Uwaga: powyższy tryb rezerwowy wymaga sprawnego działania sieci. W przypadku wadliwie 
działającej sieci, wartość TPI odbierana przez urządzenia nadążne, wciąż ma nieznaną jakość 
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(Unknown). Następnie, po upływie opóźnienia trybu rezerwowego („backup mode delay”), 
wszystkie urządzenia nadążne zostaną przełączone w tryb autonomiczny. 
 
Jeżeli przełączenie do trybu autonomicznego odbywa się automatycznie, powrót wymaga 
obsługi ręcznej (proces resetowania, w którym urządzenie nadrzędne ponownie uruchamia 
wszystkie urządzenia nadążne). 
 
− utrata sprzężonej regulacji: wszystkie urządzenia C26x pracują jako niezależne jednostki 

RTU C26x. 
 
 

7.1.3.6.2 „Regulacja autonomiczna” 
Nie ma żadnych ograniczeń dotyczących transformatorów. 
Różnice pomiędzy dwoma transformatorami powodują nałożenie się prądu IC w obu polach 
dopływowych: Jeżeli transformator nr 1 jest przełączony na wyższy zaczep niż transformator nr 
2: 

− Prąd widziany od strony transformatora nr 1 = IL + IC 

− Prąd widziany od strony transformatora nr 2 = IL – IC 

 

 
 

Oferowane są dwie metody: 
 

− Minimalizacja prądu wyrównawczego („Minimizing circulating current”): należy zapoznać 
się z rozdziałem dotyczącym automatycznego sterowania zmianą zaczepów (ATCC) 
 
Topologia (tj. z którą transformatory są połączone) jest dynamicznie oszacowywana 
przez człon minimalizacji prądu wyrównawczego (C26x-MCC) (minimize circulating 
current). Człon ten oblicza U,I,P,Q dla wszystkich urządzeń C26x, które kontrolują 
transformatory (maks. 4) oraz przekazuje wartości za pośrednictwem magistrali stacyjnej. 
 

− Ujemna kompensacja reaktancji („Negative reactance compensation”), w połączeniu 
z reaktywną „metodą scalania”. 
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Gdy na linii zasilającej nie występuje prąd IC, konieczna jest inna metoda: kompensacja 
tłumienia napięcia ze względu na prądy cyrkulujące z jednego transformatora do drugiego. 
 
W przypadku scalania reaktywnego, napięcie, które ma być regulowane (Vr) jest 
oszacowywane w następujący sposób 
Vr = Vm – Vxl, gdzie: 
 

Vr: napięcie rzeczywiste do regulacji 
 
Vm: napięcie zmierzone 

 
Vxl: Napięcie scalania = Z.I, gdzie Z = R – jX 
 
R = „parametr A2 reaktywnej metody scalania”, wartość procentowa Vn/In (znamionowe 
napięcie oraz prąd), to rezystancyjna część obciążenia linii 
 
X = „parametr B2 reaktywnej metody scalania”, wartość procentowa Vn/In (znamionowe 
napięcie oraz prąd), to reaktywna część impedancji (impedancja transformatora jest 
najczęściej reaktancją) 
 

Uwaga:  W przypadku współczynnika mocy zbliżonego do 1, ujemna kompensacja 
reaktancji ma dobrą dokładność, lecz jeśli współczynnik mocy jest niski, 
ten tryb kompensacji nie jest już dokładny. 

 
 

7.1.4 Automatyczna regulacja napięcia – ATCC 
 
Automatyczna regulacja napięcia – funkcja ATCC automatycznie utrzymuje prawidłowe napięcie 
przy niższym napięciu transformatorów poprzez kontrolowanie przełącznika zaczepów 
transformatorów. 
 

7.1.4.1 Prezentacja 
 

7.1.4.1.1 Topologie 
 
Podstacja zawiera szyny zbiorcze oraz transformatory. 
 
Grupę tworzy zbiór połączonych szyn zbiorczych. Transformator należy do grupy jeżeli jest 
elektrycznie połączony z szyną zbiorczą tej grupy na poziomie niskiego napięcia. Napięcie 
docelowe jet napięciem szyny o najwyższym priorytecie. 
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Podział jest dynamiczny: dwie niezależne grupy mogą być scalane w wyniku zamknięcia 
wyłącznika. 
 
Typowe topologie: 
 
− jedna szyna zbiorcza połączona z jednym lub kilkoma równoległymi transformatorami. 

Transformatory są połączone równolegle jeżeli ich bieguny po stronie wtórnej są 
połączone. 
 

− kilka połączonych szyn zbiorczych w grupie, która zawiera jeden transformator lub kilka 
połączonych równolegle (patrz poniższy przykład) 

 
− Każdy z transformatorów jest kontrolowany przez jeden sterownik, lecz funkcja ATCC jest 

uaktywniona tylko na jednym sterowniku. Na poniższym rysunku przedstawiono 
przykładową architekturę dla funkcji ATCC, która kontroluje dwa transformatory 

 

 
 

Funkcja ATCC jest włączona na sterowniku C26x-1. Sterownik ten za pośrednictwem magistrali 
stacyjnej uzyskuje wartości analogowe ze sterowników C26x-2 oraz C26x-3 oraz wysyła 
komendy przełącznika zaczepów za pośrednictwem magistrali stacyjnej. 

 
 

7.1.4.1.2 Sytuacje wymagające włączenia funkcji ATCC Funkcja ATCC jest aktywowana w następujących 
przypadkach: 
 
− Napięcie w jednej grupie odbiega od napięcia docelowego. Jest to najczęściej 

występująca sytuacja. 
 

− Napięcie jest prawidłowe, lecz pomiędzy równoległymi transformatorami występuje prąd 
wyrównawczy. Do takiej sytuacji dochodzi, gdy dwie grupy są połączone. 

 
− Napięcie jest prawidłowe, lecz zakres Tpi oraz strukturyzowanie może być zmienione, 

gdy zmieni się stan jakiejkolwiek istotnej rozdzielnicy. 
 
 

7.1.4.1.3 Definicje oraz główne atrybuty Dla transformatora: 
 
Powrót do pozycji wyjściowej (status): jeżeli transformator jest odłączony od szyny zbiorczej 
(wyłącznik powrotu do pozycji wyjściowej („homing circuit- breaker”) po stronie niskiego 
napięcia transformatora jest otwarty), może on śledzić napięcie szyny zbiorczej w celu 
uniknięcia przepięcia przy ponownym podłączeniu. Funkcja ta jest wybierana w skali globalnej. 
 
Wyszukiwanie (status): jeżeli ten sam transformator otrzyma więcej operacji sterowania zmianą 
niż przeciwna maksymalna liczba zmian zaczepu w oknie czasowym, funkcja ATCC jest 
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dezaktywowana. Atrybuty te są włączane w skali globalnej. 
 
Dla szyny zbiorczej: 
 
Kompensacja spadku napięcia na linii: w przypadku, gdy dwie połączone szyny zbiorcze są 
oddalone od siebie, w celu skompensowania rezystancyjnych oraz reaktywnych spadków 
napięcia na linii energetycznej dostępnych jest kilka metod scalania. Metoda jest wybierana w 
skali globalnej, natomiast współczynniki w zależności od szyny zbiorczej. 
 
Przykład: główne atrybuty pozwalające włączyć różne poziomy są następujące (ujęte w nawias) 
 

 
 

Na powyższym schemacie zilustrowano dwie niezależne komórki: 
 

− niezależny transformator pracujący w trybie ręcznym (status ATCC przyjmuje wartość 
Wyłączony) 
 
− grupa pracująca w trybie automatycznym (status ATCC przyjmuje wartość Włączony) 
Operator ustawia status globalny na włączony. 

 
 

7.1.4.1.4 Możliwości 
 

Urządzenie DS Agile C26x umożliwia zarządzanie maksymalnie: 

− 7 transformatorami 

− 4 połączonymi równolegle transformatorami 

− 8 szynami zbiorczymi 

− 4 transformatorami przypadającymi na szynę zbiorczą 

− 2 reaktancjami przypadającymi na transformator 

− 2 poziomami napięć 
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7.1.4.1.5 Warunki alarmowe 
 
Nazwy atrybutów użytych w edytorze SCE są ujęte w nawiasach, jeżeli pomaga to 
zidentyfikować punkt danych. 
 
Transformator 
 
− Wyzwalanie wyłącznika nadprądowego MCB. Jeżeli transformator jest sterowany 

automatycznie oraz występuje nieprawidłowe wydzielenie przełącznika zaczepów, 
wyzwalany jest wyłącznik nadprądowy MCB przełącznika zaczepów 
 

− Rozbieganie: jeżeli przełącznik zaczepów działa bez prawidłowych komend lub jeżeli 
działanie przełącznika zaczepów powoduje, że przemieszcza się on poza ustawione 
wartości. Alarm ten jest resetowany 30 s po tym, jak grupa została przełączona w tryb 
ATCC Off 

 
− Pole odłączone (obejmuje awarię zasilania) [disc eqt] 

 
− Pole lokalne: zawiera operacje sterowania zmianą zaczepu: lokalne/zdalne, 

podłączone/odłączone (wartości nadzorcze) 
 

− Nieprawidłowe napięcie [inv voltage] 
 

− Przełącznik zaczepów działa nieprawidłowo jeżeli: 
 

− Sygnał TCIP występuje zbyt późno [TAP bad TCIP] lub jest zbyt długi [TAP long 
TCIP] 
 

− Nieprawidłowy zaczep [TAP invalid]: zaczep o danym numerze nie jest zaczepem 
wymaganym; problem ten może wystąpić po zadziałaniu przełącznika zaczepów, 
jeżeli numer zaczepu nie jest numerem oczekiwanym. 

 
− Alarm TAP bad TCIP jest resetowany 30 s po tym jak grupa została przełączona 

w tryb ATCC Off 
 

− Wyszukiwanie ATCC (ATCC hunting): alarm ten jest resetowany 30 s po tym, jak grupa 
została przełączona w tryb ATCC Off. 
 

− Przetężenie, przepięcie 

 

Szyna zbiorcza: 

− Nieprawidłowe napięcie (przy różnych wartościach dla równoległych transformatorów) [inv 
voltage] 
 

− Więcej niż 4 transformatory w grupie [max transfo] 

 
− Wyłącznik lub odłącznik w nieprawidłowym stanie w grupie [inv module] 

 

Globalne: 

− Parametr docelowy nieosiągnięty 

− Usterka ATCC: aktywowany, gdy jeden z tych alarmów jest uruchomiony oraz 
resetowany, jeżeli wszystkie zostały zresetowane. 
 

− Sygnalizacja dziennika błędów: aktywowany jeżeli jedno z wejść zostaje uaktywnione 
i resetowany jeżeli operator wybierze komendę „Clear ATCC Faults”. 
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− Uchylenie statusu DBI 
 
 

7.1.4.2 Logika monitorowania 
 

7.1.4.2.1 Tryby 
 
Zgodnie z trybem sterowania podstacji, operator kontroluje globalny tryb ATCC (poziom 
podstacji) oraz tryby ATCC szyny z interfejsu operatora Alstom DS Agile lub z systemu 
SCADA. 

 

Sterowanie podstacją Sterowanie z punktu zdalnego 
sterowania RCP (SCADA) 

Sterownie ze stacyjnego punktu 
sterowania SCP (Interfejs 
operatora) 

Lokalne wstrzymane dozwolone 
Zdalne dozwolone wstrzymane 

 

Od operatora zależy wybór, w skali globalnej, w jaki sposób tryb (tj. status ATCC) jest 
zmieniany: 

 
− Przy połączeniu grup: grupa powstała w wyniku scalenia dwóch grup pracujących 

w różnych trybach może być wyłączona lub włączona 
 

− Gdy pole przełączy się na sterowanie lokalne: pole może być wyłączone lub włączone 
 

 
7.1.4.2.2 Warunki dla aktywnej automatycznej regulacji napięcia 

 
Do uaktywnienia automatycznej regulacji wymagane są następujące warunki: 
− Włączony tryb ATCC 

 
− Zamknięty wyłącznik po drugiej stronie transformatora (pierwotnej) 

 
− Brak informacji „regulation locking” (blokowanie regulacji) (alarm usterki AVR, blokada 

zewnętrzna, rozbieganie, przepięcie na transformatorze) 
 

Dla trybu ATCC/powrót do pozycji wejściowej: 
 

− mierzone napięcie musi znajdować się w granicach tolerancji ustawionych jako 
współczynniki napięcia znamionowego: 

 
− dopuszczalny znamionowy spadek napięcia 

 
− dopuszczalny znamionowy wzrost napięcia 

 
− odchylenie od napięcia docelowego musi być mniejsze niż zadany współczynnik 

napięcia znamionowego: 
 
− maksymalna różnica napięć 

 
Ponadto, przed wysłaniem operacji sterowania zaczepem (podnieś/opuść), wymagane są 
następujące warunki: 
 
− Brak sygnału „tap in progress” (trwa zmiana zaczepu) 

 
− Brak informacji „higher position” (pozycja nawyższa), dla sterowania podnoszeniem 

 
− Brak informacji „lower position” (pozcja najniższa), dla sterowania opuszczaniem 
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7.1.4.2.3 Logika statusu transformatorów 
 

 
 

7.1.4.2.4 Logika statusu szyn zbiorczych 
 
Bieżący tryb szyny zbiorczej odpowiada (statusowi ATCC szyny zbiorczej) ORAZ (globalnemu 
statusowi ATCC). Status przyjmuje wartość Wyłączony, jeżeli: 
 

− status jednego z transformatorów podłączonych do szyny zbiorczej przyjmuje 
wartość Wyłączony LUB 
 
− napięcie szyny zbiorczej jest nieprawidłowe 

 
 

7.1.4.2.5 Logika statusu grupy 
 
Średnie napięcie jest nieprawidłowe, jeżeli: 
 

− jedno z napięć różni się o więcej niż maksymalna różnicę napięcia „max voltage 
difference” (współczynnik) z napięcia średniego 

LUB 
− jedno z napięć jest nieprawidłowe. 

 
Status przyjmuje wartość Włączony jeżeli co najmniej jedna z szyn w grupie jest włączona. 
Status przyjmuje wartość Wyłączony, jeżeli przynajmniej jeden z warunków jest spełniony: 
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Jeżeli dwie szyby zbiorcze zostaną odłączone, utrzymują swój poprzedni tryb. W przypadku 
wystąpienia zwarcia, powiązana z szyną funkcja ATCC wyłącza się. 

 
 

7.1.4.3 Przemieszczanie przełącznika zaczepów 
 

7.1.4.3.1 Napięcie docelowe 
 
Gdy operator zmieni napięcie docelowe, nowe napięcie docelowe jest wskazywane 
natychmiast. Rzeczywiste napięcie docelowe nie może zmieniać się o więcej niż tempo 
narastania napięcia docelowego („voltage target ramping rate”), jeżeli sterowanie szyną 
zbiorczą odbywa się automatycznie. Jeżeli sterownie szyną zbiorczą nie odbywa się 
automatycznie, niezwłocznie wymuszone zostaje nowe napięcie docelowe. 
 
Każdy poziom napięcia posiada inne atrybuty: 
 
− 5 napięć docelowych, z domyślnym napięciem docelowym (jednym z pięciu) 

 
− 2 strefy nieczułości, jedna zgrubna (DB1, do inicjowania zmiany zaczepów), druga 

dokładna (DB2, do zakończenia zmiany zaczepów) 
 

− maksymalne tempo zmiany zaczepu, które nie może być przekroczone w trakcie zmiany 
położenia zaczepu. 

 
Każde napięcie docelowe szyny zbiorczej jest wybierane spośród 5 za pośrednictwem układów 
sterowania, zgonie z tempem narastania napięcia docelowego. 
 
Jeżeli szyna zbiorcza jest częścią grupy, obowiązującym napięciem docelowym jest to z szyny 
zbiorczej o najwyższym priorytecie. Zmiana pojedynczego zaczepu w obrębie grupy odbywa się 
w danym momencie, lecz istnieje możliwość jednoczesnego uaktywnienia kilku grup. 
Każda z grup musi osiągnąć napięcie docelowe. 
 
Jeżeli napięcie wykracza poza strefę nieczułości DB1, wówczas ustawiany jest timer 
początkowy T1 oraz z chwilą upłynięcia czasu odmierzanego przez timer wystawiona zostaje 
sekwencja sterowania zaczepem. 
 
W celu przejścia do strefy nieczułości DB2 wymaganych może być więcej zmian zaczepów: są 
one uruchamiane, gdy upłynie czas odmierzany przez drugi timer T2; zmiana jest 
podporządkowana maksymalnemu tempu zmian zaczepu. 
 

 
 

WYNIESIONA SZYNA ZBIORCZA: 
 
Istnieje możliwość ustawienia napięcia docelowego dla punktu oddalonego od strony niskiego 
napięcia transformatora. Wzorcowe_ULV = (Docelowe_ ULV + Spadek_U) x wartość zadana 
ważenia (0,9 …1) 
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ULV jest rzeczywistą wartością mierzoną 

Metody scalania: 

− Korekta wartości zadanej: Spadek_U ² = PLV x R% + QLV x X% 

gdzie 

− PLV oraz QLV jest lokalnie mierzoną mocą czynną oraz bierną 

R% oraz X% są współczynnikami rezystywnymi/reaktywnymi 

− Korekta napięcia: w miejsce ULV, użyć Spadek_U ² = (ULV –A)² + B² 

Gdzie 

A = (RL X P + XL X Q)/ ULV 

B = (XL X P + RL X Q)/ ULV 

 
XL oraz RL są rezystywnymi/reaktywnymi współczynnikami transformator-szyna zbiorcza 
 

 
 

Uwaga: Jeżeli kompensacja spadku napięcia na linii nie jest używana, 
współczynniki rezystywne oraz reaktywne należy ustawić na minimum. 

 
 

7.1.4.3.2 Napięcie poza strefą nieczułości napięcia docelowego 
 
Gdy przez określony czas regulowane napięcie wykracza poza ustawienia strefy nieczułości, 
urządzenie C26x wysyła komendy do mechanizmu przełącznika zaczepów, aby sprowadzić je 
w wyznaczoną wartościami granicznymi ustawioną strefę nieczułości. 
 
Strefa nieczułości napięcia jest wyrażona w postaci wartości procentowej napięcia 
znamionowego. W zależności od liczby transformatorów w grupie, stosowane są różne 
współczynniki nastawy. 
 
strefa nieczułości napięcia = bazowa strefa nieczułości x współczynnik napięcia. Przykłady: 
 
 przykład 1 przykład 2 
Grupa z 1 transformatorem 1 1 
Grupa z 2 transformatorami 1 1 
Grupa z 3 transformatorami 1 2/3 
Grupa z 4 transformatorami 1 1/2 

 

Decyzja o zmianie położenia przełącznika zaczepów jest podejmowana, gdy: 
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− napięcie > napięcie docelowe + strefa nieczułości napięcia x napięcie znamionowe LUB 
 
− napięcie < napięcie docelowe - strefa nieczułości napięcia x napięcie znamionowe 

w czasie dłuższym niż limit czasu T1. 
 

Podwójne strefy nieczułości są wykorzystywane w celu zapewnienia w odpowiednim stopniu 
zbliżonej wartości napięcia występującego po zmianie zaczepu do wybranego napięcia 
docelowego. Strefa DB1 jest wykorzystywana do inicjowania zmiany zaczepu, natomiast DB2 do 
kończenia zmiany zaczepu. 
 
 

7.1.4.3.3 Limity czasowe 
 
Zmiana zaczepów transformatorów jest realizowana z uwzględnieniem pewnych limitów 
czasowych: 
 
Początkowa zmiana zaczepu („Initial tap”) transformatora jest opóźniony przez limit czasu T1, 
kolejna przez limit czasu T2. Jeżeli jeden zaczep jest niewystarczający do osiągnięcia napięcia 
docelowego lub optymalizacji prądu wyrównawczego, wówczas używanych jest kilka zaczepów. 
Limit czasu T2 liczony jest od momentu zakończenia wystawiania sygnału TCIP. 

 
Gdy napięcie wpada oraz wypada ze stref nieczułości, system inicjuje odliczanie do wartości 
T1, w momencie, gdy napięcie znajduje się poza pierwsza strefą nieczułości (deadband1). 
Jeżeli następuje powrót napięcia do drugiej strefy nieczułości (deadband2) przed osiągnięciem 
wartości T1, wówczas system inicjuje zliczanie do 0. 
 
Wszelkie wahania napięcia, które przechodzą przez całą strefę nieczułości, z jednej strony na 
drugą, powodują konieczność zresetowania początkowego opóźnienia zaczepu („initial tap time 
delay”) oraz rozpoczęcia nowego cyklu. 
 
Po zadziałaniu układu SPZ, grupa (lub dwie nowe grupy) utrzymują ten sam tryb ATCC; 
niemniej jednak odliczanie jest resetowane do zera i nowe opóźnienie wynosi T1. 
 
− Początkowe opóźnienie zaczepu T1 jest regulowane w zakresie od 15 do 120 s, 

w krokach co 0,1 s. 
 

− Pośrednie opóźnienie zaczepu T2 jest regulowane w zakresie od 0 do 120 s, w krokach 
co 0,1 s. 

 
Aby zapobiec niepotrzebnym zmianom zaczepów, wywołanym przez przejściowe wahania 
napięcia, napięcie musi pozostawać poza zakresem nieczułości w trakcie początkowego 
opóźnienia zaczepu „initial Tap Time Delay” (konfigurowalne opóźnienie T1). 
 
Wszelkie wahania napięcia, które przechodzą przez całą strefę nieczułości, z jednej strony na 
drugą, powodują konieczność zresetowania początkowego opóźnienia zaczepu („initial tap time 
delay”) oraz rozpoczęcia nowego cyklu. 
 

Jeżeli po uprzednim sterowaniu zaczepem wymagana jest zmiana zaczepu: 

− Ti oznacza datę przeprowadzenia poprzedniej zmiany zaczepu 

− T to aktualny czas 

− RateMax oznacza maksymalne tempo zmiany zaczepu 

− T2 jest pośrednim opóźnieniem zaczepu 

− Vi oznacza napięcie wtórne w chwili Ti 

− V jest bieżącym napięciem wtórnym 

W przypadku przełączania zaczepów w górę (aby zwiększyć napięcie), zaczep jest zmieniany, 
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gdy 

 T > Ti + T2 oraz V < Vi + RateMax x (T–Ti) 
W przypadku przełączania zaczepów w dół (aby zmniejszyć napięcie), zaczep jest zmieniany, 
gdy 

 T > Ti + T2 oraz V > Vi – RateMax x (T–Ti) 
 
Maksymalna tempo zmiany napięcia jest uzyskiwana zgodnie z opisem z poniższego przykładu: 
 

 
 

RYSUNEK 69: REGULACJA NAPIĘCIA 
 

Pierwsze podniesienie zaczepu (RAISE 1) jest przeprowadzane po czasie T1. 
 
Drugie podniesienie zaczepu (RAISE 2) jest przeprowadzane z opóźnieniem T2 po pierwszym 
podniesieniu zaczepu (RAISE 1), w tym momencie tempo zmiany napięcie jest niższe niż tempo 
maksymalne. 
 
Trzecie podniesienie zaczepu (RAISE 3) NIE JEST PRZEPROWADZANE z opóźnieniem T2 po 
drugim podniesieniu (RAISE 2), gdyż w tym momencie tempo zmiany napięcia jest większa niż 
tempo maksymalne. Jest ono przeprowadzane, gdy bieżące tempo zmiany napięcia stanie się 
niższe niż tempo maksymalne. 

 
Istnieje możliwość wyboru opóźnienia T1 jako opóźnienia stałego lub nie, tj. czasowo 
zależnego. Gdy wybrane zostanie opóźnienie czasowo zależne: odchylenie jest następujące: 
DV = | rzeczywiste napięcie grupy - napięcie graniczne strefy nieczułości | 
 
− JEŻELI DV < 1% napięcia docelowego WTEDY początkowe opóźnienie zaczepu 

= T1. 
 

− JEŻELI 1% ≤ DV < 10% napięcia docelowego WTEDY początkowe opóźnienie zaczepu 
= T1/DV. 

 
− JEŻELI DV ≥ 10% napięcia docelowego WTEDY początkowe opóźnienie zaczepu 

= T1/10. 
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Przykład: Cel = 135.96 T1= 40.00 s strefy nieczułości 2 = 136.64 
 

 

Szyna zbiorcza 

DV = (szyna 
zbiorcza-

strefa 
nieczułości) 

%DV = 
(DV*100)/nap. 

docel. 
Limit czasu 

 

137 0.36 0.26 40.00 %DV <1%: Limit 
czasu = T1 

139.03 2.39 1.76 22.75  
140.01 3.37 2.48 16.14  
141.01 4.37 3.21 12.44  

143.04 6.40 4.71 8.50 
1% < %DV <10%: 
Limit czasu = 
T1/%DV 

145.04 8.40 6.18 6.47  
146.01 9.37 6.89 5.80  
150.01 13.37 9.83 4.07  
151.02 14.38 10.58 4.00  

152.05 15.41 11.33 4.00 %DV >10%: 
Timeout = T1/10 

153.03 16.39 12.06 4.00  
 
Gdy transformator należy do grupy złożonej z kilku transformatorów, limit czasu jest stosowany 
dla tej grupy. Dwie różne grupy posiadają odrębne wzorce limitów czasu, tym samym 
umożliwiając jednoczesną zmianę zaczepów. 
 
− Zaczep jest zdefiniowany jako „pierwszy” gdy (logiczne LUB): 

− Tryb grupy uległ zmianie 

− Napięcie powróciło do drugiej strefy nieczułości (deadband2) 

− Gdy napięcie na wskroś przecina strefę nieczułości. 
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7.1.4.3.4 Naprowadzanie 

 
Gdy sterowanie szyną zbiorczą odbywa się w trybie automatycznym, zaczepy transformatorów 
są naprowadzane tak, że ich napięcia na zaciskach otwartego obwodu podążają za napięciami 
na szynach zbiorczych dla których zostały wybrane w granicach 3% napięcia szyny zbiorczej. 
 
Naprowadzanie jest aktywne: 
 
− Jeżeli do powiązanej szyny zbiorczej jest podłączony co najmniej jedne transformator 

oraz 
 

− Jeżeli odłącznik szyny zbiorczej transformatora jest zamknięty oraz 
 

− Jeżeli wyłącznik nn jest otwarty. 
 
Naprowadzanie jest wyłączone, gdy napięcie szyny zbiorczej jest niższe niż Umin (80% napięcia 
znamionowego). Jeżeli transformator pracuje w trybie naprowadzania, sterowanie ręczne nie 
jest akceptowane. 
 
Jeżeli (i tylko wtedy, gdy) usterka na przełączniku zaczepów pozostaje aktywna, transformator 
pozostaje POZA automatyczną kontrolą. W konsekwencji, naprowadzanie jest wstrzymane tak 
długo jak przełącznik zaczepów jest niesprawny oraz do momentu, gdy operator wybierze 
komendę „Clear AVR faults” (skasuj usterki AVR). 
 
Początkowe opóźnienie naprowadzania zaczepu jest używane dla pierwszego zaczepu w trybie 
naprowadzania. Pośrednie opóźnienie naprowadzania zaczepu jest używane pomiędzy 
kolejnymi zmianami zaczepów. 
 

7.1.4.4 Tryby kalkulacji dla grupy szyn zbiorczych 
 
Jeżeli grupa zawiera więcej niż jeden transformator oraz pracuje w trybie automatycznego 
sterowania, wówczas koordynacja transformatorów grupy ma na celu zminimalizowanie prądu 
wyrównawczego. W tym celu dostępne są trzy tryby kalkulacji, uzależnione od uwarunkowań 
stacyjnych oraz wymagań klienta. Podczas konfiguracji możliwy jest wybór jednego z trzech 
trybów. 
 
Jeżeli we wszystkich trzech poniższych trybach kalkulacji wszystkie przełączniki zaczepów 
transformatora osiągnęły swoje położenie krańcowe, gdy wymagana jest dalsza zmiana 
zaczepów, wówczas generowany jest alarm „target unreached”. Gdy problem zostanie 
rozwiązany, wówczas alarm zostaje wyłączony. 
 
Pierwszy tryb kalkulacji: Zaczep („TAP”) 
 
W tym przypadku założenie jest następujące: 
 
− Napięcia strony pierwotnej transformatorów są identyczne 

 
− Liczba zaczepów oraz zakres regulacji transformatorów są identyczne 

 
Wówczas maksymalny zakres Tpi pomiędzy transformatorami będzie wynosić 1 oraz 
zapewnione będzie zrównoważone sterowanie przy zmianie napięcia. 
 
Obliczenia przeprowadzane są następująco: 
 
− jeżeli napięcie znajduje się POZA strefą nieczułości oraz 

− poniżej strefy nieczułości -> na transformatorze z najniżej ustawionym zaczepem 
przeprowadzany jest proces podnoszenia 
 

− powyżej strefy nieczułości -> na transformatorze z najwyżej ustawionym zaczepem 
przeprowadzany jest proces opuszczania 
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− jeżeli napięcie znajduje się WEWNĄTRZ strefy nieczułości, system ustawia transformator 
w trakcie zmiany pojedynczego zaczepu  
 

Drugi tryb kalkulacji: Przekładnia transformatora („Transformer ratio”) 
 
W tym przypadku, zakłada się, że napięcia strony pierwotnej transformatorów są identyczne. 
Obliczenia przeprowadzane są następująco: 
 
− jeżeli napięcie znajduje się POZA strefą nieczułości oraz 

− poniżej strefy nieczułości -> na transformatorze o najmniejszej przekładni 
przeprowadzany jest proces podnoszenia 

 
− powyżej strefy nieczułości -> na transformatorze o największej przekładni 

przeprowadzany jest proces opuszczania 
 

− jeżeli napięcie znajduje się WEWNĄTRZ strefy nieczułości, system ustawia transformator 
w przedziale wyznaczonym przez wartość procentową przekładni transformatora. 
Powyższa wartość procentowa P jest obliczana dla wszystkich grup: 
 

P = maks. (zakres Tpi / (liczba zaczepów - 1)) 
 
Przykład: 
Grupa z 3 transformatorami: 
 
− SGT1: 19 zaczepów, zakres Tpi = 30 % 

− SGT2: 19 zaczepów, zakres Tpi = 30 % 

− SGT3: 16 zaczepów, zakres Tpi = 20 % 

P = maks. (30 / 18; 30 / 18; 20 / 15) = 30/18 % = 1,67 % 

Tak więc 3 transformatory pozostają w zakresie 1,67 %. 

Działanie zaczepu, jeżeli (przekładniaMaks - przekładniaMin) > 0,0167 przekładniaZnam, przy: 
 
− przekładniaMin = minimalna przekładnia 3 transformatorów 

− przekładniaMaks = maksymalna przekładnia 3 transformatorów 

− przekładniaZnam = znamionowe napięcie strony wtórnej / znamionowego napięcia strony 

pierwotnej (zdefiniowane w konfiguracji) 

 
Trzeci tryb kalkulacji: Minimalizacja prądu wyrównawczego („circulating current 
minimisation”) 
 
Nie zakłada się, że napięcia strony pierwotnej transformatorów są identyczne. Przykład 
z dwoma transformatorami: 
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Każdy z transformatorów charakteryzuje się następującymi parametrami: 
 
− Sn (wartość mocy) 

− x (% impedancja przy mocy bazowej Sbase = 100 MVA), innymi słowy X (reaktancja) 

= x . Un² / Sbase 

− U, I, P, Q 

− Bieżący zaczep 

− Un (znamionowe napięcie strony wtórnej) 

Transformator może być przedstawiony w następujący sposób: 
 

 
 
Transformatory mogą być przedstawione w następujący sposób: 
 

 

 
U = E1 - X1.I1 = E2 - X2.I2 => E1-E2 = X1.I1 - X2.I2 

I = I1 + I2 

E1 - E2 = (X1 + X2) . IC 

=> prąd wyrównawczy IC = (X1.I1 - X2.I2) / (X1 + X2) 

Dla każdego transformatora, otrzymujemy U,I,P,Q (U1,I1,P1,Q1 oraz U2,I2,P2,Q2) 

Dla i=1 lub i=2, Qi/Pi = tan ϕi 

W zależności od znaków Pi oraz Qi: -π < ϕi < π 

Jeżeli od transformatora 1 do transformatora 2 płynie prąd wyrównawczy, wówczas ϕ1 > ϕ2. 
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Napięcie poza strefą nieczułości 
 
Jeżeli napięcie znajduje się poza strefą nieczułości oraz moc czynna > 0 (|ϕ| < π/2), wówczas: 

 
− Jeżeli napięcie znajduje się poniżej wartości docelowej, wówczas zaczep transformator 

o największej wartości ϕ| jest przełączany W GÓRĘ 
 

− Jeżeli napięcie znajduje się poniżej wartości docelowej, wówczas zaczep transformatora 
o najniższej wartości |ϕ| jest przełączany W DÓŁ 

 
Jeżeli napięcie znajduje się poza strefą nieczułości oraz moc czynna < 0 (|ϕ| > π/2), wówczas: 
− Jeżeli napięcie znajduje się poniżej wartości docelowej, wówczas zaczep transformatora 

o najniższej wartości |ϕ| jest przełączany W GÓRĘ 
 

− Jeżeli napięcie znajduje się poniżej wartości docelowej, wówczas zaczep transformatora 
o największej wartości |ϕ| jest przełączany W DÓŁ Ten sam algorytm jest używany w przypadku 
trzech lub czterech transformatorów. 

 
Napięcie w strefie nieczułości 
 
Jeżeli napięcie znajduje się w strefie nieczułości, wówczas konieczne jest sprawdzenie prądu 
wyrównawczego pod kątem możliwości jego zredukowania. 
 
∆U = E1 – E2 = |X1*I1 - X2*I2| 

∆U jest porównane z poziomem napięcia odpowiadającym pojedynczej zmianie zaczepu 

(∆U1tap). Zakres Tpi: zakres zmian zaczepu dla transformatora 

NbTap: liczba zaczepów dla transformatora Un: znamionowe napięcie strony wtórnej 

∆U1tap = (zakres Tpi /(NbTap -1)) x Un if ∆U > ∆U1tap oraz jeżeli ϕi > ϕj, a więc 

Jeżeli napięcie znajduje się poza strefą nieczułości oraz moc czynna > 0 (|ϕ| < π/2), wówczas: 

− Jeżeli napięcie znajduje się poniżej wartości docelowej, wówczas zaczep transformator 
o największej wartości ϕ| jest przełączany W GÓRĘ 
 

− Jeżeli napięcie znajduje się poniżej wartości docelowej, wówczas zaczep transformatora 
o najniższej wartości |ϕ| jest przełączany W DÓŁ 

 
Jeżeli napięcie znajduje się poza strefą nieczułości oraz moc czynna < 0 (|ϕ| > π/2), wówczas: 
 
− Jeżeli napięcie znajduje się poniżej wartości docelowej, wówczas zaczep transformatora 

o najniższej wartości |ϕ| jest przełączany W GÓRĘ 
 

− Jeżeli napięcie znajduje się powyżej wartości docelowej, wówczas transformatora 
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o najwyższej wartości |ϕ| jest przełączany W DÓŁ 
 
Ten sam algorytm jest używany w przypadku trzech lub czterech transformatorów. 
 

7.2 Kontrola synchronizmu 
 

7.2.1 Informacje ogólne 
 
Funkcja kontroli synchronizmu urządzenia DS Agile C26x jest zaprojektowana w taki sposób, 
aby mierzyć napięcia w odniesieniu do kąta fazowego, częstotliwości oraz amplitudy na linii oraz 
na szynie zbiorczej w celu zabezpieczenia przed wzajemnym połączeniem 
niezsynchronizowanych systemów.  
 
Nie jest możliwe bezpośrednie podłączenie urządzenia C26x do sieci wysokiego napięcia. 
Urządzenie C26x odbiera dane z przekładników prądowych (CT) oraz przekładników 
napięciowych (VT) podłączone do płytek TMU2xx. 
 
Przekładniki prądowe oraz napięciowe wykorzystywane są do następujących celów: 
 
− Dostarczenie danych na temat prądu oraz napięcia, pozwalających uzyskać wiarygodny 

obraz zjawisk zachodzących w podstacji elektrycznej po stronie wysokiego napięcia 
 

− Zapewnienie galwanicznej izolacji pomiędzy stroną znajdującymi się pod wysokim 
napięciem a obwodami pomiarowymi i zabezpieczającymi 

 
− Zabezpieczenie obwodów pomiarowych przed uszkodzeniami powstałymi w wyniku 

zwarcia występującego w sieci wysokiego napięcia. 
 

Pomiary napięcia wykorzystywane przez wewnętrzną funkcję synchronizmu są zapewniane 
przez przekładniki napięciowe. Pomiary te są wykorzystywane do realizacji funkcji 
zabezpieczających oraz wewnętrznej kontroli synchronizmu, niezależnie od tego czy jest to 
kontrola synchronizmu typu 1 (standardowy zestaw wymogów dotyczących zamknięcia 
wyłącznika), typu 2 (automatyka oparta na przesunięciu częstotliwości) lub typu 3 (układy 
„półtorawyłącznikowe”). 
 
Funkcja kontroli synchronizmu umożliwia połączenie 2 sieci elektrycznych, które mogą być 
podłączone do różnych źródeł (generatorów) i tym samym niezsynchronizowanych ze sobą: 
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RYSUNEK 70: PRZYKŁADY ZASTOSOWANIA KONTROLI SYNCHRONIZMU W UKŁADACH 
JEDNOWYŁĄCZNIKOWYCH 

 
Funkcja kontroli synchronizmu mierzy dwa napięcia w odniesieniu do kąta fazowego, 
częstotliwości oraz amplitudy w celu zabezpieczenia sieci elektrycznej przed połączeniem 
dwóch niezsynchronizowanych systemów. 
 
Funkcje kontroli synchronizmu typu 1 oraz typu 2 umożliwiają zarządzanie maksymalnie 2 
wyłącznikami. Jednak w danej chwili mogą one kontrolować tylko jeden wyłącznik. Zestaw 
parametrów zdefiniowanych dla funkcji kontroli synchronizmu ma zastosowanie dla obu 
wyłączników. 
 
Funkcja kontroli synchronizmu równocześnie zarządza 3 wyłącznikami w układzie 
półtorawyłącznikowym: 2 wyłączniki liniowe oraz 1 wyłącznik sprzęgłowy. 
 

Gdy 2 sieci elektryczne są ze sobą synchronizowane: 

− Napięcia są identyczne (plus lub minus rozrzut) 
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− Częstotliwości są identyczne (plus lub minus rozrzut) 

− Fazy są identyczne (plus lub minus rozrzut) 

Obliczane są ΔV, Δϕ oraz ΔF. Ich wartości są dostępne za pośrednictwem modułu 
pomiarowego. 
 
ΔV jest wyznaczony na podstawie wartości skutecznej napięć zarówno po stronie szyny 
zbiorczej jak i linii. 
 
Wartość ΔF jest przyjmowana jako stała w całym okresie.  W rezultacie, pomiar Δϕ  pozwala 
ustalić, czy spełnione zostały warunki kontroli synchronizmu (czas zadziałania wyłącznika może 
być brany pod uwagę). 
 
synchronizacja czasu = 2 * pi *ΔF / Δϕ 
 
Szczegółowe informacje podano w rozdziale 5.2.4 Zagadnienie 3: TMU2XX - przetwarzanie 
pomiarów PP/PN aż do detekcji wartości progowej. 
 
Do funkcji kontroli synchronizmu przekazywane są 3 napięcia fazowe oraz jedna faza szyny 
zbiorczej. 
 

 
 
Istnieje możliwość ustawienia fazy odniesienia szyny zbiorczej. Jeżeli istnieją dwie szyny 
zbiorcze, faza odniesienia musi być taka sama dla obu z nich. Kontrola synchronizmu zostanie 
zastosowana pomiędzy linią oraz wybraną szyną zbiorczą dla typów 1 i 2. Kontrola 
synchronizmu typu 3 (konfiguracja półtorawyłącznikowa) dla osiągnięcia zgodności korzysta 
z wirtualnych odpowiedników. Zostały one wymienione w dalszej części tego rozdziału. 

 
 

7.2.2 Opis funkcjonalny 
 

7.2.2.1 Tryby 
 
Kontrola synchronizowania (blokowanie) 
Jest ona przeprowadzana, jeżeli wartość ΔF jest niższa niż zdefiniowany przez użytkownika 
próg (na ogół niższa niż 0,1 Hz). Jeżeli tak jest, obliczane jest, ΔV oraz Δ. Jeżeli wartości te 
są niższe niż zdefiniowany przez użytkownika próg, do wyłącznika zostaje wysłana komenda 
zamknij. 
 
Z drugiej strony, zamknięcie wyłącznika jest uniemożliwione, jeżeli synchronizacja systemu nie 
jest uaktywniona i jeden z powyższych warunków nie jest spełniony. 
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Synchronizacja systemu (sprzęganie) 
Gdy otrzymane zostanie polecenie zamknięcia oraz jeżeli wartość ΔF znajduje się poza 
zdefiniowanym przez użytkownika zakresem, uaktywnione zostaje sprzęganie. 
Funkcja synchronizacji systemu pełni rolę prognostyczną. Oznacza to, że funkcja oblicza czas 
oczekiwania przed zainicjowaniem autoryzacji zamknięcia wyłącznika, uwzględniając kompletną 
linię poleceń, włącznie z charakterystykami mechanicznym wyłącznika. Czas ten powinien być 
zdefiniowany przez użytkownika. 
 

Uwaga: Po zdefiniowanym przez użytkownika opóźnieniu tryb synchronizacji 
systemu jest resetowany. 
 

Kontrola obecności napięcia 
Obecność napięcia jest sprawdzana, jeżeli blokowanie nie jest dozwolone przez ustawione 
schematy lub jeżeli nie powiodło się, oraz jeżeli sprzęganie nie jest dozwolone. Zadaniem funkcji 
kontroli obecności napięcie jest sprawdzanie, czy linia i/lub szyna zbiorcza jest pozbawiona 
napięcia („Dead”) (napięcie poniżej nastawy line/bus voltage under threshold (%)), czy 
znajduje się pod napięciem („Live”) (napięcie powyżej nastawy line/bus voltage over threshold 
(%)). Istnieją cztery możliwe przypadki: 
 
− linia pod napięciem oraz szyna pod napięciem: LL/LB 

− linia pod napięciem oraz brak napięcia na szynie LL/DB 

− brak napięcia na linii oraz szyna pod napięciem DL/LB 

− brak napięcia na linii oraz brak napięcia na szynie DL/DB 

 

W przypadkach LL/DB, DL/LB oraz DL/DB komenda zamknięcia jest wysyłana do wyłącznika 
zgodnie ze skonfigurowanym schematem. 
Istnieją trzy sposoby zarządzania blokowaniem oraz sprzęganiem (LL/LB): 
 
− Tryb wyłączności: 

Blokowanie nie jest realizowane, wyłącznie sprzęganie. 
 

− Tryb ewolucyjny (Evolutive) 
Jest to tryb domyślny: w pierwszej kolejności odbywa się próba blokowania i jeżeli nie 
powiedzie się, realizowane jest sprzęganie. 
 

− Tryb podziału 
W pierwszej kolejności odbywa się próba blokowania i jeżeli nie powiedzie się, 
realizowane jest sprzęganie. W pewnych warunkach możliwe jest przeprowadzenie nowej 
operacji blokowania. 
 

Dostępność powyższych trybów jest uzależniona od typu kontroli synchronizmu: Szczegóły 
podano w dalszej części niniejszego rozdziału. 
 

7.2.2.2 Różne typy poleceń zamknięcia 
 
Istnieją cztery typy poleceń zamknięcia wyłącznika: 
 
− Zamykanie z synchronizmem polecenie zamknięcia z kontrolą synchronizmu: 

Przeprowadzone zostanie blokowanie, sprzęganie oraz 
kontrola obecności napięcia, zgodnie z konfiguracją 
użytkownika oraz wybranym schematami 

− Zamykanie ręczne Polecenie zamknięcia bez kontroli synchronizmu: 
Przeprowadzone zostanie tylko blokowanie oraz 
kontrola obecności napięcia, zgodnie z konfiguracją 
użytkownika oraz wybranymi schematami 

− Zamykanie automatyczne polecenie zamknięcia z automatyki SPZ: Jest ono 
zarządzane podobnie jak zamykanie ręczne, lecz 
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posiada odrębny inny zestaw schematów (niedostępne 
z kontrolą synchronizmu typu 3) 

− Sterowanie ręczne Pominięcie kontroli synchronizmu: Brak synchronizacji 
 
Proces kontroli synchronizmu zwraca potwierdzenie pozytywne (zamykanie jest możliwe) lub 
negatywne (zamykanie nie jest możliwe). 
 
 

7.2.2.3 Schemat blokowy 
 
Schemat funkcji kontroli synchronizmu będzie różnił się w zależności od typu kontroli 
synchronizmu, rodzaju żądania zamknięcia, trybu zarządzania blokowaniem/sprzęganiem oraz 
skonfigurowanego schematu. Niemniej jednak, urządzenie C26x zawsze wykonuje kontrolę 
schematu w tej samej kolejności: 
 
− Blokowanie 

 
− Sprzęganie (ten krok może być pominięty w przypadku komendy ręcznego zamykania 

wyłącznika) 
 

− Kontrola obecności napięcia 
 

 
 

RYSUNEK 72: SCHEMAT SEKWENCJI KONTROLI SYNCHRONIZMU 
 
 
7.2.3 Polecenie zamknięcia z synchronizmem 

 
Po otrzymaniu polecenia zamknięcia, testowane są schematy oraz wysłana jest komenda 
zamknięcia z odpowiedzią: 
 
− OK: zamykanie jest możliwe 

 
− KO: zamykanie niemożliwe 
 
Jeżeli obowiązuje schemat LL/LB, sprawdzone muszą być warunki synchronizacji pomiędzy 
2 napięciami, aby umożliwić zamknięcie wyłącznika. 
Tryb blokowania jest domyślnym trybem synchronizacji. Jeżeli wymagania obowiązują, 
przynajmniej w trakcie opóźnienia T1, zamykanie jest natychmiastowe. W przeciwnym razie 
podejmowana jest próba sprzęgania. W zależności od typu synchronizacji definiowane są różne 
tryby sprzęgania. 
 
Poniższe zatwierdzone schematy są definiowane w trakcie procesu konfiguracji. Funkcja 
kontroli synchronizmu działa w przypadku poniższych schematów: 
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Zamknięcie 

ręczne przez 
operatora 

Zamknięcie 
z kontrolą 

synchronizmu 
przez operatora 

Samoczynne 
ponowne 

zamknięcie 

Blokowanie sieci zarówno przy 
obecności napięć oraz teście 
różnic 
Automatyczne lub ręczne 
blokowanie przy linii pod 
napięciem / szynie pod 
napięciem  

X X X 

Sprzęganie sieci zarówno przy 
obecności napięć oraz teście 
różnic 
Automatyczne oraz ręczne 
sprzęganie sieci przy linii pod 
napięciem / szynie pod 
napięciem 

 X  

Obecność tylko napięcia linii 
Automatyczne oraz ręczne 
połączenie z siecią przy linii pod 
napięcie / braku napięcia na 
szynie 

X X X 

 
 

 
Zamknięcie 

ręczne przez 
operatora 

Zamknięcie 
z kontrolą 

synchronizmu 
przez operatora 

Samoczynne 
ponowne 

zamknięcie 

Obecność tylko napięcie szyny 
zbiorczej 
Automatyczne oraz ręczne 
połączenie z siecią przy braku 
napięcia na szynie / linii pod 
napięciem 

X X X 

Brak obu napięć 
Automatyczne oraz ręczne 
połączenie z siecią przy braku 
napięcia na linii / braku napięcia 
na szynie 

X X X 

 
 
7.2.4 Ograniczenia sprzętowe i użytkowanie 

 
Wykorzystane napięcia są dostarczane z płytki PP/PN. Istnieją 3 możliwości dotyczące liczby 
napięć kontroli synchronizmu oraz wymaganych funkcji dla urządzenia C26x. 

 

Płytka PP/PN 

Liczba 
doprowadzonych 
napięć kontroli 
synchronizmu 

Funkcje 
zabezpieczeniow  

Wybór szyny 
zbiorczej 

Typ kontroli 
synchronizmu 

TMU200 1 Nie Zewnętrzny 1 
TMU210 1 Tak Zewnętrzny 1 lub 2 
TMU220 1 lub 2* lub 3** Nie Wewnętrzny* 1 lub 3 

 

*: Na płytce TMU220 dostępne jest dodatkowe wejście napięciowe, które może być połączone 
albo z PN napięcia punktu neutralnego (dla linii) lub PN drugiej szyny zbiorczej. Funkcja kontroli 
synchronizmu w danej chwili może korzystać tylko z jednego wejścia szyny zbiorczej. 
Przełączenie pomiędzy 2 wejściami PN szyn zbiorczych jest wykonywane przy użyciu stanu 
SPS busbar V choice (wybór napięcia szyny zbiorczej). 
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Funkcja ta jest dostępna tylko w przypadku kontroli synchronizmu typu 1 
w zastosowaniach, w których topologia PN jest identyczna po stronie linii oraz po stronie 
szyny zbiorczej. 
 
**: Tylko do użytku z funkcją kontroli synchronizmu typu 3 
 
Ograniczenia wynikające z użycia płytki TMU210 
 
Jeżeli urządzenie C26x jest wyposażone w płytkę TMU210, istnieją pewne ograniczenia 
wynikające z faktu iż posiada ona tylko 4 wejścia napięciowe: Użyte musi być czwarte wejście 
zarówno dla napięcia punktu neutralnego (lub szczątkowego), lub napięcia szyny zbiorczej, 
dlatego też funkcja kontroli synchronizmu może być niedostępna, jeżeli czwarte wejście 
napięciowe jest wykorzystywane do pomiaru napięcia punktu neutralnego 
 

Pomiar 3VPN 3VPN + V0 2VPN + V0 2VPP + V0 3VPP + V0 
3VPN + 
Vbusbar 

3VPP + 
Vbusbar 

VAN pomiarowe pomiarowe pomiarowe obliczeniowe obliczeniowe pomiarowe nd. 
VBN pomiarowe pomiarowe pomiarowe obliczeniowe obliczeniowe pomiarowe nd. 
VCN pomiarowe pomiarowe obliczeniowe obliczeniowe obliczeniowe pomiarowe nd. 
VAB obliczeniowe obliczeniowe obliczeniowe pomiarowe pomiarowe obliczeniowe pomiarowe 
VBC obliczeniowe obliczeniowe obliczeniowe pomiarowe pomiarowe obliczeniowe pomiarowe 
VCA obliczeniowe obliczeniowe obliczeniowe obliczeniowe pomiarowe obliczeniowe pomiarowe 
V0 obliczeniowe pomiarowe pomiarowe pomiarowe pomiarowe obliczeniowe nd. 
VBusbar nd. nd. nd. nd. nd. pomiarowe pomiarowe 

Funkcje 
zabezpieczeniowe wszystkie wszystkie wszystkie wszystkie wszystkie wszystkie 

Wszystkie za 
wyjątkiem 
59N, 67N 

Wewnętrzna 
kontrola 
synchronizmu 

nd. nd. nd. nd. nd. TAK TAK 

 
Uwaga: Dla przypadków 3VPN + Vbusbar oraz 3VPP + Vbusbar, śledzenie 

częstotliwości opiera się głównie na napięciu Vbusbar. 
 
 

7.2.5 Konfiguracja okablowania PN 
 
Kontrola synchronizmu jest obliczona w wyniku porównania amplitud, częstotliwości oraz różnic 
fazowych między napięciami linii oraz szyny zbiorczej. 
 
Wejście napięciowe płytki TMU220 lub TMU210 urządzenia C26x może być połączone 
z przekładnikiem napięciowym faza-przewód neutralny lub faza-faza. Topologia okablowania 
przekładnika napięciowego musi być skonfigurowana: 
 
− faza-przewód neutralny po stronie linii oraz faza-przewód neutralny po stronie szyny 

zbiorczej: gwiazda po obu stronach 
− faza-faza po stronie linii oraz faza-faza po stronie szyny zbiorczej: trójkąt po obu stronach 
− faza-przewód neutralny po stronie linii oraz faza-faza po stronie szyny zbiorczej: 

 gwiazda po stronie linii - trójkąt po stronie szyny zbiorczej 
− faza-faza po stronie linii oraz faza-przewód neutralny po stronie szyny zbiorczej: 

 trójkąt po stronie linii - gwiazda po stronie szyny zbiorczej 
 
Niezależnie od typu okablowania po stronie linii, skonfigurowana musi być faza odniesienia (lub 
obwód): 
− Jeżeli po stronie linii okablowanie przekładnika napięciowego tworzy układ gwiazdy, jako 

odniesienie może zostać wybrany układ AN, BN lub CN. 
 

− Jeżeli po stronie linii, okablowanie przekładnika napięciowego tworzy układ trójkąta, jako 
odniesienie może zostać wybrany układ AB, BC oraz CA. 
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gwiazda po obu stronach okablowania: 
 
Kontrola synchronizmu jest obliczana przy użyciu: 
− ΔV = mierzone napięcie VPN linii – mierzone napięcie VPN szyny zbiorczej 

 
− ΔF = | częstotliwość mierzonego napięcia VPN linii – częstotliwość mierzonego 

napięcia VPN szyny zbiorczej | 
 

− Δϕ = | kąt fazowy mierzonego napięcia VPN linii – kąt fazowy mierzonego napięcia VPN szyny 

zbiorczej | 
 
Mierzone napięcie VPN linii zależy od obwodu odniesienia (AN lub BN lub CN). Po stronie szyny 
mierzone może być wyłącznie napięcie, ponieważ dostępny jest tylko jeden obwód (AN lub BN 
lub CN). 
 
trójkąt po obu stronach okablowania: 
 
Kontrola synchronizmu jest obliczana przy użyciu: 
− ΔV = mierzone napięcie VPP linii – mierzone napięcie VPP szyny zbiorczej 

 
− ΔF = | częstotliwość mierzonego napięcia VPP linii – częstotliwość mierzonego napięcia VPP 

szyny zbiorczej | 
 

− Δϕ = | kąt fazowy mierzonego napięcia VPP linii – kąt fazowy mierzonego napięcia VPP szyny 

zbiorczej | 
 
Mierzone napięcie VPP linii zależy od obwodu odniesienia (AB lub BC lub CA). Po stronie szyny 
zbiorczej mierzone może być wyłącznie napięcie, ponieważ dostępny jest tylko jeden obwód (AB 
lub BC lub CA). 
 
gwiazda po stronie linii - trójkąt po stronie okablowania szyny zbiorczej: 
 
Kontrola synchronizmu jest obliczana przy użyciu: 

 
− ΔV = | wyznaczone napięcie VPP linii – mierzone napięcie VPP szyny zbiorczej | 

 
− ΔF = | częstotliwość wyznaczonego napięcia VPP linii – częstotliwość mierzonego napięcia 

VPP szyny zbiorczej | 
 

− Δϕ = | kąt fazowy wyznaczonego napięcia VPP linii – kąt fazowy mierzonego napięcia VPP 

szyny zbiorczej | 
 
Mierzone napięcie VPN linii zależy od obwodu odniesienia (AN lub BN lub CN). Po stronie szyny 
zbiorczej mierzone może być wyłącznie napięcie, ponieważ dostępny jest tylko jeden obwód (AB 
lub BC lub CA). 
 
trójkąt po stronie linii - gwiazda po stronie okablowania szyny zbiorczej: 
 
Kontrola synchronizmu jest obliczana przy użyciu: 

 
− ΔV = | wyznaczone napięcie VPN linii – mierzone napięcie VPN szyny zbiorczej | 

 
− ΔF = | częstotliwość wyznaczonego napięcia VPN linii – częstotliwość mierzonego napięcia 

VPN szyny zbiorczej | 
− Δϕ = | kąt fazowy wyznaczonego napięcia VPN linii – kąt fazowy mierzonego napięcia VPN 

szyny zbiorczej | 
 
Mierzone napięcie VPP linii zależy od fazy odniesienia (AB lub BC lub CA). Po stronie szyny 
zbiorczej mierzone może być wyłącznie napięcie, ponieważ dostępny jest tylko jeden obwód (AN 
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lub BN lub CN). 
 
Współczynnik uziemienia: 
Współczynnik uziemienia K0 (earth phase coeff) musi być skonfigurowany, ponieważ jest on 
konieczny do wyznaczenia napięć międzyfazowych na podstawie napięć fazowych i na odwrót, 
w przypadku po stronie linii oraz po stronie szyny zbiorczej występują różne topologie 
przekładnika napięciowego.  
 
Częstotliwość: 
Częstotliwość nie ma wpływu na obliczenia prowadzące do wyznaczenia napięcia VPN linii z 
pomiarów napięcia VPP linii. Jest ona identyczna w obu przypadkach. 
 
 

7.2.6 Komendy otrzymywane z sekwencji sterującej 
 
Kontrola synchronizmu jest inicjowana po otrzymaniu komendy zamknięcia dla 
zsynchronizowanego wyłącznika. 
W zależności od konfiguracji wyłącznika oraz kontroli synchronizmu, typu polecenia oraz stanu 
wbudowanej kontroli synchronizmu, polecenia odebrane oraz zarządzane przez funkcję kontroli 
synchronizmu są następujące: 

 

Stan kontroli 
synchronizmu 

Komenda 
sterująca Pochodzenie Polecenie odebrane przez funkcję 

kontroli synchronizmu 
WYŁ. Zamknij Operator ZAMYKANIE RĘCZNE 
WŁ. Zamknij Operator ZAMYKANIE Z SYNCHRONIZMEM 

WŁ. LUB WYŁ. Zamknij 
Samoczynne 
ponowne 
zamykanie 

ZAMYKANIE AUTOMATYCZNE 

WŁ. Anuluj Operator PRZERWANIE 
WŁ. Wymuś Operator PRZERWANIE 

 

Polecenia odebrane oraz zarządzane przez funkcję kontroli synchronizmu nie zależą od tego 
czy jest ona automatyczna, czy ręczna. 

 
 
7.2.7 Schemat LL/LB: linia pod napięciem, szyna pod napięciem 

 
Blokowanie (kontrola synchronizmu) jest zdefiniowane przez określone wymagania: różnicę 
częstotliwości, itd. Jeżeli odpowiednie wartości znajdują poniżej ustawionych wartości 
progowych, zamknięcie jest natychmiast akceptowane. 
 
Na ogół wymagania te są bardzo restrykcyjne: przykładowo, Delta F < 0,1 Hz 
 
Sprzęganie (synchronizacja systemu jest również definiowana określonymi wymaganiami: 
różnica częstotliwości, itd. Posiada ono tryb prognostyczny: urządzenie C26x uwzględnia timer 
„T” oraz oblicza, czy warunki sprzęgania zostaną spełnione t sekund później. Timer ten jest 
ustawialny. 
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7.2.7.1 Blokowanie dozwolone / sprzęganie NIE dozwolone przez konfigurację 
 

Przykład 1 
 

 
 

1: Jeżeli komenda zamknięcia jest odebrana przez upływem czasu T1, zostanie ona 
odrzucona. 

 
2: Jeżeli komenda zamknięcia jest odebrana po upływie czasu T1, lecz w trakcie odmierzania 
czasu T2, zostanie ona wykonana po upływie czasu T2 jeżeli warunki blokowania wciąż 
występują. Jeżeli warunki blokowania zostaną utracone przed upływem czasu T2, wówczas 
komenda zostanie odrzucona. 

 
3: Jeżeli komenda zamknięcia jest odebrana po upływie czasu T2, jest ona akceptowana. 

 
 

7.2.7.2 Blokowanie dozwolone / sprzęganie dozwolone przez konfigurację 
 
Przykład 1 
 

 
 

1: Jeżeli komenda zamknięcia jest odebrana przed upływem czasu T1, zostanie ona wysłana 
do płytki DSP, a operacja sterowania zostanie wykonana z płytki DSP po upływie czasu T2. 

 
2: Jeżeli komenda zamknięcia jest otrzymana po upływie czasu T1, lecz w trakcie 
odmierzania czasu T2, jest ona buforowana do chwili upływu czasu T2, jeżeli warunki 
blokowania wciąż występują. Jeżeli warunki blokowania zostaną utracone przed upływem czasu 
T2, wówczas komenda zostanie odrzucona. 

 
3: Jeżeli komenda zamknięcia jest odebrana po upływie czasu T2, jest ona akceptowana. 

  



Opis funkcjonalny C26x/EN FT/C56b 
 
DS Agile C26x Strona 221/306 
 

Przykład 2 
 

 
 
1: Jeżeli komenda zamknięcia jest odebrana po upływie czasu T1, zostaje ona wysłana do 
płytki DSP, a operacja sterowania zostanie wykonana z płytki DSP po upływie czasu T4. 

 
2: Jeżeli komenda zamknięcia jest odebrana po upływie czasu T1, lecz w trakcie odmierzania 
czasu T2, jest ona buforowana. Gdy warunki blokowania zostają utracone, wówczas komenda 
zostaje wysłana do płytki DSP oraz wykonana, gdy upłynie czas T4. 

 
3, 4: Jeżeli komenda zamknięcia jest otrzymana po upływie czasu T2, lecz w trakcie 
odmierzania czasu T4, zostaje ona wysłana do płytki DSP, a operacja sterowania zostanie 
wykonana z płytki DSP po upływie czasu T4. 

 
5: Jeżeli komenda zamknięcia jest odebrana po upływie czasu T4, zostaje ona wysłana do 
płytki DSP, a operacja sterowania zostaje natychmiast wykonana z płytki DSP. 
 
 
Przykład 3 
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1: Jeżeli komenda zamknięcia jest odebrana po upływie czasu T1, zostaje ona wysłana do 
płytki DSP, a operacja sterowania zostanie wykonana z płytki DSP po upływie czasu T4. 
 
2: Jeżeli komenda zamknięcia jest odebrana po upływie czasu T1, lecz w trakcie odmierzania 
czasu T2, jest ona buforowana. Gdy warunki blokowania zostają utracone, wówczas komenda 
zostaje wysłana do płytki DSP i wykonana w chwili T4. 
 
3, 4: Jeżeli komenda zamknięcia jest otrzymana po upływie czasu T2, lecz w trakcie 
odmierzania czasu T4, zostaje ona wysłana do płytki DSP, a operacja sterowania zostanie 
wykonana z płytki DSP po upływie czasu T4. 
 
5: Jeżeli komenda zamknięcia jest odebrana po upływie czasu T4, lecz w trakcie odmierzania 
czasu T5, zostaje ona wysłana do płytki DSP, a operacja sterowania jest natychmiast wykonana 
z płytki DSP. 
 
6: Jeżeli komenda zamknięcia jest odebrana po upływie czasu T5, zostaje one wysłana do 
płytki DPS, a operacja sterowania zostaje odrzucona po czasie oczekiwania kontroli 
synchronizmu (nie pokazanym na powyższym rysunku). 

 
 

7.2.8 Kontrola synchronizmu typu 1 
 

7.2.8.1 Warunki zamykania ręcznego oraz automatycznego (logika blokowania) 
 
Warunki napięciowe dla ręcznych oraz automatycznych poleceń są sprawdzane w trakcie 
ustawionej zwłoki czasowej. 
 
Warunki napięciowe 
Warunki napięciowe są następujące: 
 
Napięcie obecne: 
 
− Vlinii: Na PN linii, napięcie ustawionego obwodu odniesienia jest wyższe niż ustawiony 

próg line voltage over threshold (napięcie linii powyżej progu). 
 

− Vszyny: Na PN szyny zbiorczej, napięcie (dostępny tylko jeden obwód) jest wyższe niż 
ustawiony próg bus voltage over threshold (napięcie szyny powyżej progu). 

 
Brak napięcia: 
 
− Brak(Vlinii): Na PN linii, napięcie ustawionego obwodu odniesienia jest niższe niż 

ustawiony próg line voltage under threshold (napięcie linii poniżej progu). 
 

− Brak(Vszyny): Na PN szyny zbiorczej, napięcie (dostępny tylko jeden obwód) jest niższe niż 
ustawiony próg bus voltage under threshold (napięcie szyny poniżej progu). 

 
Dozwolona różnica napięcia: 
 
− ΔV < ΔVblokowania: Różnica pomiędzy napięciem linii i napięciem szyny zbiorczej jest 

mniejsza niż ustawiony próg voltage delta threshold for locking (próg różnicy napięcia 
dla blokowania). 
 

Dopuszczalna różnica częstotliwości: 
 

− Δf < Δfblokowania: Różnica pomiędzy częstotliwością linii oraz częstotliwością szyny 
zbiorczej jest mniejsza niż ustawiony próg frequency delta threshold for locking (próg 
różnicy częstotliwości dla blokownia). 
 

Dopuszczalny zakres częstotliwości: 
− fmin blokowania < flinii < fmaks blokownia: Częstotliwość napięcia linii zawiera się pomiędzy 
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ustawionymi progami minimum frequency for locking (minimalna częstotliwość dla 
sprzęgania) oraz minimum frequency for locking (minimalna częstotliwość dla 
blokowania). 
 

− fmin blokowania < fszybyzbiorczej < fmaks blokowania: Częstotliwość napięcia szyny zbiorczej 
zawiera się pomiędzy ustawionymi progami minimum frequency for locking (minimalna 
częstotliwość dla blokowania) oraz maximum frequency for locking (maksymalna 
częstotliwość dla blokowania). 

 
Dopuszczalna różnica kąta fazowego: 
 
− Δφ< Δφblokowania: różnica pomiędzy kątem fazowym napięcia linii (dla skonfigurowanego 

obwodu odniesienia) oraz kątem fazowym napięcia szyny zbiorczej jest mniejsza niż 
ustawiony próg phase delta threshold for locking (próg różnicy kąta fazowego dla 
blokowania). 

 
 

Brak napięcia na linii / brak napięcia na szynie 
 
Warunki zamknięcia dla Dead Line / Deaf Bus (DLDB) (brak napięcia na linii / brak napięcia na 
szynie) są spełnione, jeżeli: 
 
− Linia = brak napięcia 

 
− Szyna zbiorcza = brak napięcia 

 
dla opóźnienia T3, pod koniec którego potwierdzony jest brak obu napięć. 
  

 
 

Gdy spełnione są warunki zamykania Dead Line / Dead Bus (DLDB) (brak napięcia na linii / 
brak napięcia na szynie), wydawane jest zezwolenie na zamknięcie wyłącznika. 
 
W razie utraty któregokolwiek z kryterium warunkującego DLDB podczas odliczania czasu T3, 
warunek DLDB przestaje być uznawany za sprawdzony i zegar T3 jest resetowany. Ponowne 
jego uruchomienie wymaga ponownego wystąpienia obu kryteriów. 

 
Brak napięcia na linii / szyna pod napięciem 
 
Warunki zamknięcia dla Dead Line / Live Bus (DLLB) (brak napięcia na linii / szyna pod 
napięciem) są spełnione, jeżeli: 
 
− Linia = brak napięcia 

 
− Szyna zbiorcza = napięcie obecne 

 
dla opóźnienia T2, pod koniec którego potwierdzona jest obecność tylko jednego napięcia. 
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Gdy spełnione są warunki zamykania Dead Line / Live Bus (DLLB) (brak napięcia na linii / 
szyna pod napięciem, wydawane jest zezwolenie na zamknięcie wyłącznika. 
 
W razie utraty któregokolwiek z kryterium warunkującego DLDB podczas odliczania czasu T2, 
warunek DLLB przestaje być uznawany za sprawdzony i zegar T1 jest resetowany. Ponowne 
jego uruchomienie wymaga ponownego wystąpienia obu kryteriów. 

 
 

Linia pod napięciem / brak napięcia na szynie 
Warunki zamknięcia dla Live Line / Dead Bus (LLDB) (linia pod napięciem / brak napięcia na 
szynie) są spełnione jeżeli: 
− Linia = napięcie obecne 
− Szyna zbiorcza = brak napięcia 
dla opóźnienia T2, pod koniec którego potwierdzona jest obecność tylko jednego napięcia. 
 

 
 

Gdy spełnione są warunki zamyknia Live Line / Dead Bus (LLDB) (linia pod napięciem / brak 
napięcia na szynie), wydawane jest zezwolenie na zamknięcie wyłącznika. 
 
W razie utraty któregokolwiek z kryterium warunkującego LLDB podczas odliczania czasu T2, 
warunek LLDB przestaje być uznawany za sprawdzony i zegar T2 jest resetowany. Ponowne 
jego uruchomienie wymaga ponownego wystąpienia obu kryteriów. 

 
Linia pod napięciem / szyna pod napięciem 
 
Warunki zamykania dla Live Line / Live Bus (LLLB) (linia pod napięciem / szyna pod napięciem) 
są spełnione, jeżeli: 
 

− Linia = napięcie obecne 

− Szyna zbiorcza = napięcie obecne 

− Różnica napięcia = OK 

− Różnica częstotliwości = OK 

− Różnica kąta fazowego = OK 

dla opóźnienia T1, pod koniec którego wszelka obecność obu napięć jest potwierdzona, 
podobnie jak warunki blokowania. 
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Gdy spełnione są warunki zamykania Live Line / Live Bus (LLLB) (linia pod napięciem / szyna 
pod napięciem), wydawane jest zezwolenie na zamknięcie wyłącznika. 
 
W razie utraty któregokolwiek z kryterium warunkującego LLLB podczas odliczania czasu T1, 
warunek LLLB przestaje być uznawany za sprawdzony i zegar T1 jest resetowany. Ponownego 
jego uruchomienie wymaga ponownego wystąpienia wszystkich kryteriów warunkujących. 
 
 

7.2.8.2 Warunki zamykania z synchronizmem (logika sprzęgania) 
 
Warunki napięciowe dla poleceń zamknięcia z synchronizacją są sprawdzane podczas 
ustawionego czasu opóźnienia. 
 
Warunki napięciowe 
Warunki napięciowe są następujące: 
 
Napięcie obecne: 
 
− Vlinii: Na PN linii, napięcie ustawionego obwodu odniesienia jest wyższe niż ustawiony próg 

line voltage over threshold (napięcie linii powyżej progu). 
 

− Vszyny: Na PN szyny zbiorczej, napięcie (dostępny tylko jeden obwód) jest wyższe niż 
ustawiony próg bus voltage over threshold (napięcie szyny powyżej progu). 
 

Dozwolona różnica napięcia: 
 

− ΔV < ΔVblokowania: Różnica pomiędzy napięciem linii a napięciem szyny zbiorczej jest 
mniejsza niż ustawiony próg voltage delta threshold for coupling (próg delty napięcia 
dla sprzężenia). 
 

Dopuszczalny zakres różnicy częstotliwości: 
 

− Δfmin blokowania < Δf < Δfmaks blokowania: Różnica pomiędzy częstotliwością linii a częstotliwością 
szyny zbiorczej zawiera się pomiędzy ustawionymi progami minimum frequency delta 
threshold for coupling (minimalny próg delty częstotliwości dla sprzężenia) a maximum 
frequency delta threshold for coupling (maksymalny próg delty częstotliwości dla 
sprzężenia). 
 

Dopuszczalny zakres częstotliwości: 
 
− fmin blokowania < flinii < fmaks blokowania: Częstotliwość napięcia linii zawiera się pomiędzy 
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ustawionymi progami minimum frequency for coupling (minimalna częstotliwość dla 
sprzężenia) a maximum frequency for coupling (maksymalna częstotliwość dla 
sprzężenia). 
 

− fmin blokowania < f szyny zbiorczej < fmaks blokowania: Częstotliwość napięcia szyny zbiorczej zawiera 
się pomiędzy ustawionymi progami minimum frequency for coupling (minimalna 
częstotliwość dla sprzężenia) a maximum frequency for coupling (maksymalna 
częstotliwość dla sprzężenia). 

 
 

Linia pod napięciem / szyna pod napięciem 
 
Warunki zamykania dla Live Line / Live Bus (LLLB) (linia pod napięciem / szyna pod napięciem) 
są spełnione, jeżeli: 
 
− Linia = napięcie obecne 

− Szyna zbiorcza = napięcie obecne 

− Różnica napięcia = OK 

− Różnica częstotliwości = OK 

dla opóźnienia T1, pod koniec którego wszelka obecność obu napięć jest potwierdzona 
i występują warunki dla sprzężenia. 
 

 
 
Gdy spełnione są warunki zamykania Live Line / Live bus (LLLB) (linia pod napięciem / szyna 
pod napięciem), polecenie zamknięcia z synchronizmem wyda autoryzację dla poszukiwania 
min(∆φ). 
 
W razie utraty któregokolwiek z kryterium warunkującego LLLB podczas odliczania czasu T1, 
warunek LLLB przestaje być uznawany za sprawdzony i zegar T1 jest resetowany. Ponownego 
jego uruchomienie wymaga ponownego wystąpienia wszystkich kryteriów warunkujących. 
 
Rozpoczynane jest poszukiwanie min(∆φ) mające na celu znalezienie optymalnej różnicy kąta 
fazowego pomiędzy linią a szyną zbiorczą dla zamknięcia wyłącznika. W poszukiwaniach 
min(∆φ) należy uwzględnić czas działania wyłącznika. 
 
min(∆φ) osiągane jest, gdy: 

- ∆φ = Δf*360*Ta 

gdzie Ta = czas działania wyłącznika. 

 

Tryb blokowania a tryb sprzęgania 
 
W celu rozróżnienia trybu blokowania i sprzęgania konfigurowane są 2 różne zakresy dla różnic 
częstotliwości. 
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− Zakres blokowania: [0 … ∆fmax blokowania] 

− Zakres sprzęgania: [∆fmin sprzęgania… ∆fmax sprzęgania] 

Te dwa zakresy mogą na siebie nachodzić, pod warunkiem spełnienia następującego warunku: 

− ∆fmax sprzężenia> ∆fmax blokowania 

 

 

7.2.8.3 Układy zamykania 
 
W celu zezwolenia na zamykanie tylko wtedy, gdy spełnione są warunki napięciowe, dla 
każdego typu polecenia zamknięcia konfigurowane są osobne układy zamykania: 
 
Zamykanie ręczne 
 
Dla polecenia zamykania ręcznego i dla każdego warunku napięciowego definiowany jest układ 
zamykania jak poniżej: 

 

Warunki napięciowe Zezwolenie na zamknięcie 
Brak napięcia na linii / brak napięcia na 
szynie TAK / NIE 

Brak napięcia na linii / szyna pod napięciem TAK / NIE 
Linia pod napięciem / brak napięcia na szynie TAK / NIE 
Linia pod napięciem / szyna pod napięciem 
(blokowanie) TAK / NIE 

 

W zależności od konfiguracji, w odpowiedzi na polecenie zamknięcia ręcznego przeprowadzane 
są następujące sprawdzenia: 

 

Warunki napięciowe Zezwolenie na 
zamknięcie 

Zweryfikowane 
warunki napięciowe 

Skutek polecenia 
zamknięcia 

Brak napięcia na linii 
/ brak napięcia na 
szynie 

TAK DLDB Zezwolenie 

Brak napięcia na linii 
/ brak napięcia na 
szynie 

TAK DLDB w toku* Opóźnienie 

Brak napięcia na linii 
/ brak napięcia na 
szynie 

TAK ≠ DLDB Odmowa 

Brak napięcia na linii 
/ brak napięcia na 
szynie 

NIE Dowolny warunek Odmowa 

Brak napięcia na linii 
/ szyna pod 
napięciem 

TAK DLLB Zezwolenie 

Brak napięcia na linii 
/ szyna pod 
napięciem 

TAK DLLB w toku* Opóźnienie 

Brak napięcia na linii 
/ szyna pod 
napięciem 

TAK ≠ DLLB Odmowa 

Brak napięcia na linii 
/ szyna pod 
napięciem 

NIE Dowolny warunek Odmowa 

Linia pod napięciem / 
brak napięcia na 
szynie 

TAK LLDB Zezwolenie 

Linia pod napięciem / TAK LLDB w toku* Opóźnienie 
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brak napięcia na 
szynie 
Linia pod napięciem / 
brak napięcia na 
szynie 

TAK ≠ LLDB Odmowa 

Linia pod napięciem / 
brak napięcia na 
szynie 

NIE Dowolny warunek Odmowa 

Linia pod napięciem / 
szyna pod napięciem 
(blokowanie) 

 
TAK 

 
LLLB 

 
Zezwolenie 

Linia pod napięciem / 
szyna pod napięciem 
(blokowanie) 

 
TAK 

 
LLLB w toku* 

 
Opóźnienie 

Linia pod napięciem / 
szyna pod napięciem 
(blokowanie) 

 
TAK 

 
≠ LLLB 

 
Odmowa 

Linia pod napięciem / 
szyna pod napięciem 
(blokowanie) 

 
NIE 

 
Dowolny warunek 

 
Odmowa 

* sprawdzanie warunku napięciowego jest w toku w momencie otrzymania polecenia zamknięcia 
ręcznego. 
 
Zamykanie automatyczne (cykl ponownego zamykania po zadziałaniu zabezpieczenia) 
 
Dla polecenia zamykania automatycznego i dla każdego warunku napięciowego definiowany jest 
układ zamykania jak poniżej: 

 

Warunki napięciowe Zezwolenie na zamknięcie 
Brak napięcia na linii / brak napięcia na 
szynie TAK / NIE 

Brak napięcia na linii / szyna pod napięciem TAK / NIE 
Linia pod napięciem / brak napięcia na szynie TAK / NIE 
Linia pod napięciem / szyna pod napięciem 
(blokowanie) TAK / NIE 

 
W zależności od konfiguracji, w odpowiedzi na polecenie zamknięcia automatycznego 
przeprowadzane są następujące sprawdzenia: 

 

Warunki napięciowe Zezwolenie na 
zamknięcie 

Zweryfikowane 
warunki 

napięciowe 

Skutek polecenia 
zamknięcia 

Brak napięcia na linii / brak 
napięcia na szynie TAK DLDB Zezwolenie 

Brak napięcia na linii / brak 
napięcia na szynie TAK DLDB w toku* Opóźnienie 

Brak napięcia na linii / brak 
napięcia na szynie TAK ≠ DLDB Odmowa 

Brak napięcia na linii / brak 
napięcia na szynie NIE Dowolny warunek Odmowa 

Brak napięcia na linii / szyna 
pod napięciem TAK DLLB Zezwolenie 

Brak napięcia na linii / szyna 
pod napięciem TAK DLLB w toku* Opóźnienie 

Brak napięcia na linii / szyna 
pod napięciem TAK ≠ DLLB Odmowa 

Brak napięcia na linii / szyna 
pod napięciem NIE Dowolny warunek Odmowa 

Linia pod napięciem / brak 
napięcia na szynie TAK LLDB Zezwolenie 
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Warunki napięciowe Zezwolenie na 
zamknięcie 

Zweryfikowane 
warunki 

napięciowe 

Skutek polecenia 
zamknięcia 

Linia pod napięciem / brak 
napięcia na szynie TAK LLDB w toku* Opóźnienie 

Linia pod napięciem / brak 
napięcia na szynie TAK ≠ LLDB Odmowa 

Linia pod napięciem / brak 
napięcia na szynie NIE Dowolny warunek Odmowa 

Linia pod napięciem / szyna 
pod napięciem (blokowanie) TAK LLLB Zezwolenie 

Linia pod napięciem / szyna 
pod napięciem (blokowanie) TAK LLLB w toku* Opóźnienie 

Linia pod napięciem / szyna 
pod napięciem (blokowanie) TAK ≠ LLLB Odmowa 

Linia pod napięciem / szyna 
pod napięciem (blokowanie) NIE Dowolny warunek Odmowa 

* sprawdzanie warunku napięciowego jest w toku w momencie otrzymania polecenia zamknięcia 
automatycznego. 
 
Zamykanie z synchronizmem 
 
Dla polecenia zamykania z synchronizmem i dla każdego warunku napięciowego definiowany 
jest układ zamykania jak poniżej: 

 

Warunki napięciowe Zezwolenie na zamknięcie 
Brak napięcia na linii / brak napięcia na szynie TAK / NIE 
Brak napięcia na linii / szyna pod napięciem TAK / NIE 
Linia pod napięciem / brak napięcia na szynie TAK / NIE 
Linia pod napięciem / szyna pod napięciem (blokowanie) TAK / NIE 
Linia pod napięciem / szyna pod napięciem (blokowanie 
i sprzęganie) TAK / NIE 

 
W zależności od konfiguracji, w odpowiedzi na polecenie zamknięcia z synchronizmem 
przeprowadzane są następujące sprawdzenia: 

 

Warunki napięciowe 
Zezwolenie 

na 
zamknięcie 

Zweryfikowane 
warunki 

napięciowe 

Skutek 
polecenia 

zamknięcia 
Brak napięcia na linii / brak napięcia na 
szynie TAK DLDB Zezwolenie 

Brak napięcia na linii / brak napięcia na 
szynie TAK DLDB w toku* Opóźnienie 

Brak napięcia na linii / brak napięcia na 
szynie TAK ≠ DLDB Odmowa 

Brak napięcia na linii / brak napięcia na 
szynie NIE Dowolny 

warunek Odmowa 

Brak napięcia na linii / szyna pod 
napięciem TAK DLLB Zezwolenie 

Brak napięcia na linii / szyna pod 
napięciem TAK DLLB w toku* Opóźnienie 

Brak napięcia na linii / szyna pod 
napięciem TAK ≠ DLLB Odmowa 

Brak napięcia na linii / szyna pod 
napięciem NIE Dowolny 

warunek Odmowa 

Linia pod napięciem / brak napięcia na 
szynie TAK LLDB Zezwolenie 

Linia pod napięciem / brak napięcia na 
szynie TAK LLDB w toku* Opóźnienie 
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Warunki napięciowe 
Zezwolenie 

na 
zamknięcie 

Zweryfikowane 
warunki 

napięciowe 

Skutek 
polecenia 

zamknięcia 
Linia pod napięciem / brak napięcia na 
szynie TAK ≠ LLDB Odmowa 

Linia pod napięciem / brak napięcia na 
szynie NIE Dowolny 

warunek Odmowa 

Linia pod napięciem / szyna pod 
napięciem (blokowanie) TAK LLLB 

(blokowanie) Zezwolenie 

Linia pod napięciem / szyna pod 
napięciem (blokowanie) TAK 

LLLB 
(blokowanie) w 
toku* 

Opóźnienie 

Linia pod napięciem / szyna pod 
napięciem (blokowanie) TAK ≠ LLLB 

(blokowanie) Odmowa 

Linia pod napięciem / szyna pod 
napięciem (blokowanie) NIE Dowolny 

warunek Odmowa 

Linia pod napięciem / szyna pod 
napięciem (blokowanie i sprzęganie) TAK LLLB 

(blokowanie) Zezwolenie 

Linia pod napięciem / szyna pod 
napięciem (blokowanie i sprzęganie) TAK 

LLLB 
(blokowanie) w 
toku* 

Opóźnienie 

Linia pod napięciem / szyna pod napięcie  
(blokowanie i sprzęganie) TAK ≠ LLLB (blokowan   

sprzęganie) Odmowa 

Linia pod napięciem / szyna pod napięcie  
(blokowanie i sprzęganie) TAK LLLB (tylko 

sprzęganie) 
Poszukiwanie 
min(∆φ) 

Linia pod napięciem / szyna pod napięcie  
(blokowanie i sprzęganie) NIE Dowolny warunek Odmowa 

 

* sprawdzanie warunku napięciowego jest w toku w momencie otrzymania polecenia zamknięcia 
z synchronizmem. 
 
 

7.2.8.4 Scenariusze zamykania 
 
Polecenie zatwierdzone 
Zgodnie ze skonfigurowanym układem zamykania, gdy polecenie zamknięcia zostało 
zatwierdzone, do wyłącznika wysyłana jest komenda zamknięcia. 
 
Odmowa wykonania polecenia 
Zgodnie ze skonfigurowanym układem zamykania, gdy nastąpiła odmowa wykonania polecenia, 
wysyłany jest sygnał potwierdzenia negatywnego (KO-Synchrocheck) a do wyłącznika nie jest 
wysyłana żadna komenda zamknięcia. 
 
Wykonanie polecenia opóźnione 
Zgodnie ze skonfigurowanym układem zamykania, gdy wykonanie polecenia zamknięcia zostało 
opóźnione, rozpoczynane jest odliczanie ustawionego czasu opóźnienia (opóźnienie 
zamknięcia). 
 
− Po sprawdzeniu warunku napięciowego, gdy układ zamykania zatwierdza zamknięcie, do 

wyłącznika wysyłana jest komenda zamknięcia i resetowany jest czas opóźnienia. 
 

− Po sprawdzeniu warunku napięciowego, gdy układ zamykania nie zatwierdzi zamknięcia, 
wysyłany jest sygnał potwierdzenia negatywnego (KO-Synchrocheck) a do wyłącznika nie 
jest wysyłana żadna komenda zamknięcia i resetowany jest czas opóźnienia. 

 
− Jeżeli czas opóźnienia upływa bez sprawdzenia warunków napięciowych, wysyłany jest 

sygnał potwierdzenia negatywnego (KO-Synchrocheck) a do wyłącznika nie jest wysyłana 
żadna komenda zamknięcia. 
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7.2.8.5 Zamykanie z blokowaniem / sprzęganiem 

 
Polecenie zamknięcia z synchronizmem może być zarządzane zgodnie z trzema trybami 
zarządzania łączącymi logikę blokowania oraz sprzęgania. 
Tryb zarządzania blokowaniem/sprzęganiem polecenia zamknięcia z synchronizmem jest 
zdefiniowany w konfiguracji i nie może być zmieniony bez ponownego załadowania nowej bazy 
danych. 
 

Dostępne są trzy tryby: 

− Exclusive mode (Tryb wyłączności) 

− Evolutive mode (Tryb ewolucyjny) 

− Split mode (Tryb podziału) 

 
Exclusive mode (Tryb wyłączności) 
Po trzymaniu polecenia zamknięcia z synchronizmem, gdy ∆fmin sprzęgania ≤ ∆f ≤ ∆fmaks sprzęgania, 

rozpoczynane jest poszukiwanie min(∆φ) oraz uruchamiane jest odliczanie opóźnienia (timer 
sprzęgania). 
 
Jeżeli odnalezione zostanie min(∆φ), wysyłane jest potwierdzenie pozytywne dla zamknięcia 
wyłącznika oraz resetowane jest opóźnienie czasowe. 
 
Jeżeli opóźnienie czasowe upłynie bez odnalezienia min(∆φ), wysyłane jest potwierdzenie 
negatywne (KO-Synchrocheck) a do wyłącznika nie jest wysyłana żadna komenda zamknięcia. 
Po otrzymaniu polecenia zamknięcia z synchronizmem, gdy ∆f znajduje się poza zakresem [∆fmin 

sprzęgania ... ∆fmax sprzęgania], natychmiastowo wysyłany jest sygnał potwierdzenia negatywnego (KO-
Synchrocheck) a do wyłącznika nie jest wysyłana żadna komenda zamknięcia. 
Jeżeli ∆f wychodzi po za zakres [∆ fmin sprzęgania... ∆ fmax sprzęgania] w trakcie poszukiwania min(∆φ) 
wysyłane jest potwierdzenie negatywne (KO-Synchrocheck) po upłynięciu czasu opóźnienia, 
a do wyłącznika nie jest wysłana żadna komenda zamknięcia. 
 
Evolutive mode (Tryb ewolucyjny) 
Po otrzymaniu polecenia zamknięcia z synchronizmem, gdy ∆f znajduje się w zakresie 
[0 ... ∆fmax blokowania] i spełniony jest warunek blokowania, natychmiastowo wysyłany jest sygnał 
pozytywnego potwierdzenia dla zamknięcia wyłącznika. 
 
Po otrzymaniu polecenia zamknięcia z synchronizmem, gdy ∆f znajduje się w zakresie 
[0 ... ∆fmax blokowania] i sprawdzanie warunku blokowania jest w toku, stosowana jest logika 
blokowania LLLB. 
 
Po otrzymaniu polecenia zamknięcia z synchronizmem, gdy ∆f znajduje się w zakresie 
[∆fmin sprzęgania ... ∆fmax sprzęgania], rozpoczynane jest poszukiwanie min(∆φ) i rozpoczynane jest 
odliczanie opóźnienia dla sprzężenia (timer sprzęgania). 
 
Po otrzymaniu polecenia zamknięcia z synchronizmem, gdy ∆f nie znajduje się w żadnym 
z zakresów [0 ... ∆fmax blokowania] oraz [∆fmin sprzęgania ... ∆fmax sprzęgania], natychmiastowo wysyłany jest 
sygnał potwierdzenia negatywnego (KO-Synchrocheck) a do wyłącznika nie jest wysyłana żadna 
komenda zamknięcia. 
 
Jeżeli podczas poszukiwania min(∆φ), ∆f przechodzi z zakresu sprzęgania do zakresu 
blokowania (poza obszar nachodzenia na siebie tych zakresów), poszukiwanie jest anulowane, 
timer opóźnienia czasowego jest resetowany i wysyłane jest polecenie zamknięcia 
z synchronizmem zgodnie z logiką blokowania. 
 
Jeżeli podczas poszukiwania min(∆φ), ∆f wychodzi poza oba zakresy, blokowania i sprzęgania, 
poszukiwanie jest anulowane, timer opóźnienia czasowego jest resetowany, natychmiastowo 
wysyłany jest sygnał potwierdzenia negatywnego (KO-Synchrocheck) a do wyłącznika nie jest 
wysyłana żadna komenda zamknięcia. 
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Przesunięcie ∆f podczas poszukiwania min(∆φ) potwierdzane jest po ustawionym na stałe 
czasie opóźnienia wynoszącym 5 s. 
 
Jeżeli ∆f wyjdzie poza zakres sprzęgania, rozpoczyna się odliczanie czasu opóźnienia dla 
potwierdzenia przesunięcia ∆f. Jeżeli ∆f powróci do zakresu sprzęgania, timer czasu opóźnienia 
dla potwierdzenia przesunięcia ∆f jest resetowany. 
 
Jeżeli przez czas opóźnienia dla potwierdzenia przesunięcia ∆f, ∆f znajduje się w zakresie 
blokowania, poszukiwanie jest anulowane, timer czasu opóźnienia jest resetowany i wysyłane 
jest polecenie zamknięcia z synchronizmem zgodnie z logiką blokowania. Jeżeli ∆f jest poza 
zakresem blokowania, poszukiwanie jest anulowane, timer opóźnienia czasowego poszukiwania 
min(∆φ) jest resetowany, natychmiastowo wysyłany jest sygnał potwierdzenia negatywnego 
(KO-Synchrocheck) a do wyłącznika nie jest wysyłana żadna komenda zamknięcia. 
 
Jeżeli tryb ewolucyjny dla zarządzania poleceniem zamknięcia z synchronizmem zostanie 
zdefiniowany w konfiguracji, zdefiniowany może być status SPS „Delta drift” (odchylenie 
różnicy). Ilekroć ∆f przechodzi z zakresu sprzęgania do zakresu blokowania (poza jakiekolwiek 
nakładanie się) podczas poszukiwania min(∆φ), status SPS „Delta drift” jest przekazywany 
w stanie SET (ustawiony). Gdy tylko odchylenie ∆f w trakcie poszukiwania min(∆φ) ustąpi, 
niezależnie od potwierdzenia wynikowego: OK lub KO-Synchrocheck, status SPS „Delta drift” 
jest przekazywany w stanie RESET. 
 
Split mode (Tryb podziału) 
Po otrzymaniu polecenia zamknięcia z synchronizmem, gdy ∆f znajduje się w zakresie 
[0 ... ∆fmax blokowania] i spełniony jest warunek blokowania, natychmiastowo wysyłany jest sygnał 
pozytywnego potwierdzenia dla zamknięcia wyłącznika. 
 
Po otrzymaniu polecenia zamknięcia z synchronizmem, gdy warunki blokowania nie są 
spełnione, uruchamiany jest limit czasu trybu podziału (Split mode time out) oraz 
przeprowadzane są następujące kontrole warunków: 
 
− ∆Vmin split ≤ ∆V ≤ ∆Vmax split 

− ∆fmin split ≤ ∆f ≤ ∆fmax split 

− ∆φmin split ≤ ∆φ ≤ ∆φmax split 

 

Jeżeli powyższe kontrole warunków są zweryfikowane, uruchamiane jest poszukiwanie min(∆φ), 
zresetowany zostaje limit czasu trybu podziału Split mode time out oraz rozpoczynane jest 
odliczanie opóźnienia dla sprzęgania (delay for coupling). 
 
Po upływie limitu czasu Split mode time out, wysyłany jest sygnał potwierdzenia negatywnego 
(KO-Synchrocheck) a do wyłącznika nie jest wysyłana żadna komenda zamknięcia. 
 

Uwaga: Jeżeli po otrzymaniu polecenia zamknięcia wyłącznika zweryfikowane 
zostają trzy kontrole warunków, niezwłocznie uruchomione zostaje 
opóźnienie czasowe poszukiwania min(∆φ). 

 
Limit czasu Split mode time out (limit czasu trybu podziału) jest konfigurowany za pomocą 
oprogramowania DS Agile S1 oraz w edytorze SCE (atrybut time out drift management split 
mode) (limit czasu trybu podziału zarządzania odchyleniem), od 0 do 10 s w krokach 0,1 s. 
Jeżeli odnalezione zostanie min(∆φ), wysyłane jest potwierdzenie pozytywne dla zamknięcia 
wyłącznika oraz resetowane jest opóźnienie czasowe. 
 
Jeżeli opóźnienie czasowe upłynie bez odnalezienia min(∆φ), wysyłane jest potwierdzenie 
negatywne (KO-Synchrocheck) a do wyłącznika nie jest wysyłana żadna komenda zamknięcia. 
Jeżeli tryb Split mode zostanie skonfigurowany, 2 punkty danych SPS: „Locking mode” (tryb 
blokowania) oraz „Split sync mode” (tryb synchronizacji podziału) mogą być zdefiniowane. 
 
Status SPS „Locking mode” jest ustawiany (SET), w chwili, gdy ∆f znajdzie się w przedziale [0 
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... ∆fmax blokowania] oraz spełniony zostanie warunek blokowania. 
Status SPS „Locking mode” jest resetowany (RESET) w chwili, gdy ∆f znajdzie się poza 
zakresem [0 ... ∆fmax blokowania] lub gdy warunek blokowanie nie jest spełniony. 
 
Status SPS „Split sync mode” jest ustawiany (SET) z chwilą weryfikacji warunków sprzęgania. 
Status SPS „Split sync mode” jest resetowany (RESET) w momencie braku weryfikacji 
warunków sprzęgania. 
 
Statusy „Locking mode” oraz „Split sync mode” są zarządzane nawet jeżeli funkcja kontroli 
synchronizmu nie otrzyma żadnego polecenia zamknięcia. 

 
 
7.2.9 Kontrola synchronizmu typu 2 

 
7.2.9.1 Warunki zamykania ręcznego oraz automatycznego (logika blokowania) 

 
Warunki napięciowe dla ręcznych oraz automatycznych poleceń są sprawdzane w trakcie 
ustawionej zwłoki czasowej. 
 
Warunki napięciowe 
 
Warunki napięciowe są następujące: 
 
Napięcie obecne: 
− Vlinii: Na PN linii, napięcie ustawionego obwodu odniesienia jest wyższe niż ustawiony próg 

line voltage over threshold (napięcie linii powyżej progu). 
 

− Vszyny: Na PN szyny zbiorczej, napięcie (dostępny tylko jeden obwód) jest wyższe niż 
ustawiony próg bus voltage over threshold (napięcie szyny powyżej progu). 

 
Brak napięcia: 
− Brak(Vlinii): Na PN linii, napięcie ustawionego obwodu odniesienia jest niższe niż ustawiony 

próg line voltage under threshold (napięcie linii poniżej progu). 
 

− Brak(Vszyny): Na PN szyny zbiorczej, napięcie (dostępny tylko jeden obwód) jest niższe 
niż ustawiony próg bus voltage under threshold (napięcie szyny poniżej progu). 

 
Dozwolona różnica napięcia: 
− ΔV < ΔVblokowania: Różnica pomiędzy napięciem linii i napięciem szyny zbiorczej jest 

mniejsza niż ustawiony próg voltage delta threshold for locking (próg różnicy napięcia 
dla blokowania). 
 

Dopuszczalna różnica kąta fazowego: 
− Δϕ < Δϕblokowania: różnica pomiędzy kątem fazowym napięcia linii (dla skonfigurowanego 

obwodu odniesienia) oraz kątem fazowym napięcia szyny zbiorczej jest mniejsza niż 
ustawiony próg phase delta threshold for locking (próg różnicy kąta fazowego dla 
blokowania). 
 

Przesunięcie częstotliwości blokowania: 
− Sfiltered < Sfreq locking: Różnica pomiędzy częstotliwością linii oraz częstotliwością szyny 

zbiorczej jest mniejsza niż ustawiony próg frequency delta threshold for locking (próg 
różnicy częstotliwości dla blokownia). 
 

Przyspieszenie przesunięcia częstotliwości blokowania: 
− dS/dt < dSmax/dt: Przyspieszenie przesunięcia jest mniejsze niż ustawiony prób frequency 

shift acceleration threshold for locking (próg przyspieszenia przesunięcia 
częstotliwości dla blokowania) 
 

Filtrowanie przesunięcia częstotliwości 
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Filtrowanie przesunięcia częstotliwości ma zastosowanie tylko dla trybu synchronicznego (logika 
blokowania) kontroli synchronizmu typu 2. 
 
Sprawdzony musi być następujący warunek: 
 
|Sfiltered| < Sfreq locking 

 
gdzie: 
− |S| jest zdefiniowane jako chwilowe przesunięcie częstotliwości (tj. różnica pomiędzy 

częstotliwością szyny zbiorczej a częstotliwością linii), 
 

− |Sfiltered| zdefiniowane jako filtrowane przesunięcie częstotliwości. Wartość ta jest 
obliczana przy użyciu filtra średniej kroczącej. |Sfiltered| jest wartością średnią wszystkich 
próbkowanych wartości |S| w trakcie całego ustawionego okresu. 

 
Filtr pozwala wygładzić różnice częstotliwości  w zakresie od 0,8 Hz do 1,6 Hz, w krokach co 0,1 
Hz, co odpowiada okresowi pomiędzy 0,6 a 1,3 sekundy. Jest to okres, w którym obliczona musi 
być wartość średnia. Domyślnie wartość ta wynosi 1,2 Hz (0,84 s). 
 
Sprawdzony musi być również następujący warunek: 
 
|dS/dt|filtered < dSmax/dt gdzie: 
 
− |dS/dt| jest zdefiniowane jako przyspieszenie przesunięcia częstotliwości (tj. pochodna 

z różnicy pomiędzy częstotliwością szyny zbiorczej a częstotliwością linii) 
 

− |dS/dt|filtered jest zdefiniowane jako filtrowane przyspieszenie przesunięcia częstotliwości. 
Wartość ta jest obliczana przy użyciu filtra średniej kroczącej. |dS/dt|filtered jest wartością 
średnią z wszystkich wartości |dS/dt| w trakcie ustawionego okresu. 

 
Filtr pozwala wygładzić przyspieszenie przesunięcia częstotliwości w zakresie od 0,5 do 2 Hz, 
z krokiem co 0,1 Hz, odpowiadającemu okresowi pomiędzy 0,5 a 2 sekundy. Jest to okres, 
w którym obliczona musi być wartość średnia. Domyślnie wartość ta wynosi 1 Hz (1 s). 
 
Wartość dSmax/dt może być ustawiona w zakresie od 10 mHz/s do 50 mHz/s w krokach co 5 
mHz/s. Domyślnie wartość ta wynosi 25 mHz/s. 
 

Uwaga: Wszystkie wartości Sblokowanie częstotliwości, dSmax/dt, |Sfiltered| oraz |dS/dt|filtered są 
konfigurowalne. 
 

Parametr „Locking dS/dt filter enable” (filtr blokowania dS/dt włączony) jest definiowany 
w konfiguracji. Jeżeli w konfiguracji dla tego parametru ustawiono wartość YES (tak), 
w uzupełnieniu do powyższych warunków przeprowadzana jest następująca kontrola: 
 
Jeżeli |dS/dt|filtered > dSmax/dt, zamykanie nie może być dozwolone. 
 
Brak napięcia na linii / brak napięcia na szynie 
 
Warunki zamknięcia dla Dead Line / Deaf Bus (DLDB) (brak napięcia na linii / brak napięcia na 
szynie) są spełnione, jeżeli: 
 
− Linia = brak napięcia 

 
− Szyna zbiorcza = brak napięcia 

 
dla opóźnienia T3, pod koniec którego potwierdzony jest brak obu napięć. 
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Gdy spełnione są warunki zamykania Dead Line / Dead Bus (DLDB) (brak napięcia na linii / 
brak napięcia na szynie), wydawane jest zezwolenie na zamknięcie wyłącznika. 
 
W razie utraty któregokolwiek z kryterium warunkującego DLDB podczas odliczania czasu T3, 
warunek DLDB przestaje być uznawany za sprawdzony i zegar T3 jest resetowany. Ponowne 
jego uruchomienie wymaga ponownego wystąpienia obu kryteriów. 
 
 
Brak napięcia na linii / szyna pod napięciem 
 
Warunki zamknięcia dla Dead Line / Live Bus (DLLB) (brak napięcia na linii / szyna pod 
napięciem) są spełnione, jeżeli: 
 
− Linia = brak napięcia 

 
− Szyna zbiorcza = napięcie obecne 

 
dla opóźnienia T2, pod koniec którego potwierdzona jest obecność tylko jednego napięcia. 
 

 
 
Gdy spełnione są warunki zamykania Dead Line / Live Bus (DLLB) (brak napięcia na linii / 
szyna pod napięciem, wydawane jest zezwolenie na zamknięcie wyłącznika. 
 
W razie utraty któregokolwiek z kryterium warunkującego DLDB podczas odliczania czasu T2, 
warunek DLLB przestaje być uznawany za sprawdzony i zegar T1 jest resetowany. Ponowne 
jego uruchomienie wymaga ponownego wystąpienia obu kryteriów. 
 
Linia pod napięciem / brak napięcia na szynie 
 
Warunki zamknięcia dla Live Line / Dead Bus (LLDB) (linia pod napięciem / brak napięcia na 
szynie) są spełnione jeżeli: 
 
− Linia = napięcie obecne 

 
− Szyna zbiorcza = brak napięcia 

 
dla opóźnienia T2, pod koniec którego potwierdzona jest obecność tylko jednego napięcia. 
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Gdy spełnione są warunki zamykania Live Line / Dead Bus (LLDB) (linia pod napięciem / brak 
napięcia na szynie), wydawane jest zezwolenie na zamknięcie wyłącznika. 
 
W razie utraty któregokolwiek z kryterium warunkującego LLDB podczas odliczania czasu T2, 
warunek LLDB przestaje być uznawany za sprawdzony i zegar T2 jest resetowany. Ponowne 
jego uruchomienie wymaga ponownego wystąpienia obu kryteriów. 
 
Linia pod napięciem / szyna pod napięciem 
 
Warunki zamykania dla Live Line / Live Bus (LLLB) (linia pod napięciem / szyna pod napięciem) 
są spełnione, jeżeli: 
 
− Linia = napięcie obecne 

− Szyna zbiorcza = napięcie obecne 

− Różnica napięcia = OK 

− Przesunięcie częstotliwości blokowania = OK 

− Przyspieszenie przesunięcia częstotliwości blokownia = OK(*) 

− Różnica kąta fazowego = OK 

− Ręczna/automatyczna komenda zamkanięcia w toku = OK 

dla opóźnienia T1, pod koniec którego wszelka obecność obu napięć jest potwierdzona, 
podobnie jak warunki blokowania. 
 
(*) Ten warunek jest brany pod uwagę tylko wtedy, gdy dla parametru ds/dt filtering enable 
ustawiono wartość Yes. 
 

Uwaga: Ten warunek napięciowy jest obecnie zwany trybem blokowania (lub 
trybem synchronicznym). 

 

 
 

W razie utraty któregokolwiek z kryterium warunkującego LLLB podczas odliczania czasu T1, 
warunek LLLB przestaje być uznawany za sprawdzony i zegar T1 jest resetowany. Ponownego 
jego uruchomienie wymaga ponownego wystąpienia wszystkich kryteriów warunkujących. 
 
Nawet jeżeli spełnione są warunki zamykania Live Line / Live bus (LLLB) (linia pod napięciem / 
szyna pod napięciem), odbiór ręcznego/automatycznego polecenia zamknięcia spowodowałby 
ponowne sprawdzenie warunku napięciowego LLLB podczas opóźnienia czasowego T1. Po 
upływie czasu T1 zezwolenie na zamknięcie wydawane jest dla ręcznego/automatycznego 
polecenia zamknięcia. 
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7.2.9.2 Warunki zamykania z synchronizmem (logika sprzęgania) 
 
Warunki napięciowe dla poleceń zamknięcia z synchronizacją są sprawdzane podczas 
ustawionego czasu opóźnienia. 
 
Warunki napięciowe 
 
Warunki napięciowe są następujące: 
 
Napięcie obecne: 
 
− Vlinii: Na PN linii, napięcia wszystkich faz są wyższe niż ustawiony próg line voltage over 

threshold (napięcie linii powyżej progu). 
 

− Vszyny: Na PN szyny zbiorczej, napięcia wszystkich faz są wyższe niż ustawiony próg bus 
voltage over threshold (napięcie szyny powyżej progu). 

 
Dozwolona różnica napięcia: 
 
− ΔV < ΔVcoupling: Różnica pomiędzy napięciem linii a napięciem szyny zbiorczej jest 

mniejsza niż ustawiony próg voltage delta threshold for coupling (próg delty napięcia 
dla sprzężenia). 
 

Przesunięcie częstotliwości blokowania: 
 
− Sfiltered < Sfreq locking: Różnica pomiędzy częstotliwością linii oraz częstotliwością szyny 

zbiorczej jest mniejsza niż ustawiony próg frequency delta threshold for locking (próg 
różnicy częstotliwości dla blokownia). 
 

Przesunięcie częstotliwości sprzęgania: 
 

− Sfiltered < Sfreq coupling: Różnica pomiędzy częstotliwością linii oraz częstotliwością szyny 
zbiorczej jest mniejsza niż ustawiony próg frequency delta threshold for coupling (próg 
różnicy częstotliwości dla sprzęgania). 
 

Przyspieszenie przesunięcia częstotliwości: 
 

− accShift < accSfreq coupling: przesunięcie przyspieszenie jest mniejsze niż ustawiony 
próg 
frequency shift acceleration threshold for coupling (próg przyspieszenia przesunięcia 
częstotliwości dla sprzęgania). 
 

Uwaga: Próg accSfreq coupling nie jest konfigurowany bezpośrednio. Jest on 
wyznaczany na podstawie czasu zadziałania wyłącznika (Ta): 

 
- jeżeli Ks * (Tk – Ta) > 0,05%/s accSfreq coupling = Ks * (Tk – Ta) 
- w przeciwnym wypadku accSfreq coupling = 0,05%/s 
-  
Gdzie Ks = 1% 
 Tk = 0,5 s 
 Ta = czas zadziałania wyłącznika 
 
 

Linia pod napięciem / szyna pod napięciem 
 
Warunek napięciowy Live Line / Live bus (LLLB) (linia pod napięciem / szyna pod napięciem) 
jest zweryfikowany, jeżeli: 
 
− Linia = napięcie obecne 
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− Szyna zbiorcza = napięcie obecne 

− Różnica napięcia = OK 

− Przesunięcie częstotliwości = OK 

− Polecenie zamknięcia z synchronizmem w toku = OK 

Nie jest przygotowywane żadne potwierdzenie dla tego warunku napięciowego. 

 

 
 

Gdy spełnione są warunki zamykania Live Line / Live bus (LLLB) (linia pod napięciem / szyna 
pod napięciem) zamknięcia, polecenie zamknięcia z synchronizmem wyda autoryzację dla 
poszukiwania min(∆φ). 
 
Rozpoczynane jest poszukiwanie min(∆φ) mające na celu znalezienie optymalnej różnicy kąta 
fazowego pomiędzy linią a szyną zbiorczą dla zamknięcia wyłącznika. W poszukiwaniach 
min(∆φ) należy uwzględnić czas działania wyłącznika. 
 
min(∆φ) osiągane jest, gdy: 
 
−         ΔF*360*Ta - ∆(∆φ) ≤ ∆φ ≤ ΔF*360*Ta + ∆(∆φ) 
 
gdzie Ta = czas zadziałania wyłącznika 
 
oraz ∆(∆φ) jest dopuszczalnym marginesem błędu dla ∆φ 
 
W przypadku sprzęgania, przesunięcie częstotliwości pomiędzy sygnałami (S) nie może być 
mniejsze niż nastawiany próg blokowania (Sfreq locking). Może być on przedstawiony w sposób 
pokazany poniżej: 
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W celu zezwolenia na zamykanie tylko wtedy, gdy spełnione są warunki napięciowe, dla 
każdego typu polecenia zamknięcia konfigurowane są osobne układy zamykania, a także 
definiowane dynamiczny przy pomocy punktów danych SPS: 
 
W przypadku poleceń zamknięcia z synchronizmem, poleceń ręcznych i automatycznych oraz 
dla każdego warunku napięciowego, układ zamykania jest zdefiniowany w podany poniżej 
sposób: 

 

Warunki napięciowe Zezwolenie na zamknięcie 
Brak napięcia na linii / brak napięcia na szynie TAK / NIE 
Brak napięcia na linii / szyna pod napięciem TAK / NIE 
Linia pod napięciem / brak napięcia na szynie TAK / NIE 
Linia pod napięciem / szyna pod napięciem 
(blokowanie) TAK / NIE 

Linia pod napięciem / szyna pod napięciem 
(blokowanie i sprzęganie) TAK / NIE 

 

Ponadto, dla każdego typu warunków napięciowych dostępne są punkty danych SPS, aby 
umożliwić (jeżeli ich stan przyjmuje wartość SET) lub odrzucić (jeżeli ich stan przyjmuje wartość 
RESET) zamykanie wyłącznika. Do pominięcia pozostałych stanów SPS może być 
wykorzystany inny punkt danych SPS. Rozróżnia się 6 punktów danych: 
 

− Obejście 

− Układ sprzęgania 

− Układ DL/DB 

− Układ DL/LB 

− Układ LL/DB 

− Układ blokowania 
 

W zależności od konfiguracji, w odpowiedzi na polecenie zamknięcia ręcznego przeprowadzane 
są następujące sprawdzenia: 

 

Warunki 
napięciowe 

Zezwolenie 
na 

zamknięcie 

Stan SPS 
układu 

zamykania 

Stan SPS 
obejścia 

Zweryfikow
ane warunki 
napięciowe 

Skutek 
polecenia 

zamknięcia 
Brak napięcia na 
linii / brak 
napięcia na 
szynie 

TAK Dowolny 
stan SET (ustawienie) Dowolny 

warunek Pominięcie 

Brak napięcia na 
linii / brak 
napięcia na 
szynie 

TAK SET 
(ustawienie) RESET DLDB Zezwolenie 

Brak napięcia na 
linii / brak 
napięcia na 
szynie 

TAK SET 
(ustawienie) RESET DLDB w 

toku* Opóźnienie 

Brak napięcia na 
linii / brak 
napięcia na 
szynie 

TAK RESET RESET Dowolny 
warunek Odmowa 

Brak napięcia na 
linii / brak 
napięcia na 
szynie 

NIE Dowolny 
stan Dowolny stan Dowolny 

warunek Odmowa 

Brak napięcia na 
linii / szyna pod 
napięciem 

TAK Dowolny 
stan SET (ustawienie) Dowolny 

warunek Pominięcie 
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Brak napięcia na 
linii / szyna pod 
napięciem 

TAK SET 
(ustawienie) RESET DLLB Zezwolenie 

Brak napięcia na 
linii / szyna pod 
napięciem 

TAK SET 
(ustawienie) RESET DLLB w 

toku* Opóźnienie 

Brak napięcia na 
linii / szyna pod 
napięciem 

TAK RESET RESET Dowolny 
warunek Odmowa 

Brak napięcia na 
linii / szyna pod 
napięciem 

NIE Dowolny 
stan Dowolny stan Dowolny 

warunek Odmowa 

Linia pod 
napięciem / brak 
napięcia na 
szynie 

TAK Dowolny 
stan SET (ustawienie) Dowolny 

warunek Pominięcie 

Linia pod 
napięciem / brak 
napięcia na 
szynie 

TAK SET 
(ustawienie) RESET LLDB Zezwolenie 

Linia pod 
napięciem / brak 
napięcia na 
szynie 

TAK SET 
(ustawienie) RESET LLDB w 

toku* Opóźnienie 

Linia pod 
napięciem / brak 
napięcia na 
szynie 

TAK RESET RESET Dowolny 
warunek Odmowa 

Linia pod 
napięciem / brak 
napięcia na 
szynie 

NIE Dowolny 
stan Dowolny stan Dowolny 

warunek Odmowa 

Linia pod 
napięciem / 
szyna pod 
napięciem 
(blokowanie) 

TAK Dowolny 
stan SET (ustawienie) Dowolny 

warunek Pominięcie 

Linia pod 
napięciem / 
szyna pod 
napięciem 
(blokowanie) 

TAK SET 
(ustawienie) RESET LLDB Zezwolenie 

Linia pod 
napięciem / 
szyna pod 
napięciem 
(blokowanie) 

TAK SET 
(ustawienie) RESET LLDB w 

toku* Opóźnienie 

Linia pod 
napięciem / 
szyna pod 
napięciem 
(blokowanie) 

TAK RESET RESET Dowolny 
warunek Odmowa 

Linia pod 
napięciem / 
szyna pod 
napięciem 
(blokowanie) 

NIE Dowolny 
stan Dowolny stan Dowolny 

warunek Odmowa 

* sprawdzanie warunku napięciowego jest w toku w momencie otrzymania polecenia zamknięcia 
ręcznego. 
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W zależności od konfiguracji, w odpowiedzi na polecenie zamknięcia automatycznego 
przeprowadzane są następujące sprawdzenia: 

 

Warunki 
napięciowe 

Zezwolenie 
na 

zamknięcie 

Stan SPS 
układu 

zamknięcia 

Stan SPS 
obejścia 

Zweryfikowan
e warunki 

napięciowe 

Skutek 
polecenia 

zamknięcia 
Brak napięcia 
na linii / brak 
napięcia na 
szynie 

TAK Dowolny stan 
SET 
(ustawienie
) 

Dowolny 
warunek Pominięcie 

Brak napięcia 
na linii / brak 
napięcia na 
szynie 

TAK SET 
(ustawienie) RESET DLDB Zezwolenie 

Brak napięcia 
na linii / brak 
napięcia na 
szynie 

TAK SET 
(ustawienie) RESET DLDB w toku* Opóźnienie 

Brak napięcia 
na linii / brak 
napięcia na 
szynie 

TAK RESET RESET Dowolny 
warunek Odmowa 

Brak napięcia 
na linii / brak 
napięcia na 
szynie 

NIE Dowolny stan Dowolny 
stan 

Dowolny 
warunek Odmowa 

Brak napięcia 
na linii / szyna 
pod napięciem 

TAK Dowolny stan 
SET 
(ustawienie
) 

Dowolny 
warunek Pominięcie 

Brak napięcia 
na linii / szyna 
pod napięciem 

TAK SET 
(ustawienie) RESET DLLB Zezwolenie 

Brak napięcia 
na linii / szyna 
pod napięciem 

TAK SET 
(ustawienie) RESET DLLB w toku* Opóźnienie 

Brak napięcia 
na linii / szyna 
pod napięciem 

TAK RESET RESET Dowolny 
warunek Odmowa 

Brak napięcia 
na linii / szyna 
pod napięciem 

NIE Dowolny stan Dowolny 
stan 

Dowolny 
warunek Odmowa 

Linia pod 
napięciem / 
brak napięcia 
na szynie 

TAK Dowolny stan 
SET 
(ustawienie
) 

Dowolny 
warunek Pominięcie 

Linia pod 
napięciem / 
brak napięcia 
na szynie 

TAK SET 
(ustawienie) RESET LLDB Zezwolenie 

Linia pod 
napięciem / 
brak napięcia 
na szynie 

TAK SET 
(ustawienie) RESET LLDB w toku* Opóźnienie 

Linia pod 
napięciem / 
brak napięcia 
na szynie 

TAK RESET RESET Dowolny 
warunek Odmowa 

Linia pod 
napięciem / 
brak napięcia 

NIE Dowolny stan Dowolny 
stan 

Dowolny 
warunek Odmowa 
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na szynie 
Linia pod 
napięciem / 
szyna pod 
napięciem 
(blokowanie) 

TAK Dowolny stan 
SET 
(ustawienie
) 

Dowolny 
warunek Pominięcie 

Linia pod 
napięciem / 
szyna pod 
napięciem 
(blokowanie) 

TAK SET 
(ustawienie) RESET LLDB Zezwolenie 

Linia pod 
napięciem / 
szyna pod 
napięciem 
(blokowanie) 

TAK SET 
(ustawienie) RESET LLDB w toku* Opóźnienie 

Linia pod 
napięciem / 
szyna pod 
napięciem 
(blokowanie) 

TAK RESET RESET Dowolny 
warunek Odmowa 

Linia pod 
napięciem / 
szyna pod 
napięciem 
(blokowanie) 

NIE Dowolny stan Dowolny 
stan 

Dowolny 
warunek Odmowa 

 

* sprawdzanie warunku napięciowego jest w toku w momencie otrzymania polecenia zamknięcia 
automatycznego. 
 
 
W zależności od konfiguracji, w odpowiedzi na polecenie zamknięcia z synchronizmem 
przeprowadzane są następujące sprawdzenia: 

 

Warunki 
napięciowe 

Zezwolenie 
na 

zamknięcie 

Stan SPS 
układu 

zamknięcia 

Stan SPS 
obejścia 

Zweryfikowa
ne warunki 
napięciowe 

Skutek 
polecenia 
zamknięci

a 
Brak napięcia na 
linii / brak 
napięcia na 
szynie 

TAK Dowolny 
stan 

SET 
(ustawienie) 

Dowolny 
warunek Pominięcie 

Brak napięcia na 
linii / brak 
napięcia na 
szynie 

TAK SET 
(ustawienie) RESET DLDB Zezwolenie 

Brak napięcia na 
linii / brak 
napięcia na 
szynie 

TAK SET 
(ustawienie) RESET DLDB w toku* Opóźnienie 

Brak napięcia na 
linii / brak 
napięcia na 
szynie 

TAK RESET RESET Dowolny 
warunek Odmowa 

Brak napięcia na 
linii / brak 
napięcia na 
szynie 

NIE Dowolny 
stan Dowolny stan Dowolny 

warunek Odmowa 

Brak napięcia na 
linii / szyna pod 
napięciem 

TAK Dowolny 
stan 

SET 
(ustawienie) 

Dowolny 
warunek Pominięcie 
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Brak napięcia na 
linii / szyna pod 
napięciem 

TAK SET 
(ustawienie) RESET DLLB Zezwolenie 

Brak napięcia na 
linii / szyna pod 
napięciem 

TAK SET 
(ustawienie) RESET DLLB w toku* Opóźnienie 

Brak napięcia na 
linii / szyna pod 
napięciem 

TAK RESET RESET Dowolny 
warunek Odmowa 

Brak napięcia na 
linii / szyna pod 
napięciem 

NIE Dowolny 
stan Dowolny stan Dowolny 

warunek Odmowa 

Linia pod 
napięciem / 
brak napięcia 
na szynie 

TAK Dowolny 
stan 

SET 
(ustawienie) 

Dowolny 
warunek Pominięcie 

Linia pod 
napięciem / 
brak napięcia 
na szynie 

TAK SET 
(ustawienie) RESET LLDB Zezwolenie 

Linia pod 
napięciem / 
brak napięcia 
na szynie 

TAK SET 
(ustawienie) RESET LLDB w toku* Opóźnienie 

Linia pod 
napięciem / 
brak napięcia 
na szynie 

TAK RESET RESET Dowolny 
warunek Odmowa 

Linia pod 
napięciem / 
brak napięcia 
na szynie 

NIE Dowolny 
stan Dowolny stan Dowolny 

warunek Odmowa 

Linia pod 
napięciem / 
szyna pod 
napięciem 
(blokowanie) 

TAK Dowolny 
stan 

SET 
(ustawienie) 

Dowolny 
warunek Pominięcie 

Linia pod 
napięciem / 
szyna pod 
napięciem 
(blokowanie) 

TAK SET 
(ustawienie) RESET LLDB Zezwolenie 

Linia pod 
napięciem / 
szyna pod 
napięciem 
(blokowanie) 

TAK SET 
(ustawienie) RESET LLDB w toku* Opóźnienie 

Linia pod 
napięciem / 
szyna pod 
napięciem 
(blokowanie) 

TAK RESET RESET Dowolny 
warunek Odmowa 

Linia pod 
napięciem / 
szyna pod 
napięciem 
(blokowanie) 

NIE Dowolny 
stan Dowolny stan Dowolny 

warunek Odmowa 
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Warunki 
napięciowe 

Zezwolenie 
na 

zamknięcie 

Stan SPS 
układu 

zamknięcia 

Stan SPS 
obejścia 

Zweryfikowane 
warunki 

napięciowe 

Skutek 
polecenia 

zamknięcia 
Linia pod 
napięciem / szyna 
pod napięciem 
(blokowanie i 
sprzęganie) 

TAK Dowolny stan 
SET 
(ustawienie
) 

Dowolny 
warunek Pominięcie 

Linia pod 
napięciem / szyna 
pod napięciem 
(blokowanie i 
sprzęganie) 

TAK SET 
(ustawienie) RESET LLDB (warunek 

sprzęgania) 
Poszukiwani
e min(∆φ) 

Linia pod 
napięciem / szyna 
pod napięciem 
(blokowanie i 
sprzęganie) 

TAK SET 
(ustawienie) RESET LLDB w toku* Opóźnienie 

Linia pod 
napięciem / szyna 
pod napięciem 
(blokowanie i 
sprzęganie) 

TAK RESET RESET Dowolny 
warunek Odmowa 

Linia pod 
napięciem / szyna 
pod napięciem 
(blokowanie i 
sprzęganie) 

NIE Dowolny stan Dowolny 
stan 

Dowolny 
warunek Odmowa 

 

* sprawdzanie warunku napięciowego jest w toku w momencie otrzymania polecenia zamknięcia 
z synchronizmem. 
 
 

7.2.9.4 Scenariusze zamykania 
 
Polecenie zatwierdzone 
 
Zgodnie ze skonfigurowanym układem zamykania, gdy polecenie zamknięcia zostało 
zatwierdzone lub pominięte, do wyłącznika wysyłana jest komenda zamknięcia. 
 
Odmowa wykonania polecenia 
 
Zgodnie ze skonfigurowanym układem zamykania, gdy nastąpiła odmowa wykonania polecenia, 
wysyłany jest sygnał potwierdzenia negatywnego (KO-Synchrocheck) a do wyłącznika nie jest 
wysyłana żadna komenda zamknięcia. 
 
Wykonanie polecenia opóźnione 
 
Zgodnie ze skonfigurowanym układem zamykania, gdy wykonanie polecenia zamknięcia zostało 
opóźnione, rozpoczynane jest odliczanie ustawionego czasu opóźnienia (opóźnienie 
zamknięcia). 
 
− Po sprawdzeniu warunku napięciowego, gdy układ zamykania zatwierdza zamknięcie, do 

wyłącznika wysyłana jest komenda zamknięcia i resetowany jest czas opóźnienia. 
 

− Po sprawdzeniu warunku napięciowego, gdy układ zamykania nie zatwierdzi zamknięcia, 
wysyłany jest sygnał potwierdzenia negatywnego (KO-Synchrocheck) a do wyłącznika nie 
jest wysyłana żadna komenda zamknięcia i resetowany jest czas opóźnienia. 

 
− Jeżeli czas opóźnienia upływa bez sprawdzenia warunków napięciowych, wysyłany jest 
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sygnał potwierdzenia negatywnego (KO-Synchrocheck) a do wyłącznika nie jest wysyłana 
żadna komenda zamknięcia. 

 
 

7.2.9.5 Zamykanie z blokowaniem / sprzęganiem 
 
Istnieją 2 rodzaje układów zamykania: 

− układ zamykania synchronicznego (logika blokowania), 

− układ zamykania asynchronicznego (logika sprzęgania). 

 
Układ asynchroniczny (sprzęganie) pracuje równolegle z układem synchronicznym (blokowanie) 
w trakcie całego czasu przyznanego na oczekiwanie na zezwolenie zamknięcia. 
 
Oznacz to, że: 
− jeżeli polecenie zamknięcia zostanie odebrane, gdy przesunięcie częstotliwości pomiędzy 

sygnałami (S) linii oraz szyny zbiorczej jest mniejsze niż nastawiany próg blokowania 
(Sfreq locking) lecz wzrasta powyżej tego progu zanim blokowanie zostanie potwierdzone, 
wówczas układ sprzęgania kontynuuje pracę i zamykanie może się odbywać w trybie 
sprzęgania; 
 

− jeżeli polecenie zamknięcia zostanie odebrane, gdy przesunięcie częstotliwości pomiędzy 
sygnałami (S) linii oraz szyny zbiorczej jest większe niż nastawiany prób blokownia (Sfreq 

locking) lecz opada poniżej tego progu zanim osiągnięte zostanie min(∆φ), wówczas układ 
blokowania kontynuuje pracę i zamykanie może się nadal odbywać w trybie blokowania. 

 
Logika dla zamknięcia ręcznego 
 
Po otrzymaniu polecenia zamknięcia ręcznego, 
− gdy spełnione są warunki LLLB, uruchamiane jest opóźnienie czasowe potwierdzenia T1. 

Jeżeli warunki LLLB w dalszym ciągu są spełnione w chwili, gdy upływa czas T1, 
wydawane jest zezwolenie na zamknięcie dla polecenia zamknięcia ręcznego; 

 
− jeżeli trwa potwierdzenie warunku LLLB, opóźnienie czasowe potwierdzenie T1 jest 

resetowane i uruchamiane ponownie. Jeżeli warunki LLLB w dalszym ciągu są spełnione 
w chwili, gdy upływa czas T1, wydawane jest zezwolenie na zamknięcie dla polecenia 
zamknięcia ręcznego. 

 
Logika dla zamknięcia z synchronizmem 
 
Po otrzymaniu polecenia zamknięcia z synchronizmem z dozwoloną logiką blokownia 
i sprzęgania, gdy zarówno na linii jak i szynie zbiorczej występuje napięcie, rozpoczyna się 
poszukiwanie min(∆φ) oraz rozpoczynane jest odliczanie limitu czasu (opóźnienie dla 
sprzęgania). Logika zamknięcia ręcznego jest również uruchamiana jednocześnie: 
 
− jeżeli warunki zamknięcia (blokowania) synchronicznego są spełnione w chwili, gdy 

upływa opóźnienie czasowe T1, wysyłane jest potwierdzenie pozytywne w celu 
zamknięcia wyłącznika oraz zakończone zostaje poszukiwanie min(∆φ). 
 

− jeżeli warunki zamknięcia (blokowania) synchronicznego nie są spełnione w chwili, gdy 
upływa opóźnienie czasowe T1, poszukiwanie min(∆φ) jest kontynuowane przy 
jednoczesnym wstrzymaniu logiki zamknięcia ręcznego do momentu ponownego 
spełnienia warunków blokownia lub do momentu upłynięcia limitu czasu (w zależności od 
tego, co nastąpi wcześniej). 

 
Jeżeli min(∆φ) zostanie odnalezione, wysyłane jest potwierdzenie pozytywne w celu zamknięcia 
wyłącznika, a limit czasu jest resetowany. 
 
Jeżeli limit czasu upłynie bez odnalezienia min(∆φ), wysyłane jest potwierdzenie negatywne 
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(KO-Synchrocheck) a do wyłącznika nie jest wysyłana żadna komenda zamknięcia. 
Po otrzymaniu polecenia zamknięcia z synchronizmem, gdy zarówno na linii jak i szynie 
zbiorczej występuje napięcie, oraz gdy dozwolony jest tylko układ zamknięcia z synchronizmem 
(blokowanie), przeprowadzane jest zamknięcie ręczne. 
 
Po otrzymaniu polecenia zamknięcia z sychronizmem, gdy nie jest dozwolony ani układ 
zamknięcia synchronicznego (blokowanie) ani układ zamknięcia asynchronicznego 
(sprzęganie), przeprowadzane jest zamknięcie ręczne, lecz tylko wtedy, gdy spełniony jes jeden 
z poniższych warunków napięciowych: 
 

− Brak napięcia na linii / brak napięcia na szynie 

− Brak napięcia na linii / szyna pod napięciem 

− Linia pod napięciem / brak napięcia na szynie 

 
 

7.2.10 Kontrola synchronizmu typu 3 
 

7.2.10.1 Wybór napięcia zmultipleksowanego 
 
Funkcja kontroli synchronizmu typu 3 zarządza 3 wyłącznikami w układzie 
półtorawyłącznikowym przy użyciu dynamicznie definiowanych kontroli napięcia. 
 
Jej działanie oraz ustawienia są niemalże identyczne jak te z wewnętrznej kontroli 
synchronizmu typu 1, za wyjątkiem liczby wyłączników, którymi zarządza, jak również faktu, że 
jej jedynym możliwym trybem blokowania/sprzęgania jest tryb ewolucyjny (brak widocznych 
ustawień) oraz że nie wspiera automatycznej kontroli synchronizmu. 
 
Ponadto, ze względu na to, iż do płytki TMU220 doprowadzone jest tylko jedno napięcie linii 
przypadające na linię zasilającą, nie są dostępne żadne ustawienia dla fazy odniesienia, 
ponieważ zostanie to narzucone przez okablowanie. 
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RYSUNEK 73: JEDNOLINIOWY SCHEMAT POŁĄCZEŃ W UKŁADZIE 
PÓŁTORAWYŁĄCZNIKOWYM 

 
Wymagana jest tylko jedna płytka TMU220, każdy z przekładników napięciowych jest 
wykorzystywany do zapewnienia napięcie podlegającego sprawdzeniu względem pozostałych 
napięć po drugiej stronie wyłącznika. Ustalony podział pomiędzy punktami pomiarowymi (Linia 
1, Linia 2, Szyna zbiorcza 1, Szyna zbiorcza 2) oraz wejścia napięciowe płytki TMU220 
zdefiniowano poniżej: 

 

Połączenia Wejścia TMU220 PN Punkty 
pomiarowe 

Piny 21-22 VI#1 VT-L1 Linia 1 
Piny 23-24 VI#2 VT-L2 Linia 2 
Piny 25-26 VI#3 VT-B1 Szyna zbiorcza 1 
Piny 27-28 VI#4 VT-B2 Szyna zbiorcza 2 
 
Podział wyłączników jest następujący: 
 
− Wyłącznik linii 1 (CB1) 

(3 możliwe kontrole napięć: PN-B1/PN-L1; PN-B1/PN-L2; PN-B1/PN-B2) 
 

− Wyłącznik sprzęgłowy (CB2) 
(4 możliwe kontrole napięć: PN-L1/PN-L2; PN-L1/PN-B2; PN-B1/PN-L2; PN-B1/PN-B2) 
 

− Wyłącznik linii 2 (CB3) 
(3 możliwe kontrole napięć: PN-B2/PN-L2; PN-B2/PN-L1; PN-B2/PN-B1) 

 
Kontrole napięcia, które mają być przeprowadzone przez funkcję kontroli synchronizmu 
w konfiguracji półtorawyłącznikowej zostały określone w poniższej tabeli: 
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Wejścia 
TMU220 

Punkty 
pomiaro

we 

Wyłącznik linii 
1 (CB1) 

Wyłącznik 
sprzęgłowy 

(CB2) 

Wyłącznik linii 
2 (CB3) 

VI#1 VT-L1 X   X X    X  
VI#2 VT-L2  X  X  X  X   
VI#3 VT-B1 X X X   X X   X 
VI#4 VT-B2   X  X  X X X X 

 
Dla każdego wyłącznika wybrane muszą być 2 przekładniki napięciowe, po jednym z każdej 
strony wyłącznika (linia 1 / linia 2 / sprzęgło) tak, aby możliwe było porównanie napięć 
dostarczanych przez powyższe przekładniki napięciowe. 
 
Dla każdego wyłącznika dostępne są 4 statusy SPS wyboru napięcia, każdy status SPS 
reprezentuje przekładnik napięciowy oraz 2 z 4 mają być w ustawione w stanie SET, co będzie 
wskazywało, który z nich będzie wykorzystany do kontrolowania napięć. 
 
Wyłącznik linii 1 (CB1): 
 
Dostępne są następujące 4 statusy pojedynczego punktu (SPS) wyboru napięcia: 

− CB1 z PN-B1 

− CB1 z PN-B2 

− CB1 z PN-L1 

− CB1 z PN-L2 

W dowolnym momencie wybrane muszą być dokładnie 2 z 4 możliwych punktów danych SPS 
wyboru napięcia, aby umożliwić sprawdzanie napięcia. Polecenia zamknięcia z synchronizmem 
nie będą zaakceptowane, jeżeli wybrana została różna liczba przekładników napięciowych. 
 

Uwaga: Te punkty danych SPS są wejściami funkcji kontroli synchronizmu typu 3. 
Rzeczywisty układ zamykania musi być zaprojektowany za pomocą 
programowalnej automatyki (FBD). 

 
Pozycje SPS dla kontroli napięcia: 

 

 VT-L1/VT-B1 VT-L2/VT-B1 VT-B1/VT-B2 
CB1 z PN-L1 SET (ustawienie) RESET RESET 
CB1 z PN-L2 RESET SET (ustawienie) RESET 
CB1 z PN-B1 SET (ustawienie) SET (ustawienie) SET (ustawienie) 
CB1 z PN-B2 RESET RESET SET (ustawienie) 

 
Wyłącznik sprzęgłowy (CB2): 

Dostępne są następujące 4 statusy pojedynczego punktu (SPS) wyboru napięcia: 

− CB2 z PN-B1 

− CB2 z PN-B2 

− CB2 z PN-L1 

− CB2 z PN-L2 
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Pozycje SPS dla kontroli napięcia: 
 

 VT-L1/VT-L2 VT-L1/VT-B2 VT-L2/VT-B1 VT-B1/VT-B2 

CB2 z PN-L1 SET 
(ustawienie) 

SET 
(ustawienie) RESET RESET 

CB2 z PN-L2 SET 
(ustawienie) RESET SET 

(ustawienie) RESET 

CB2 z PN-B1 RESET RESET SET 
(ustawienie) 

SET 
(ustawienie) 

CB2 z PN-B2 RESET SET 
(ustawienie) RESET SET 

(ustawienie) 
 

W dowolnym momencie wybrane muszą być dokładnie 2 z 4 możliwych punktów danych SPS 
wyboru napięcia, aby umożliwić sprawdzanie napięcia. Polecenia zamknięcia z synchronizmem 
nie będą zaakceptowane, jeżeli wybrana została różna liczba przekładników napięciowych. 
 

Uwaga: Te punkty danych SPS są wejściami funkcji kontroli synchronizmu typu 3. 
Rzeczywisty układ zamykania musi być zaprojektowany za pomocą 
programowalnej automatyki (FBD). 

 
Wyłącznik linii 2 (CB3): 

Dostępne są następujące 4 statusy pojedynczego punktu (SPS) wyboru napięcia: 

− CB3 z PN-B1 

− CB3 z PN-B2 

− CB3 z PN-L1 

− CB3 z PN-L2 

Pozycje SPS dla kontroli napięcia: 
 

 VT-L2/VT-B2 VT-L1/VT-B2 VT-B1/VT-B2 
CB3 z PN-L1 RESET SET (ustawienie) RESET 
CB3 z PN-L2 SET (ustawienie) RESET RESET 
CB3 z PN-B1 RESET RESET SET (ustawienie) 
CB3 z PN-B2 SET (ustawienie) SET (ustawienie) SET (ustawienie) 

 

W dowolnym momencie wybrane muszą być dokładnie 2 z 4 możliwych punktów danych SPS 
wyboru napięcia, aby umożliwić sprawdzanie napięcia. Polecenia zamknięcia z synchronizmem 
nie będą zaakceptowane, jeżeli wybrana została różna liczba przekładników napięciowych. 

 
Uwaga: Te punkty danych SPS są wejściami funkcji kontroli synchronizmu typu 3. 

Rzeczywisty układ zamykania musi być zaprojektowany za pomocą 
programowalnej automatyki (FBD). 

 
Opóźnienie czasowe potwierdzenia 
 
Pomiędzy zmianą stanu SPS (dla wyboru PN) a wykonaniem polecenia zamknięcia na 
odpowiednim wyłączniku musi wystąpić opóźnienie czasowe wynoszące 3 s. Żadne polecenie 
zamknięcia otrzymane przed upływem opóźnienia czasowego nie będzie brane pod uwagę: 
odesłane zostanie potwierdzenie negatywne KO-Synchrocheck. 
 

  



C26x/EN FT/C56b Opis funkcjonalny 
 
Strona 250/306 DS Agile C26x 
 
7.2.10.2 Akwizycja napięcia w układzie półtorawyłącznikowym 

 
Płytka TMU220 pozyskuje napięcia za pośrednictwem wejść VI#1, VI#2, VI#3 oraz VI#4,. Nie są 
pozyskiwane żadne prądy. Dostępne są następujące pomiary: 
 

Pomiar rzeczywisty Wejście napięciowe płytki 
TMU220 

Odpowiednia etykieta w 
edytorze SCE 

Linia 1 VI#1 VAN, wartość skuteczna RMS 
napięcia fazy A 

Linia 2 VI#2 VBN, wartość skuteczna RMS 
napięcia fazy B 

Szyna zbiorcza 1 VI#3 VCN, wartość skuteczna RMS 
napięcia fazy C 

Szyna zbiorcza 2 VI#4 Vbusbar, wartość skuteczna 
RMS 1 napięcia szyny zbiorczej 

 

Każdy przekładnik napięciowy może być podłączony wyłącznie pod jedno napięcie fazowe lub 
międzyfazowe i musi być ono takie samo dla wszystkich przekładników (VAN, VBN, VCN, VAB, VBC 

lub VCA). 
 
 

7.2.10.3 Warunki zamknięcia ręcznego 
 
W każdej możliwej kombinacji przekładników napięciowych, jeden z przekładników 
napięciowych jest uważany za przekładnik znajdujący się po stronie „linii” oraz drugi znajdujący 
się po stronie „szyny” w celu utrzymania kompatybilności z istniejącymi ustawieniami wartości 
progowych dla standardowych układów kontroli synchronizmu „PN linii/PN szyny zbiorczej” (typ 
1 oraz typ 2). W poniższej tabeli zestawiono równoważne wielkości „linii” oraz „szyny” 
wykorzystywane przez funkcję kontroli synchronizmu typu 3 dla każdego z trzech wyłączników 
w układzie półtorawyłącznikowym: 
 
Wyłącznik linii 1 (CB1) 

 

Kombinacje przekładników 
napięciowych 

Równoważność napięć 
Strona linii Strona szyny 

VT-L1/VT-B1 VT-L1 VT-B1 
VT-L2/VT-B1 VT-L2 VT-B1 
VT-B1/VT-B2 VT-B2 VT-B1 

 

Wyłącznik sprzęgłowy (CB2) 
 

Kombinacje przekładników 
napięciowych 

Równoważność napięć 
Strona linii Strona szyny 

VT-L1/VT-L2 VT-L1 VT-L2 
VT-L1/VT-B2 VT-L1 VT-B2 
VT-L2/VT-B1 VT-L2 VT-B1 
VT-B1/VT-B2 VT-B1 VT-B2 

 

Wyłącznik linii 2 (CB3) 
 

Kombinacje przekładników 
napięciowych 

Równoważność napięć 
Strona linii Strona szyny 

VT-L2/VT-B2 VT-L2 VT-B2 
VT-L1/VT-B2 VT-L1 VT-B2 
VT-B1/VT-B2 VT-B1 VT-B2 
 
Warunki napięciowe dla poleceń ręcznych są sprawdzane w trakcie ustawionego opóźnienia 
czasowego „układu”. 
 
Warunki napięciowe 
Warunki napięciowe dla każdego wyłącznika są następujące: 
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Napięcie obecne: 
− Vlinii: Napięcie na PN linii jest wyższe niż ustawiony próg line voltage over threshold 

(napięcie linii powyżej progu). 
 

− Vszyny: Napięcie na PN szyny zbiorczej jest wyższe niż ustawiony próg bus voltage over 
threshold (napięcie szyny powyżej progu). 

 
Brak napięcia: 
− Brak(Vlinii): Napięcie na PN linii jest niższe niż ustawiony próg line voltage under 

threshold (napięcie linii poniżej progu). 
 

− Brak(Vszyny): Napięcie na PN szyny zbiorczej jest niższe niż ustawiony próg bus voltage 
under threshold (napięcie szyny poniżej progu). 

 
Dozwolona różnica napięcia: 
− ΔV < ΔVblokowania: Różnica pomiędzy napięciem linii i napięciem szyny zbiorczej jest 

mniejsza niż ustawiony próg voltage delta threshold for locking (próg różnicy napięcia 
dla blokowania). 
 

Dopuszczalna różnica częstotliwości: 
− Δf < Δfblokowania: Różnica pomiędzy częstotliwością linii oraz częstotliwością szyny 

zbiorczej jest mniejsza niż ustawiony próg frequency delta threshold for locking (próg 
różnicy częstotliwości dla blokownia). 
 

Dopuszczalny zakres częstotliwości: 
− fmin blokowania < flinii < fmaks blokownia: Częstotliwość napięcia linii zawiera się pomiędzy 

ustawionymi progami minimum frequency for locking (minimalna częstotliwość dla 
blokowania) oraz maximum frequency for locking (maksymalna częstotliwość dla 
blokowania). 
 

− fmin blokowania < fszybyzbiorczej < fmaks blokowania: Częstotliwość napięcia szyny zbiorczej zawiera 
się pomiędzy ustawionymi progami minimum frequency for locking (minimalna 
częstotliwość dla blokowania) oraz maximum frequency for locking (maksymalna 
częstotliwość dla blokowania). 

 
Dopuszczalna różnica kąta fazowego: 
− Δϕ < Δϕblokowania: różnica pomiędzy kątem fazowym napięcia linii oraz kątem fazowym 

napięcia szyny zbiorczej jest mniejsza niż ustawiony próg phase delta threshold for 
locking (próg różnicy kąta fazowego dla blokowania). 
 

Brak napięcia na linii / brak napięcia na szynie 
 
Warunki zamknięcia dla Dead Line / Deaf Bus (DLDB) (brak napięcia na linii / brak napięcia na 
szynie) są spełnione, jeżeli: 
 
− Linia = brak napięcia 

 
− Szyna zbiorcza = brak napięcia 

 
dla opóźnienia T3, pod koniec którego potwierdzony jest brak obu napięć. 
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Gdy spełnione są warunki zamykania Dead Line / Dead Bus (DLDB) (brak napięcia na linii / 
brak napięcia na szynie), wydawane jest zezwolenie na zamknięcie wyłącznika. 
 
W razie utraty któregokolwiek z kryterium warunkującego DLDB podczas odliczania czasu T3, 
warunek DLDB przestaje być uznawany za sprawdzony i zegar T3 jest resetowany. Ponowne 
jego uruchomienie wymaga ponownego wystąpienia obu kryteriów. 
 
Brak napięcia na linii / szyna pod napięciem 
 
Warunki zamknięcia dla Dead Line / Live Bus (DLLB) (brak napięcia na linii / szyna pod 
napięciem) są spełnione, jeżeli: 
 
− Linia = brak napięcia 

 
− Szyna zbiorcza = napięcie obecne 

 
dla opóźnienia T2, pod koniec którego potwierdzona jest obecność tylko jednego napięcia. 
 

 
 
Gdy spełnione są warunki zamykania Dead Line / Live Bus (DLLB) (brak napięcia na linii / 
szyna pod napięciem, wydawane jest zezwolenie na zamknięcie wyłącznika. 
 
W razie utraty któregokolwiek z kryterium warunkującego DLDB podczas odliczania czasu T2, 
warunek DLLB przestaje być uznawany za sprawdzony i zegar T2 jest resetowany. Ponowne 
jego uruchomienie wymaga ponownego wystąpienia obu kryteriów. 
 
Linia pod napięciem / brak napięcia na szynie 
 
Warunki zamknięcia dla Live Line / Dead Bus (LLDB) (linia pod napięciem / brak napięcia na 
szynie) są spełnione jeżeli: 
 
− Linia = napięcie obecne 

 
− Szyna zbiorcza = brak napięcia 

 
dla opóźnienia T2, pod koniec którego potwierdzona jest obecność tylko jednego napięcia. 
 

 
 
Gdy spełnione są warunki zamykania Live Line / Dead Bus (LLDB) (linia pod napięciem / brak 
napięcia na szynie), wydawane jest zezwolenie na zamknięcie wyłącznika. 
 
W razie utraty któregokolwiek z kryterium warunkującego LLDB podczas odliczania czasu T2, 
warunek LLDB przestaje być uznawany za sprawdzony i zegar T2 jest resetowany. Ponowne 
jego uruchomienie wymaga ponownego wystąpienia obu kryteriów. 
 
Linia pod napięciem / szyna pod napięciem 
 
Warunki zamykania dla Live Line / Live Bus (LLLB) (linia pod napięciem / szyna pod napięciem) 
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są spełnione, jeżeli: 
 

− Linia = napięcie obecne 

− Szyna zbiorcza = napięcie obecne 

− Delta napięcia = OK 

− Delta częstotliwości = OK 

− Delta kąta fazowego = OK 

 

dla opóźnienia T1, pod koniec którego wszelka obecność obu napięć jest potwierdzona, 
podobnie jak warunki blokowania.  
 

 
 
Gdy spełnione są warunki zamykania Live Line / Live Bus (LLLB) (linia pod napięciem / szyna 
pod napięciem), wydawane jest zezwolenie na zamknięcie wyłącznika. 
 
W razie utraty któregokolwiek z kryterium warunkującego LLLB podczas odliczania czasu T1, 
warunek LLLB przestaje być uznawany za sprawdzony i zegar T1 jest resetowany. Ponownego 
jego uruchomienie wymaga ponownego wystąpienia wszystkich kryteriów warunkujących. 
 
 

7.2.10.4 Warunki zamykania z synchronizmem 
 
 

Uwaga: Wszystkie kontrole wykonane dla „zamknięcia ręcznego” w identyczny 
sposób przystają do warunków dla „zamykania z synchronizmem”: Obok 
opisanych poniżej warunków związanych typowo z synchronizmem, tj. 
sprzężeniem, mogą być wybrane warunki „Dead Line / Dead Bus” (linia 
bez napięcia / szyna pod napięciem), „Dead Line / Live Bus” (linia bez 
napięcia / szyna pod napięciem), „Live Line / Dead Bus” (linia pod 
napięciem / szyna bez napięcia) oraz „Locking” (blokowanie). 

 
Warunki napięciowe dla poleceń zamknięcia z synchronizacją są sprawdzane podczas 
ustawiania opóźnienia „układu synchronizacji”. 
 
Warunki napięciowe 
 
Warunki napięciowe dla każdego wyłącznika są następujące: 
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Napięcie obecne: 
− Vlinii: Napięcie na PN linii jest wyższe niż ustawiony próg line voltage over threshold 

(napięcie linii powyżej progu). 
 

− Vszyny: Napięcie na PN szyny zbiorczej jest wyższe niż ustawiony próg bus voltage over 
threshold (napięcie szyny powyżej progu). 

 
Dopuszczalna delta napięcia: 
− ΔV < ΔVblokowania: Różnica pomiędzy napięciem linii a napięciem szyny zbiorczej jest 

mniejsza niż ustawiony próg voltage delta threshold for coupling (próg delty napięcia 
dla sprzężenia). 
 

Dopuszczalny zakres delty częstotliwości: 
− Δfmin blokowania < Δf < Δfmax blokowania: Różnica pomiędzy częstotliwością linii a częstotliwością 

szyny zbiorczej zawiera się pomiędzy ustawionymi progami minimum frequency delta 
threshold for coupling (minimalny próg delty częstotliwości dla sprzężenia) a 
maximum frequency delta threshold for coupling (maksymalny próg delty 
częstotliwości dla sprzężenia). 
 

Dopuszczalny zakres częstotliwości: 
− fmin blokowania < flini < fmax blokowania: Częstotliwość napięcia linii zawiera się pomiędzy 

ustawionymi progami minimum frequency for coupling (minimalna częstotliwość dla 
sprzężenia) a maximum frequency for coupling (maksymalna częstotliwość dla 
sprzężenia). 
 

− fmin blokowania < fszyny < fmax blokowania: Częstotliwość napięcia szyny zbiorczej zawiera się 
pomiędzy ustawionymi progami minimum frequency for coupling (minimalna 
częstotliwość dla sprzężenia) a maximum frequency for coupling (maksymalna 
częstotliwość dla sprzężenia). 

 
Linia pod napięciem / szyna pod napięciem 
 
Warunki zamykania dla Live Line / Live Bus (LLLB) (linia pod napięciem / szyna pod napięciem) 
są spełnione, jeżeli: 
 

− Linia = napięcie obecne 

− Szyna zbiorcza = napięcie obecne 

− Delta napięcia = OK 

− Delta częstotliwości = OK 

 
dla opóźnienia T1, pod koniec którego wszelka obecność obu napięć jest potwierdzona 
i występują warunki dla sprzężenia. 
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Gdy spełnione są warunki zamykania Live Line / Live bus (LLLB) (linia pod napięciem / szyna 
pod napięciem), polecenie zamknięcia z synchronizmem wyda autoryzację dla poszukiwania 
min(∆φ). 
 
W razie utraty któregokolwiek z kryterium warunkującego LLLB podczas odliczania czasu T1, 
warunek LLLB przestaje być uznawany za sprawdzony i zegar T1 jest resetowany. Ponownego 
jego uruchomienie wymaga ponownego wystąpienia wszystkich kryteriów warunkujących. 
 
Rozpoczynane jest poszukiwanie min(∆φ) mające na celu znalezienie optymalnej różnicy kąta 
fazowego pomiędzy linią a szyną zbiorczą dla zamknięcia wyłącznika. W poszukiwaniach 
min(∆φ) należy uwzględnić czas działania wyłącznika. 
 
min(∆φ) osiągane jest, gdy: 
 
−         ∆φ = Δf*360*Ta 

 
gdzie Ta = czas działania wyłącznika. 
 
Tryb blokowania a tryb sprzęgania 
 
W celu rozróżnienia trybu blokowania i sprzęgania konfigurowane są 2 różne zakresy dla różnic 
częstotliwości. 
 
− Zakres blokowania: [0 … ∆fmax blokowania] 

 
− Zakres sprzęgania: [∆fmin sprzęgania… ∆fmax sprzęgania] 
 
Te dwa zakresy mogą na siebie nachodzić, pod warunkiem spełnienia następującego warunku: 
− ∆fmax sprzężenia> ∆fmax blokowania 

 
 

7.2.10.5 Układy zamykania 
 
W celu zezwolenia na zamykanie tylko wtedy, gdy spełnione są warunki napięciowe, dla 
każdego typu polecenia zamknięcia konfigurowane są osobne układy zamykania: 
 
Zamykanie ręczne 
 
Dla polecenia zamykania ręcznego i dla każdego warunku napięciowego definiowany jest układ 
zamykania jak poniżej: 

 

Warunki napięciowe Zezwolenie na zamknięcie 
Brak napięcia na linii / brak napięcia na 
szynie YES / NO 

Brak napięcia na linii / szyna pod napięciem YES / NO 
Linia pod napięciem / brak napięcia na szynie YES / NO 
Linia pod napięciem / szyna pod napięciem 
(blokowanie) YES / NO 
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W zależności od konfiguracji, w odpowiedzi na polecenie zamknięcia ręcznego przeprowadzane 
są następujące sprawdzenia: 

 

Warunki napięciowe Zezwolenie na 
zamknięcie 

Zweryfikowane 
warunki napięciowe 

Skutek polecenia 
zamknięcia 

Brak napięcia na linii / 
brak napięcia na szynie TAK DLDB Zezwolenie 

Brak napięcia na linii / 
brak napięcia na szynie TAK DLDB w toku* Opóźnienie 

Brak napięcia na linii / 
brak napięcia na szynie TAK ≠ DLDB Odmowa 

Brak napięcia na linii / 
brak napięcia na szynie NIE Dowolny warunek Odmowa 

Brak napięcia na linii / 
szyna pod napięciem TAK DLLB Zezwolenie 

Brak napięcia na linii / 
szyna pod napięciem TAK DLLB w toku* Opóźnienie 

Brak napięcia na linii / 
szyna pod napięciem TAK ≠ DLLB Odmowa 

Brak napięcia na linii / 
szyna pod napięciem NIE Dowolny warunek Odmowa 

Linia pod napięciem / 
brak napięcia na szynie TAK LLDB Zezwolenie 

Linia pod napięciem / 
brak napięcia na szynie TAK LLDB w toku* Opóźnienie 

Linia pod napięciem / 
brak napięcia na szynie TAK ≠ LLDB Odmowa 

Linia pod napięciem / 
brak napięcia na szynie NIE Dowolny warunek Odmowa 

Linia pod napięciem / 
szyna pod napięciem 
(blokowanie) 

TAK LLLB Zezwolenie 

Linia pod napięciem / 
szyna pod napięciem 
(blokowanie) 

TAK LLLB w toku* Opóźnienie 

Linia pod napięciem / 
szyna pod napięciem 
(blokowanie) 

TAK ≠ LLLB Odrzucone 

Linia pod napięciem / 
szyna pod napięciem 
(blokowanie) 

NIE Dowolny warunek Odrzucone 

 

* sprawdzanie warunku napięciowego jest w toku w momencie otrzymania polecenia zamknięcia 
ręcznego. 
 
Zamykanie z synchronizmem 
 
Dla polecenia zamykania z synchronizmem i dla każdego warunku napięciowego definiowany 
jest układ zamykania jak poniżej: 

 

Warunki napięciowe Zezwolenie na zamknięcie 
Brak napięcia na linii / brak napięcia na szynie TAK / NIE 
Brak napięcia na linii / szyna pod napięciem TAK / NIE 
Linia pod napięciem / brak napięcia na szynie TAK / NIE 
Linia pod napięciem / szyna pod napięciem 
(blokowanie) TAK / NIE 

Linia pod napięciem / szyna pod napięciem 
(blokowanie i sprzęganie) TAK / NIE 
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W zależności od konfiguracji, w odpowiedzi na polecenie zamknięcia z synchronizmem 
przeprowadzane są następujące sprawdzenia: 

 

Warunki napięciowe Zezwolenie na 
zamknięcie 

Zweryfikowane 
warunki 

napięciowe 

Skutek 
polecenia 

zamknięcia 
Brak napięcia na linii / brak 
napięcia na szynie TAK DLDB Zezwolenie 

Brak napięcia na linii / brak 
napięcia na szynie TAK DLDB w toku* Opóźnienie 

Brak napięcia na linii / brak 
napięcia na szynie TAK ≠ DLDB Odrzucone 

Brak napięcia na linii / brak 
napięcia na szynie NIE Dowolny warunek Odrzucone 

Brak napięcia na linii / szyna pod 
napięciem TAK DLLB Zezwolenie 

Brak napięcia na linii / szyna pod 
napięciem TAK DLLB w toku* Opóźnienie 

Brak napięcia na linii / szyna pod 
napięciem TAK ≠ DLLB Odrzucone 

Brak napięcia na linii / szyna pod 
napięciem NIE Dowolny warunek Odrzucone 

Linia pod napięciem / brak napięcia 
na szynie TAK LLDB Zezwolenie 

Linia pod napięciem / brak napięcia 
na szynie TAK LLDB w toku* Opóźnienie 

Linia pod napięciem / brak napięcia 
na szynie TAK ≠ LLDB Odrzucone 

Linia pod napięciem / brak napięcia 
na szynie NIE Dowolny warunek Odrzucone 

Linia pod napięciem / szyna pod 
napięciem (blokowanie) TAK LLLB (blokowanie) Zatwierdzone 

Linia pod napięciem / szyna pod 
napięciem (blokowanie) TAK LLLB (blokowanie) 

w toku* Opóźnienie 

Linia pod napięciem / szyna pod 
napięciem (blokowanie) TAK ≠ LLLB 

(blokowanie) Odrzucone 

Linia pod napięciem / szyna pod 
napięciem (blokowanie) NIE Dowolny warunek Odrzucone 

Linia pod napięciem / szyna pod 
napięciem (blokowanie i 
sprzęganie) 

TAK LLLB (blokowanie) Zatwierdzone 

Linia pod napięciem / szyna pod 
napięciem (blokowanie i 
sprzęganie) 

TAK LLLB (blokowanie) 
w toku* Opóźnienie 

Linia pod napięciem / szyna pod 
napięciem (blokowanie i sprzęganie) TAK ≠ LLLB (blokowanie  

sprzęganie) Odrzucone 

Linia pod napięciem / szyna pod 
napięciem (blokowanie i sprzęganie) TAK LLLB (tylko sprzęga  Poszukiwanie 

min(∆φ) 
Linia pod napięciem / szyna pod 
napięciem (blokowanie i sprzęganie) NIE Dowolny warunek Odrzucone 

 

* sprawdzanie warunku napięciowego jest w toku w momencie otrzymania polecenia zamknięcia 
z synchronizmem. 
 
 

7.2.10.6 Scenariusze zamykania 
 
Polecenie zatwierdzone 
Zgodnie ze skonfigurowanym układem zamykania, gdy polecenie zamknięcia zostało 
zatwierdzone, do wyłącznika wysyłana jest komenda zamknięcia. 
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Odmowa wykonania polecenia 
 
Zgodnie ze skonfigurowanym układem zamykania, gdy nastąpiła odmowa wykonania polecenia, 
wysyłany jest sygnał potwierdzenia negatywnego (KO-Synchrocheck) a do wyłącznika nie jest 
wysyłana żadna komenda zamknięcia. 
 
Wykonanie polecenia opóźnione 
 
Zgodnie ze skonfigurowanym układem zamykania, gdy wykonanie polecenia zamknięcia zostało 
opóźnione, rozpoczynane jest odliczanie ustawionego czasu opóźnienia (opóźnienie 
zamknięcia). 
 
− Po sprawdzeniu warunku napięciowego, gdy układ zamykania zatwierdza zamknięcie, do 

wyłącznika wysyłana jest komenda zamknięcia i resetowany jest czas opóźnienia. 
 

− Po sprawdzeniu warunku napięciowego, gdy układ zamykania nie zatwierdzi zamknięcia, 
wysyłany jest sygnał potwierdzenia negatywnego (KO-Synchrocheck) a do wyłącznika nie 
jest wysyłana żadna komenda zamknięcia i resetowany jest czas opóźnienia. 

 
− Jeżeli czas opóźnienia upływa bez sprawdzenia warunków napięciowych, wysyłany jest 

sygnał potwierdzenia negatywnego (KO-Synchrocheck) a do wyłącznika nie jest wysyłana 
żadna komenda zamknięcia. 

 
Polecenie zamknięcia z synchronizmem 
 
Jeżeli warunek napięciowy ulegnie zmianie w czasie przetwarzania otrzymanego polecenia 
zamykania z synchronizacją, wysyłany jest sygnał potwierdzenia negatywnego (KO-
Synchrocheck) a do wyłącznika nie jest wysyłana żadna komenda zamknięcia. 
 
 

7.2.10.7 Zamykanie z blokowaniem / sprzęganiem 
 
Funkcja kontroli synchronizmu typu 3 działa jedynie w trybie ewolucyjnym (Evolutive): 
 
Evolutive mode (Tryb ewolucyjny) 
 
Po otrzymaniu polecenia zamknięcia z synchronizmem, gdy ∆f znajduje się w zakresie 
[0 ... ∆fmax blokowania] i spełniony jest warunek blokowania, natychmiastowo wysyłany jest sygnał 
pozytywnego potwierdzenia dla zamknięcia wyłącznika. 
Po otrzymaniu polecenia zamknięcia z synchronizmem, gdy ∆f znajduje się w zakresie 
[0 ... ∆fmax blokowania] i sprawdzanie warunku blokowania jest w toku, stosowana jest logika 
blokowania LLLB. 
 
Po otrzymaniu polecenia zamknięcia z synchronizmem, gdy ∆f znajduje się w zakresie [∆fmin 

sprzęgania ... ∆fmax sprzęgania], rozpoczynane jest poszukiwanie min(∆φ) i rozpoczynane jest odliczanie 
opóźnienia dla sprzężenia (Delay for coupling). 
 
Po otrzymaniu polecenia zamknięcia z synchronizmem, gdy ∆f nie znajduje się w żadnym 
z zakresów [0 ... ∆fmax blokowania] oraz [∆fmin sprzęgania ... ∆fmax sprzęgania], natychmiastowo wysyłany jest 
sygnał potwierdzenia negatywnego (KO-Synchrocheck) a do wyłącznika nie jest wysyłana żadna 
komenda zamknięcia. 
 
Jeżeli podczas poszukiwania min(∆φ), ∆f przechodzi z zakresu sprzęgania do zakresu 
blokowania (poza obszar nachodzenia na siebie tych zakresów), poszukiwanie jest anulowane, 
timer opóźnienia czasowego jest resetowany i wysyłane jest polecenie zamknięcia 
z synchronizmem zgodnie z logiką blokowania. 
 
Jeżeli podczas poszukiwania min(∆φ), ∆f wychodzi poza oba zakresy, blokowania i sprzęgania, 
poszukiwanie jest anulowane, timer opóźnienia czasowego jest resetowany, natychmiastowo 
wysyłany jest sygnał potwierdzenia negatywnego (KO-Synchrocheck) a do wyłącznika nie jest 
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wysyłana żadna komenda zamknięcia. 
Przesunięcie ∆f podczas poszukiwania min(∆φ) potwierdzane jest po ustawionym na stałe 
czasie opóźnienia wynoszącym 5 s. 
 
Jeżeli ∆f wyjdzie poza zakres sprzęgania, rozpoczyna się odliczanie czasu opóźnienia dla 
potwierdzenia przesunięcia ∆f. Jeżeli ∆f powróci do zakresu sprzęgania, timer czasu opóźnienia 
dla potwierdzenia przesunięcia ∆f jest resetowany. 
 
Jeżeli przez czas opóźnienia dla potwierdzenia przesunięcia ∆f, ∆f znajduje się w zakresie 
blokowania, poszukiwanie jest anulowane, timer czasu opóźnienia jest resetowany i wysyłane 
jest polecenie zamknięcia z synchronizmem zgodnie z logiką blokowania. Jeżeli ∆f jest poza 
zakresem blokowania, poszukiwanie jest anulowane, timer opóźnienia czasowego jest 
resetowany, natychmiastowo wysyłany jest sygnał potwierdzenia negatywnego (KO-
Synchrocheck) a do wyłącznika nie jest wysyłana żadna komenda zamknięcia. 
 

Uwaga: Osobne zestawy układów zamykania i parametrów są dostępne dla 
każdego z 3 wyłączników zarządzanych funkcją Synchrocheck Type 3 
(kontrola synchronizmu typu 3). Więcej informacji można znaleźć 
w rozdziale C26x/PL Zastosowania. 

 
 

7.2.10.8 Pomiary 
 
Z racji specyficznej konfiguracji, dostępne wielkości pomiarowe są ograniczone do czterech 
rodzajów napięcia: jednego napięcia fazowego na linię/szynę zbiorczą oraz wielkości, które 
mogą być na podstawie tych napięć wyliczone. 
 
Wielkości pomiarowe: 
 
Do wielkości pomiarowych należy dodać i podłączyć następujące rodzaje wielkości 
pomiarowych: 
 

− VI#1 VAN, wartość skuteczna RMS napięcia fazy A (VTL1) 

− VI#2 VAN, wartość skuteczna RMS napięcia fazy A (VTL2) 

− VI#3 VAN, wartość skuteczna RMS napięcia fazy A (VTL3) 

− VI#4 Vbusbar, wartość skuteczna RMS 1 napięcia szyny zbiorczej fazy (VTB2) 

 
Etykiety rodzajów wielkości pomiarowych (measurement type) odpowiadają napięciom, które 
byłyby podłączone do tych wejść w standardowej topologii podłączeń; z praktycznego punktu 
widzenia nie należy ich uwzględniać w konfiguracji półtorawyłącznikowej. 
 
VI#1, VI#2, VI#3 oraz VI#4 mogą bazować na wartościach mierzonych na przekładnikach 
napięciowych VT-L1, VT-L2, VT-B1 lub VT-B2, w zależności od konfiguracji. 
 
Wielkości obliczeniowe: 
 
Do wielkości pomiarowych należy dodać i podłączyć następujące rodzaje wielkości 
pomiarowych: 
 
− dV ze znakiem, dV ze znakiem dla CB2, dV ze znakiem dla CB3 (różnica napięcia 

pomiędzy linią a szyną zbiorczą dla każdego z wyłączników): Wartość ze znakiem 
obliczona na podstawie wybranych napięć zgodnie z dynamiczną topologią i zawsze 
z napięciem linii używanym jako napięcie odniesienia. Ta wartość jest zawsze obliczana, 
jeżeli jest skonfigurowana jak standardowy pomiar. 
 

− dF ze znakiem, dF ze znakiem dla CB2, dF ze znakiem dla CB3 (różnica częstotliwości 
pomiędzy linią a szyną zbiorczą dla każdego z wyłączników): Wartość ze znakiem 
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obliczona na podstawie wybranych napięć zgodnie z dynamiczną topologią i zawsze 
z napięciem linii używanym jako napięcie odniesienia. Ta wartość jest zawsze obliczana, 
jeżeli jest skonfigurowana jak standardowy pomiar. 

 
− dPhi ze znakiem, dPhi ze znakiem dla CB2, dPhi ze znakiem dla CB3 (różnica kąta 

fazowego pomiędzy linią a szyną zbiorczą dla każdego z wyłączników): Wartość ze 
znakiem obliczona na podstawie wybranych napięć zgodnie z dynamiczną topologią 
i zawsze z napięciem linii używanym jako napięcie odniesienia. Ta wartość jest zawsze 
obliczana, jeżeli jest skonfigurowana jak standardowy pomiar. 

 
 

7.2.11 Parametry płyty TMU2xx 
 
Parametry płyty TMU200 / TMU220 są takie same jak płyty TMU210: 
 
− Faza odniesienia: określenie na fazę napięcia referencyjnego (odniesienia) używanego 

do porównań 
 

− Strona fazy odniesienia: określenie strony podawania napięcia referencyjnego 
(odniesienia) 

 
Uwaga: Te ustawienia nie są używane w przypadku kontroli synchronizmu typu 3. 
 

7.2.12 Konfiguracja i ustawienia 
 

7.2.12.1 Konfiguracja 
 
W poniższej tabeli zamieszczono wszystkie parametry, które mogą być ustawione wyłącznie 
w ramach konfiguracji SCE (nie w DS Agile S1). 

 

Konfiguracja / Zakładka w 
SCE Zakres ustawień Typ kontroli 

synchronizmu 
Informacje ogólne 

SC type (Typ kontroli 
synchronizmu) typ 1, typ 2 lub typ 3 Typ 1, Typ 2 

oraz Typ 3 
Check voltage (Kontrola 
napięcia) Yes (Tak) lub No (Nie) Typ 1, Typ 2 

oraz Typ 3 
drift Management 
(Zarządzanie 
przesunięciami/odchyłkami) 

Exclusive mode (Tryb ekskluzywny) 
Evolutive mode (Tryb ewolucyjny) 
Split mode (Tryb podziału) 

Typ 1 

wiring mode (Tryb 
okablowania) 

gwiazda po obu stronach 
trójkąt po obu stronach 
gwiazda na linii - trójkąt na szynie 
zbiorczej 
trójkąt na linii - gwiazda na szynie 
zbiorczej 

Typ 1 

Earth to Phase Coefficient 
(Współczynnik faza-ziemia) 0 do 2 , w krokach 0,01 Typ 1 

Warunek napięciowy 
S filtering value (wartość 
filtrująca S) (Hz) 

Od 0,8 Hz do 1,6 Hz w krokach 0,1 
Hz Typ 2 

dS/dt filtering enable 
(filtrowanie dS/dt włączone) No (Nie) lub Yes (Tak) Typ 2 

dS/dt filtering value (wartość 
filtrująca dS/dt) (Hz) Od 0,5 Hz do 2 Hz w krokach 0,1 Hz Typ 2 

dS/dt max value (wartość 
maksymalna dS/dt) (Hz) 

Od 10 mHz/s do 50 mHz/s, w krokach 
5 mHz/s Typ 2 
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7.2.12.2 Settings (Parametry) 
 
W poniższej tabeli zamieszczono wszystkie parametry, które mogą być ustawione zarówno 
w ramach konfiguracji SCE jak i za pomocą oprogramowania konfiguracyjnego w DS Agile S1. 

 

Parametry / etykieta w SCE / S1 Zakres 
ustawienia 

Typ kontroli 
synchronizmu Uwagi 

Timery 
T1: czas trwania testu na obecność 
różnic (delt) 

od 20 ms do 10 s, 
w krokach 10 ms 

Typ 1, Typ 2 
oraz Typ 3  

T2: czas trwania testu na obecność od 200 ms do 10 s, 
w krokach 20 ms 

Typ 1, Typ 2 
oraz Typ 3  

T3: czas trwania testu na brak 
różnic (delt) 

od 200 ms do 10 s, 
w krokach 20 ms 

Typ 1, Typ 2 
oraz Typ 3  

Ta: czas zamykania wyłącznika 0 do 1 s, w 
krokach 10 ms 

Typ 1, Typ 2 
oraz Typ 3 

Aby uzyskać jak 
najlepsze parametry 
pracy, Ta musi być 
wyższe lub równe 50 ms 

Warunki obecności napięcia / wartości progowe 
Line voltage over threshold 
(Napięcie linii powyżej progu) 

0 do 100% Vn, w 
krokach 1% Vn 

Typ 1, Typ 2 
oraz Typ 3  

Line voltage under threshold 
(Napięcie linii poniżej progu) 

0 do 100% Vn, w 
krokach 1% Vn 

Typ 1, Typ 2 
oraz Typ 3 

dla typu 2, zdefiniowane 
stała wartością 
procentową 
odwzbudzenia 

Bus voltage over threshold 
(Napięcie szyny powyżej progu) 

0 do 100% Vn, w 
krokach 1% Vn 

Typ 1, Typ 2 
oraz Typ 3  

Bus voltage under threshold 
(Napięcie szyny poniżej progu) 

0 do 100% Vn, w 
krokach 1% Vn 

Typ 1, Typ 2 
oraz Typ 3 

dla typu 2, zdefiniowane 
stała wartością 
procentową 
odwzbudzenia 

Blokowanie i sprzęganie 
Parametry blokowania 
Voltage delta threshold for locking 
(Próg delty napięcia dla 
blokowania) 

0 do 100% Vn, w 
krokach 1% Vn 

Typ 1, Typ 2 
oraz Typ 3  

Minimum frequency for locking 
(Minimalna częstotliwość dla 
blokowania) 

45 do 59,5 Hz, w 
krokach 0,1 Hz Typ 1 oraz Typ 3  

Maximum frequency for locking 
(Maksymalna częstotliwość dla 
blokowania) 

50,5 do 66 Hz, w 
krokach 0,1 Hz Typ 1 oraz Typ 3  

Frequency delta threshold for 
locking (Próg delty częstotliwości 
dla blokowania) 

0 do 1 Hz, w 
krokach 0,01 Hz Typ 1 oraz Typ 3  

Phase delta threshold for locking 
(Próg delty kąta fazowego dla 
blokowania) 

0 do 90°, w 
krokach 1° 

Typ 1, Typ 2 
oraz Typ 3  

Frequency shift threshold for 
locking(Próg przesunięcia 
częstotliwości dla blokowania) 

od 0,02 do 0,1 %, 
w krokach 0,01 % Typ 2 

% of the present 
frequency of the 
reference signal (% 
częstotliwości sygnału 
odniesienia) 

Parametry podziału 

Voltage diff. drift management split 
mode (Tryb podziału zarządzania 
przesunięciem różnicy napięcia) 

No (Nie) lub Yes 
(Tak) Typ 1 

Używany wyłącznie, gdy 
drift management=Split 
mode (zarządzanie 
przesunięciem = tryb 
podziału) 
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Parametry / etykieta w SCE / S1 Zakres 
ustawienia 

Typ 
kontroli 

synchroni
zmu 

Uwagi 

Min voltage diff. (%) (Min. różnica 
napięć (%)) 

0 do 100% Vn, w 
krokach 1% Vn Typ 1 

Używany wyłącznie, gdy 
drift management=Split 
mode (zarządzanie 
przesunięciem = tryb 
podziału) 

Maqks. różnica napięć (%) 0 do 100% Vn, w 
krokach 1% Vn Typ 1 

Używany wyłącznie, gdy 
drift management=Split 
mode (zarządzanie 
przesunięciem = tryb 
podziału) 

Tryb podziału zarządzania 
przesunięciem różnicy napięcia 

No (Nie) lub Yes 
(Tak) Typ 1 

Używany wyłącznie, gdy 
drift management=Split 
mode (zarządzanie 
przesunięciem = tryb 
podziału) 

Min frequency diff. (Hz) (Min. różnica 
częstotliwości (Hz)) 

0 do 1 Hz, w 
krokach 0,01 Hz Typ 1 

Używany wyłącznie, gdy 
drift management=Split 
mode (zarządzanie 
przesunięciem = tryb 
podziału) 

Max frequencydiff. (Maks. różnica 
częstotliwości) (Hz) 

0 do 1 Hz, w 
krokach 0,01 Hz Typ 1 

Używany wyłącznie, gdy 
drift management=Split 
mode (zarządzanie 
przesunięciem = tryb 
podziału) 

Phase diff. drift management split 
mode (Tryb podziału zarządzania 
przesunięciem różnicy kąta fazowego) 

No (Nie)lub Yes 
(Tak) (należy 
ustawić „Yes”, gdy 
używany jest tryb 
podziału) 

Typ 1 

Używany wyłącznie, gdy 
drift management=Split 
mode (zarządzanie 
przesunięciem = tryb 
podziału) 

Min phase diff. (Min. różnica kąta 
fazowego) 

-90° do 0, w 
krokach 1° Typ 1 

Używany wyłącznie, gdy 
drift management=Split 
mode (zarządzanie 
przesunięciem = tryb 
podziału) 

Max phase diff. (Maks. różnica kąta 
fazowego) 

0 do 90°, w 
krokach 1° Typ 1 

Używany wyłącznie, gdy 
drift management=Split 
mode (zarządzanie 
przesunięciem = tryb 
podziału) 

Time out drift management split mode 
(Tryb podziału zarządzania limitem 
czasu dla przesunięcia) 

0 do 10 s, w 
krokach 0,1 ms Typ 1 

Używany wyłącznie, gdy 
drift management=Split 
mode (zarządzanie 
przesunięciem = tryb 
podziału) 

Parametry sprzęgania 
Voltage delta threshold for coupling 
(Próg delty napięcia dla sprzęgania) 

0 do 100% Vn, w 
krokach 1% Vn 

Type 1, Type 2, 
Type 3  

Minimum frequency for coupling 
(Minimalna częstotliwość dla 
sprzęgania) 

45 do 59,5 Hz, w 
krokach 0,1 Hz Type 1, Type 3  

Maximum frequency for coupling 
(Maksymalna częstotliwość dla 
sprzęgania) 
 
 

50,5 do 66 Hz, w 
krokach 0,1 Hz Typ 1, Typ 3  
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Parametry / etykieta w SCE / S1 Zakres ustawienia Typ kontroli 
synchronizmu Uwagi 

Maximum frequency delta threshold 
for coupling (Maksymalny próg delty 
częstotliwość dla sprzęgania) 

0 do 1 Hz, w 
krokach 0,01 Hz Typ 1, Typ 3  

Minimum frequency delta threshold for 
coupling (Minimalny próg delty 
częstotliwość dla sprzęgania) 

0 do 1 Hz, w 
krokach 0,01 Hz Typ 1, Typ 3  

Phase delta threshold for coupling 
(Próg delty kąta fazowego dla 
sprzęgania) 

0 do 90°, w 
krokach 1° Typ 1  

Frequency shift threshold for coupling 
(Próg przesunięcia częstotliwości dla 
sprzęgania) 

od 0,1 do 1%, w 
krokach 0,02% Typ 2 

% of the present 
frequency of the 
reference signal (% 
częstotliwości 
sygnału odniesienia) 

Delay for coupling (Opóźnienie dla 
sprzęgania) 

1 do 3600 s, w 
krokach 1 ms 

Typ 1, Typ 2 
oraz Typ 3  

Układy 
Układy zamykania z synchronizmem 
Coupling and locking (Sprzęganie i 
blokowanie) 

No (Nie) lub Yes 
(Tak) 

Typ 1, Typ 2 oraz 
Typ 3  

Locking (Blokowanie) No (Nie) lub Yes 
(Tak) 

Typ 1, Typ 2 oraz 
Typ 3  

Line Dead and Bus Live (Linia bez 
napięcia i szyna pod napięciem) 

No (Nie) lub Yes 
(Tak) 

Typ 1, Typ 2 oraz 
Typ 3  

Line Live and Bus Dead (Linia pod 
napięciem i szyna bez napięcia) 

No (Nie) lub Yes 
(Tak) 

Typ 1, Typ 2 oraz 
Typ 3  

Line Dead and Bus Dead (Linia bez 
napięcia i szyna bez napięcia) 

No (Nie) lub Yes 
(Tak) 

Typ 1, Typ 2 oraz 
Typ 3  

Delay (Opóźnienie) (ms) od 200 ms do 10 s, 
w krokach 10 ms Typ 1 oraz Typ 3  

Układy zamykania 

Locking (Blokowanie) No (Nie) lub Yes 
(Tak) 

Typ 1, Typ 2 oraz 
Typ 3  

Line Dead and Bus Live (Linia bez 
napięcia i szyna pod napięciem) 

No (Nie) lub Yes 
(Tak) 

Typ 1, Typ 2 oraz 
Typ 3  

Line Live and Bus Dead (Linia pod 
napięciem i szyna bez napięcia) 

No (Nie) lub Yes 
(Tak) 

Typ 1, Typ 2 oraz 
Typ 3  

Line Dead and Bus Dead (Linia bez 
napięcia i szyna bez napięcia) 

No (Nie) lub Yes 
(Tak) 

Typ 1, Typ 2 oraz 
Typ 3  

Delay (Opóźnienie) (ms) od 200 ms do 10 s, 
w krokach 10 ms 

Typ 1, Typ 2 oraz 
Typ 3  

Układy SPZ 

Locking (Blokowanie) No (Nie) lub Yes 
(Tak) Typ 1 oraz Typ 2  

Line Dead and Bus Live (Linia bez 
napięcia i szyna pod napięciem) 

No (Nie) lub Yes 
(Tak) Typ 1 oraz Typ 2  

Line Live and Bus Dead (Linia pod 
napięciem i szyna bez napięcia) 

No (Nie) lub Yes 
(Tak) Typ 1 oraz Typ 2  

Line Dead and Bus Dead (Linia bez 
napięcia i szyna bez napięcia) 

No (Nie) lub Yes 
(Tak) Typ 1 oraz Typ 2  

Delay (Opóźnienie) (ms) od 200 ms do 10 s, 
w krokach 10 ms Typ 1 oraz Typ 2  
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7.2.12.3 Wartości histerezy wartości progowej 
 
Histereza jest wbudowana w każde obliczanie wartości progowej, co ma na celu zapobieżenie 
wielokrotnym zmianom stanu dla wartości bliskich wartości progowej (przełączanie). 
Wzbudzenie progów następuje przy wartościach dla nich ustawionych, natomiast odwzbudzenie 
dla przekroczeń progów w górę (>) ma miejsce przy wartościach dla nich ustawionych 
pomniejszonych o histerezę znajdująca się poniżej lub, dla przekroczeń progów w dół (>) ma 
miejsce przy wartościach dla nich ustawionych powiększonych o histerezę znajdująca się 
poniżej: 
 

− wartości progowe napięcia: 5% ustawionej wartości 

− próg delty napięcia dla blokowania i sprzęgania: 

− 2% znamionowego napięcia TMU220 

− 2% delty napięcia TMU210 

− próg delty częstotliwości dla blokowania: 0,014 Hz 

− próg delty częstotliwości dla sprzęgania: 0,028 Hz 

− progi nad- i podczęstotliwościowe: 0,1 Hz 

− próg delty kąta fazowego dla blokowania: 

− +/– 1° dla kontroli synchronizmu typu 1/2 

− +/– 2° dla kontroli synchronizmu typu 1/3 

 
 

7.2.13 Zarządzanie 5 wejściem PN na płycie TMU220 
 
Piąte wejście PN pozwala na użycie 2 różnych napięć synchronizacji: Vbusbar1 oraz Vbusbar2 

 
Wewnętrzne SPS zdefiniowane w konfiguracji SCE umożliwia wybranie obu napięć dla 
zamknięcia wyłącznika z kontrolą synchronizmu. Wartość SPS może być mierzona 
bezpośrednio lub wyliczana z pomocą programowalnego schematu logicznego (PSL). 
W zależności od jego stanu, napięcie wybranej szyny zbiorczej wynosi: 
 
− Vbusbar1 jeżeli stan SPS to RESET (lub FORCED RESET (reset wymuszony) lub 

SUBSTITUTED RESET (reset zastąpiony)) 
 

− Vbusbar2 jeżeli stan SPS to SET (lub FORCED SET (wysterowanie wymuszone) lub 
SUBSTITUTED SET (wysterowanie zastąpione)) 

 
Jeżeli stan tego SPS zmieni się podczas zamykania z kontrolą synchronizmu, operacja jest 
anulowana, wysyłany jest sygnał potwierdzenia negatywnego (KO-Synchrocheck) i system 
czeka na nową komendę. 
 
Jeżeli stan SPS to SELFCHECK FAULTY (usterka samokontroli) (lub TOGGLING 
(przełączanie) lub UNKNOWN (nieznany) lub SUPPRESSED (tłumiony)), nie ma możliwości 
użycia żadnego napięcia szyny zbiorczej (na tym SPS może być użyte automatyczne 
wymuszenie mające na celu wstępne zdefiniowanie zachowania na wypadek stanu 
nieprawidłowego) 
To SPS jest opcjonalne: jeżeli nie jest skonfigurowane, używane jest napięcie Vbusbar1. 
 
Piąte wejście napięciowe jest przypisane do pomiaru wartości skutecznej i może być 
wykorzystane w taki sam sposób, jak inne VIs. Ten nowy pomiar jest definiowany z pomocą 
SCE z płytą TMU220. 
Próbki z piątego kanału napięciowego mogą być włączone do rejestrów szybkich przebiegów 
falowych. Wartość skuteczna RMS Vbusbar2 może być włączona do rejestrów wolnych przebiegów 
falowych. 
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7.2.14 Wyjście cyfrowe (DO) wyłącznika 
 
DPC wyłącznika może być skonfigurowane na DSPIO lub na płycie DOU. 
Na DSPIO, przekaźnik zamykający DPC jest z zasady podłączany do zestyku 1 lub zestyku 2 
przekaźnika 3 (piny 9/10 lub 11/12). 
 
W tym przypadku dla typu DPC są tylko 2 opcje do wyboru: 
 
− Transient (przejściowy) 

 
− Permanent until feedback (ustalony do czasu uzyskania informacji zwrotnej) 

 
Jeżeli używana jest płyta DOU, muszą być do niej podłączone oba zestyki, przy zachowaniu 
tych samych ograniczeń. 
 

Uwaga: Sekwencja kontrolna opisana jest szczegółowo na końcu rozdziału 
Wzajemne uzależnienie blokad. 
 
 

7.3 Wzajemne uzależnienie blokad: równania logiczne 
 
Do łączników stacji elektrycznych zaliczane są głównie: 

− wyłączniki, 

− tradycyjne rozłączniki, 

− rozłączniki o natychmiastowym odcięciu, 

− rozłączniki uziemiające. 

Działanie łączników jest związane bezpośrednio z ich charakterem i środowiskiem pracy. Ich 
zadziałanie jest możliwe wyłącznie po spełnieniu określonych warunków zwanych warunkami 
wzajemnego uzależnienia blokad (interlocking); warunki te są sprawdzane przez sterownik 
z użyciem równań logicznych. 
 
Warunki wzajemnego uzależnienia blokad umożliwiają zdalną kontrolę blokowania, która nie 
jest możliwa w przypadku standardowego użytkowania łączników. Można je zastosować dla 
dowolnego modułu i dowolnego polecenia sterującego. 
 
Działanie łączników jest również sprawdzane w odniesieniu do ich topologii. Równania 
topologicznego wzajemnego uzależnienia blokad generowane są za pomocą niezależnego 
oprogramowania. Oprogramowanie to uwzględnia topologię oraz pewne zdefiniowane 
wcześniej zasady. 
 
Porównanie układów wzajemnego uzależnienia blokad: 

 

 Konwencjonalna 
blokada zależna 

Równania logiczne 
(boolowskie) Topologiczna blokada zależna 

Blokada zależna pełniąca 
funkcję bezpieczeństwa 

Układy 
przekaźników 

Równania logiczne 
(boolowskie) 

Oszacowanie potencjalnej odległości 
izolującej 

Blokada zależna dla operacji 
prostych 

Dodatkowe 
obwody 

Równania logiczne 
(boolowskie) Śledzenie ścieżek 

Strefa Wybór wskazań pozycji aparatury 
rozdzielczej Pełny obszar przyłączony 

Blokada zależna dla operacji 
złożonych Ograniczona Pełna, dzięki opcji „search of path” 

(znajdź ścieżkę) 
Uwzględnianie pozycji 
pośrednich Ograniczona Pełne, dzięki analizie „worst case”  

(najgorszego przypadku) 
Przypisywanie zestawu zasad Związane z projektem Warunki ogólne 
Obraz topologii switch/switch Okablowanie topologii pierścienia Topologiczna baza danych 
Możliwość testowania Ograniczona Pełny zakres 
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7.3.1 Wejścia 
 
Funkcje blokady zależnej mogą wykorzystywać następujące sygnały wejściowe: 
− Cyfrowe sygnały wejściowe z płyt wejść cyfrowych, z innych sterowników w systemie, 

z przekaźników zabezpieczających i innych urządzeń IED uzyskiwane poprzez sieć 
komunikacyjną (jedno i dwupunktową, grupy cyfrowe). 
 

− Sygnalizacja wewnętrzna (np. awarie systemowe, tryby pracy urządzeń, ...). 
 

− Wartości graniczne wyliczone na podstawie wielkości mierzonych z płyt wejść 
analogowych (PP, PN, przetworniki), z innych sterowników w systemie, z przekaźników 
zabezpieczających i innych urządzeń IED uzyskiwane poprzez sieć komunikacyjną. 

 
 

7.3.2 Wyjścia 
 
Wynik równania wzajemnego uzależnienia blokad jest przesyłany poprzez dwustanowe wyjście 
systemu i zapisywane lokalnie w pamięci RAM. 
 
Wyniki wyliczeń mogą być przesłane do dowolnego zadania. Przykładowo, funkcja 
zarządzająca „kontrolą sekwencji” wykorzystuje wynik, aby uzyskać informację, czy dane 
sterowanie może być wykonane; następnie może być wystawiony prosty chwilowy sygnał 
binarny, o ile został skonfigurowany. Ten sam SPS (stan pojedynczego wejścia) jest używany 
dla komend „otwórz” i „zamknij“ xPC. 
 
 

7.3.3 Kontrola 
 
Nie ma kontroli. Równanie jest wyliczane za każdą zmianą stanu lub ważności używanego 
w nim sygnału. 
 
 

7.3.4 Działanie 
 

7.3.4.1 Zasady 
 
W C26x równanie logiczne wzajemnego uzależnienia blokad jest zdefiniowane jako suma 
iloczynów (przykładowo AB+CDE+F). 
 
 

7.3.4.1.1 Wprowadzenie 
 
Funkcja wzajemnego uzależnienia blokad korzysta z maks. dwóch równań wzajemnego 
uzależnienia blokad na łącznik, zarówno na poziomie pola, jak i stacji elektroenergetycznej. 
Definicja łączników podczas procesu konfiguracji może być następująca: 
 
− bez przypisanych równań wzajemnego uzależnienia blokad, 

 
− tylko z jednym równaniem wzajemnego uzależnienia blokad, np. dla otwarcia, podczas 

gdy zamykanie nie jest sprawdzane lub odwrotnie, 
 

− z dwoma równaniami wzajemnego uzależnienia blokad (dla otwierania i zamykania). 
Równania wzajemnego uzależnienia blokad mogą być zarówno różne jak i identyczne. 

 
Równanie zawiera informacje logiczne (boolowskie), które w głównej mierze reprezentują 
pozycje innych łączników. 
 
Wzajemne uzależnienie blokad w przypadku łącznika może oznaczać: 
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− Lokalne równanie, które wymaga informacji z własnych wejść cyfrowych i urządzeń IED 
podłączonych do C26x. 
 

− Równanie na poziomie stacji, które wymaga informacji z cyfrowych wejść stacji 
i wejściowych sygnałów z innych C26x, sterowników pola i urządzeń IED (przekaźników 
zabezpieczających itp.), pozyskiwanych za pośrednictwem sieci komunikacyjnej. 
Wzajemne uzależnienie blokad na poziomie stacji może również obejmować topologiczne 
wzajemne uzależnienie blokad. 

 
Oba rodzaje są zarządzane z poziomu C26x, który steruje łącznikami. 
 
 

7.3.4.1.2 Lokalne wzajemne uzależnienie blokad 
 
Dla każdego łącznika i dla każdego jego kierunku działania (otwieranie lub zamykanie) może 
być zastosowane jedno równanie. Jeżeli dla danego kierunku działania dla wyłącznika nie ma 
przypisanego równania, związana z tym zmienna wynosi „true” (prawda). 
 
 

7.3.4.1.3 Wzajemne uzależnienie blokad na poziomie stacji 
 
Wzajemne uzależnienie blokad na poziomie stacji analizuje pozycję wszystkich łączników stacji 
i przeprowadza obliczenia z użyciem równania wzajemnego uzależnienia blokad, aby wydać 
zezwolenie na sterowanie wyłącznikami zgodnie z ich mechanicznymi i elektrycznymi 
możliwościami. Jeżeli dla danego kierunku działania dla wyłącznika nie ma przypisanego 
równania, związana z tym zmienna wynosi „true” (prawda). 
 
 
Przykład: 
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7.3.4.1.4 Prawidłowość informacji 
 
Równanie wzajemnego uzależnienia blokad wykorzystuje nie tylko wartości z informacji ale 
również ich prawidłowość (nieprawidłowość, ...). Wyliczenie wyniku podstawowych operatorów 
przedstawia się następująco: 
 
 
 NOT 

 True False 
False True 
Invalid Invalid 
OR True False Invalid 
True True True True 
False True False Invalid 
Invalid True Invalid Invalid 
XOR True False Invalid 
True False True Invalid 
False True False Invalid 
Invalid Invalid Invalid Invalid 
AND True False Invalid 
True True False Invalid 
False False False False 
Invalid Invalid False Invalid 

 
Uwaga: Przerzutniki RS i timery nie są dozwolone. 
 

Wynik równania wzajemnego uzależnienia blokad w stanie INVALID (nieprawidłowe) uznawany 
jest za FALSE (fałsz). 
 
Niemniej jednak również generowane systemowe wejście binarne może mieć status prawidłowy 
(SET lub RESET) lub nieprawidłowy. 
 
 

7.3.4.1.5 Obejście blokady zależnej 
 
Obejście aktywowane przełącznikiem kluczykowym 
 
Możliwe jest obejście blokady zależnej (tryb obejścia blokady zależnej). Polecenie obejścia 
blokady zależnej może być wysłane z lokalnego punktu sterowania. 
 
Opcjonalne obejście blokady zależnej z dowolnego punktu sterowania może być zdefiniowane 
podczas konfiguracji, zgodnie z wymaganiami klienta. Obejmuje to również możliwość obejścia 
blokady zależnej dla pojedynczego wyłącznika lub pola, lub też stacji. 
 
Gdy obejście blokady zależnej jest aktywne, powiązana z tym zmienna przybiera wartość „true” 
(prawda). 
 
Obejście w zakresie kontroli 
 
Operator może aktywować obejście blokady zależnej z DOWOLNEGO punktu sterowania. 
Obejście jest zatem atrybutem kontroli. Po aktywowaniu obejścia funkcja zarządzająca „kontrolą 
sekwencji” nie korzysta z usługi zwracającej aktualny wynik równań wzajemnego uzależnienia 
blokad. 
 
 

7.3.4.2 Zadania programowe 
 
Równanie logiczne to suma iloczynów. Każdy iloczyn składa się z logicznych danych, które 
mogą zostać uzupełnione. Każda składowa elektryczna ma co najwyżej dwa  równania logiczne 
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i każde równanie logiczne jest powiązane z jedną składową elektryczną. 
 
Przykład równania logicznego: X = A.B + C.D.E 
 
W tym przykładzie składowa X może być użyta jedynie, gdy: 

 
− (A jest w stanie wysokim) ORAZ (B jest w stanie niskim) LUB 
 
− (C jest w stanie niskim) ORAZ (D jest w stanie wysokim) ORAZ (E jest w stanie niskim) 
Człony tego równania mogą być wyprowadzone z: 

 
− Statusu jednopunktowego (BI) 

− Statusu dwupunktowego (BI) 

− 1 spośród N wejść binarnych (SIG) 

− Wartości pomiarowej (MEAS) 

W momencie konfiguracji operator musi zdefiniować „profil wzajemnego uzależnienia blokad” 
dla wszystkich danych włączonych do równania wzajemnego uzależnienia blokad. Oznacza to, 
że operator musi dla każdego stanu lub prawidłowości danych wybrać stan logiczny (TRUE, 
FALSE lub INVALID - PRAWDA, FAŁSZ lub NIEPRAWIDŁOWY). 
 
Obliczenia wzajemnego uzależnienia blokad 
 
Jak powiedziano wcześniej równanie wzajemnego uzależnienia blokad 
 
− jest wyliczane ponownie za każdym razem, gdy zmieni się jakość lub stan jednego z jego 

elementów, i 
 

− jest zdefiniowane sumą iloczynów. 
 

Po otrzymaniu nowego stanu lub jakości danych 
 
− uzyskiwany jest stan logiczny powiązany z odebranym stanem i prawidłowością danych 

 
− Dla każdego równania uwzględniającego te dane 

 
− Obliczana jest suma iloczynów 

 
− Wyznaczany jest wynik równania wzajemnego uzależnienia blokad (TRUE lub 

FALSE - PRAWDA lub FAŁSZ) 
 

− Wysyłany jest nowy stan systemowego wejścia binarnego reprezentujący wynik 
blokowania zależnego. Wejście binarne (BI) może mieć stan: SET, RESET lub 
INVALID 

 
Konsultacja wzajemnego uzależnienia blokad 
 
Po odebraniu polecenia otwarcia lub zamknięcia, gdy utworzone zostało równanie logiczne 
powiązane z danym łącznikiem, funkcja „kontroli sekwencji” wykorzystuje usługę oferowaną 
przez funkcję wzajemnego uzależnienia blokad, aby uzyskać wynik wzajemnego uzależnienia 
blokad powiązany z otrzymanym poleceniem. 
 
Jeżeli wynikiem wzajemnego uzależnienia blokad jest prawda (TRUE), kontrola uznawana jest 
za pozytywną, inne polecenie musi zostać odrzucone i wysyłany jest sygnał negatywnego 
potwierdzenia do źródła, które wysłało daną prośbę. 
 
Symulacja i testowanie równań wzajemnego uzależnienia blokad 
System wzajemnego uzależnienia blokad jest sprawdzany podczas wewnętrznych testów 
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systemu sterowania stacji. Każde równanie wzajemnego uzależnienia blokad może być 
sprawdzone poprzez wysterowanie odpowiedniego łącznika. 
 
Na potrzeby sprawdzenia blokowania zależnego w miejscu instalacji w sterowniku 
zaimplementowano „tryb SYMULACJI”. W tym trybie pracy prawidłowy sygnał sterujący jest 
wysyłany na wyjście, ale nie dochodzi do zamknięcia zestyku, natomiast generowany jest 
komunikat pozytywnego potwierdzenia. 
 
 

7.3.5 Wzajemne uzależnienie blokad i kontrola synchronizmu 
 
Warunki wzajemnego blokowania muszą być sprawdzone ponownie po spełnieniu warunków 
kontroli synchronizmu. 
W przypadku niespełnienia warunków wzajemnego uzależnienia blokad wyświetlany jest 
komunikat raportu. 
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7.4 Automatyka powolna: PROGRAMOWALNE STEROWANIE LOGICZNE (PLC) 
 
W fazie konfiguracji stacji C26x umożliwia skonfigurowania określonych sekwencji kontrolnych 
lub automatyki, np.: sekwencji przełączania, przesyłu szynowego, odciążania i nadzoru 
ciśnienia izolacji gazowej w rozdzielnicach. 
Użytkownik tworzy schematy PLC lub konfigurowalne sekwencje automatyki i implementuje je 
w planszę roboczą programowania logiki. Za ich obsługę odpowiada jądro czasu rzeczywistego 
sterownika. 
 
Programowy pakiet logiki zawiera planszę programowania logiki. Plansza programowania logiki 
jest opartym na hoście środowiskiem programowania związanym z SCE. Użyj programowego 
pakietu logiki oraz planszy programowania logiki, aby utworzyć sterujące programy logiczne 
w DS Agile C26x. 
 
Plansza programowania logiki zawiera zestaw narzędzi, które umożliwiają: 

− edycję, 

− generowanie kodu, 

− symulację 

− debugowanie, 

− zarządzanie projektem. 

Programowy pakiet logiki wspiera standardowe języki programowania IEC 1131-3: 
 
− Sekwencyjny Schemat Funkcjonalny, SFC (GRAFCET) 

 
− W celu opisania działania i zmian możesz skorzystać z tego języka w połączeniu 

z blokowym schematem funkcjonalnym (FBD), schematem drabinkowym (LD) lub listą 
instrukcji (IL). 

 
− Język strukturalny, ST 

 
Plansza programowania logiki umożliwia wygenerowanie kodu. Ten kod jest wgrywany do 
docelowego systemu sterownika, który tenże kod realizuje. 
 

 
 

RYSUNEK 74: PLANSZA PROGRAMOWANIA PLC 
 
Więcej na temat ISaGRAFu można znaleźć w rozdziale SCE/PL Zastosowania. 
 

7.4.1 Wejścia 
 
Wszystkie punkty danych C26x mogą być użyte jako dane wejściowe PLC. 
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7.4.1.1 Dane wykorzystywane przez C26x 

− BI: nieodfiltrowane zmiany stanów są przesyłane do jądra PLC 

− MEAS (MV lub DM) 

− PP 

− Pozycja zaczepu (TPI tzw. SPI) 

 
 

7.4.1.2 Dane zarządzane przez C26x 
 
− CO 

 
Uwaga: CO może być użyty jako wejście funkcji PLC, aczkolwiek wyłącznie 

poprzez użycie funkcji „C” obecnej domyślnie wraz jądrem. 
 

7.4.1.3 Potwierdzenie sterowania 
 
Funkcja PLC może zarządzać sekwencją sterowania: 

 
− wysyła polecenia sterujące, 

 
− przetwarza potwierdzenia dla wysłanych poleceń. 
 
 

7.4.2 Wyjścia 
 
Funkcja PLC może: 

 
− Generować binarny sygnał wejściowy BI. PLC jest postrzegany jako źródło pozyskiwania 

punktów danych. 
 

− Generować wartości pomiarowe MEAS. 
 

− Generować wartości PP. 
 

− Generować SPI. 
 

− Generować SIG. 
 

− Modyfikować jakość wejścia binarnego zdefiniowanego w sterowniku: polecenie 
wymuszenia, tłumienia lub zastąpienia. 

 
− Modyfikować jakość wartości pomiarowej MEAS zdefiniowanej w sterowniku: polecenie 

wymuszenia, tłumienia lub zastąpienia. 
 

− Modyfikować jakość wartości SIG zdefiniowanej w sterowniku: polecenie wymuszenia, 
tłumienia lub zastąpienia. 

 
− Wysyłać polecenia binarne do płyt sterownika lub urządzenia IED, lub innego sterownika. 
− Wysyłać nastawy cyfrowe i analogowe do płyt sterownika lub urządzenia IED, lub innego 

sterownika. 
 
 
7.4.3 Kontrola 

 
Sekwencje automatyki mogą być wyzwalane: 
− poleceniem operatora, 
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− zdarzeniami (zmiany stanów wejść cyfrowych lub analogowych), 

− cyklicznie (codziennie, cotygodniowo lub comiesięcznie), 

− o określonej dacie i godzinie (np.: 20. 12. o godz. 10:00). 

 
 

7.4.4 Działanie 
 
Sterownik ma programowy silnik wykonawczy, który interpretuje kod automatyki 
w przedstawionym poniżej cyklu: 
 

 
 

Czas trwania cyklu zależy od liczby WE/WY, które mają być przeskanowane i od złożoności 
operacji, które mają być wykonane. Ustaw cykl na etapie procesu konfiguracji. 
 

7.4.4.1 Połączenie z HMI lub RCP/SCADA 
 
Stacja nadrzędna po stronie wyniesionej może wysyłać i otrzymywać dane do/z aplikacji 
automatyki C26x. 
 
W DB dane wysyłane przez stację nadrzędną do aplikacji automatyki obejmują dane dotyczące 
wyjść cyfrowych DO i wejść binarnych BI. Z drugiej strony, dane otrzymywane przez stację 
nadrzędną z aplikacji automatyki zawierają dane dotyczące wejść cyfrowych DI, wartości 
pomiarowych, wartości licznikowych (nietaryfowe) i pozycji przełącznika zaczepów. Dane te 
mają przypisany unikalny adres transmisyjny dla C26x. 
 
 

7.4.5 Ograniczenia i specyfikacje 
 
− Wykonywanie sekwencji automatyki może być cykliczne i/lub zależne zdarzeniowo. 

 
− Maksymalna liczba cyklicznych programów PLC wynosi 32. 

 
− Dwa różne cykle czasowe programu PLC mogą być ustawione na czas od 10 ms do kilku 

sekund. Dla niektórych określonych równań cykl może być ustawiony na 10 lub mniej 
milisekund, podczas gdy dla innych równań logicznych może być ustawiony na 100 lub 
mniej milisekund. Cykl czasowy dla funkcji automatyki powinien być krótszy niż 100 ms. 

 
− Każdy program PLC działa na jednym sterowniki: oznacza to, że program PLC nie może 

być rozdystrybuowany w obrębie systemu. Jednakże możliwe jest korzystanie z danych 
zebranych przez inne sterowniki. 

 
− Sposób zapisywania aplikacji automatyzacji w pamięci musi być zgodny ze strukturą 

pamięci i wyposażenia sprzętowego. 
 

− Aby przeprowadzić debugowanie aplikacji możesz podłączyć komputer do interfejsu 
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przedniego. Struktura sprzętowa zapewnia separację funkcji debugowania od funkcji 
kopiowania aplikacji. 

 
 

7.5 Automatyka szybka: Programowalny schemat logiczny (PSL) 
 

7.5.1 Informacje ogólne 
 
Ponieważ sekwencje automatyki utworzone z pomocą ISaGRAF zależą od cyklu ISaGRAF, 
który trwa co najmniej 50 ms, konieczne może być zaimplementowanie konfigurowalnych 
sekwencji automatyki, które mogą być zrealizowane w czasie krótszym niż 50 ms. 
 
Rozwiązaniem dla takiej implementacji jak najszybszego wykonywania sekwencji automatyki  
jest PSL. 
 
Zaprojektowane rozwiązanie jest głównie oparte na mechanizmie wykorzystywanym 
w obliczeniach logicznego wzajemnego uzależnienia blokad (zapoznaj się ze szczegółowymi 
informacjami nt. logicznego wzajemnego uzależnienia blokad) W rzeczywistości bramki logiczne 
AND, OR, NOT, NAND, NOR lub ich kombinacje mogą być przetwarzane tak jak równanie 
logiczne. Do tych bramek logicznych dodane są inne funkcje (timer odwzbudzenia 
i wzbudzenia, sygnały dwustanowe). 
 
Te sekwencje automatyki są zależne zdarzeniowo: wyliczane są za każdą zmianą wejścia; tzn. 
nie mamy tu do czynienia z czasem cyklu. 
 
Jako sygnały wejściowe mogą być użyte wyłącznie wejścia binarne BI i pomiary (nie mogą być 
użyte polecenia sterujące). Chwilowe stany pojedynczego wejścia (SPS) są przekształcane na 
stany stałe SPS. Stan resetu (RESET) jest uzyskiwany po 1 ms od stanu wystawienia (SET). 
 
PSL to równania logiczne wykorzystujące następujące funkcje: 
 
− operatory AND, OR, XOR, NOT, NAND, NOR, 

 
− funkcje „bistabilne” 

 
− timery wzbudzenia i odwzbudzenia (od 50 ms do 1 godziny, w krokach 10 ms) 

 
− ustawienia BI – systemowe wejście binarne BI ma stan: 

 
− SET jeżeli PSL zwraca wartość TRUE (prawda) 

 
− RESET jeżeli PSL zwraca wartość FALSE (fałsz) 

 
− INVALID jeżeli PSL zwraca wartość INVALID (nieprawidłowy) 

 
− ustawienia wyjścia cyfrowego – DO jest: 

 
− zamknięte, gdy PSL zwraca wartość TRUE (prawda) 

 
− otwarte, gdy PSL zwraca wartość FALSE (fałsz) lub INVALID (nieprawidłowy) 

(dotyczy wyłącznie DO o charakterze stałym) 
 

− INVALID jeżeli PSL zwraca wartość INVALID (nieprawidłowy) 
 

Zasady zarządzania równaniami opisane dla równań wzajemnego uzależnienia blokad znajdują 
zastosowanie również w przypadku PSL. 
 
Wyjścia cyfrowe wykorzystywane jako sygnały wyjściowe muszą być wyjściami cyfrowymi 
podłączonymi lokalnie i zarządzanymi bezpośrednio przez sterownik. 
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RYSUNEK 75: PRZYKŁAD PSL 
 

7.5.2 Timery 
 
W przypadku timerów TON/TOFF, ich wartość wejściowa może być powiązana z: 
 
− bezpośrednią wartością, 

 
− wejściem nastawczym timera (timer FBD) 

 
W C26x nastawa timera jest uwzględniana przy kolejnym szacowania operatora TON/TOFF 
(tj. gdy zmienia się stan wejścia). 
 

 
TON: 

 
Zdarzenie 

Stan Wejście = 0 Wejście = 1 Wejście = INV 
(niepraw.) 

Upłynięcie czasu 
T 

Brak inicjalizacji 0 Wyjście = 0 
Przejdź do stanu 1 

Wyjście = 0 Aktywuj T 
Przejdź do stanu 4 

Wyjście = INV 
(niepraw.) Przejdź do 
stanu 3 

X 

Wyjście = 0 
1 X Aktywuj T Przejdź do 

stanu 4 
Aktywuj T Przejdź do 
stanu 5 X 

Wyjście = 1 
2 

Wyjście = 0 
Przejdź do stanu 1 X 

Wyjście = INV 
(niepraw.) Przejdź do 
stanu 3 

X 

Wyjście = INV (niepraw.) 3 Wyjście = 0 
Przejdź do stanu 1 

Wyjście = 0 Aktywuj T 
Przejdź do stanu 4 X X 

Wejście = 1, Wyjście = 0 i 
aktywowany timer 
4 

Zatrzymaj T 
Przejdź do stanu 1 X Przejdź do stanu 5 Wyjście = 1 

Przejdź do stanu 2 

Wejście = INV (niepraw.), 
Wyjście = 0 i aktywowany 
timer 
5 

Zatrzymaj T 
Przejdź do stanu 1 

Aktywuj T Przejdź do 
stanu 4 X 

Wyjście = INV 
(niepraw.) Przejdź 
do stanu 3 
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TOFF: 
 

Zdarzenie 
Stan Wejście = 0 Wejście = 1 Wejście = INV 

(niepraw.) 
Upłynięcie 

czasu T 

Brak inicjalizacji 0 Wyjście = 0 
Przejdź do stanu 1 

Wyjście = 1 
Przejdź do stanu 2 

Wyjście = INV 
(niepraw.) Przejdź 
do stanu 3 

X 

Wyjście = 0 
1 X Wyjście = 1 

Przejdź do stanu 2 

Wyjście = INV 
(niepraw.) Przejdź 
do stanu 3 

X 

Wyjście = 1 
2 

Aktywuj T Przejdź 
do stanu 4 X Aktywuj T Przejdź 

do stanu 5 X 

Wyjście = INV (niepraw.) 
3 

Wyjście = 0 
Przejdź do stanu 1 

Wyjście = 1 
Przejdź do stanu 2 X X 

Wejście = 0, Wyjście = 1 
i aktywowany timer 
4 

X Zatrzymaj T 
Przejdź do stanu 2 Przejdź do stanu 5 

Wyjście = 0 
Przejdź do 
stanu 1 

Wejście = INV 
(niepraw.), Wyjście = 1 i 
aktywowany timer 
5 

Przejdź do stanu 4 Zatrzymaj T 
Przejdź do stanu 2 X 

Wyjście = INV 
(niepraw.) 
Przejdź do 
stanu 3 

 

X oznacza akcję zabronioną: sterownik w takiej sytuacji przechodzi w tryb wstrzymania (Halt). 
 
 

7.5.3 Boolean 
 
Dla jednego operatora boolowskiego (logicznego) (tj. wyłącznie dla operatorów AND, OR, 
XOR, NOT) może być skonfigurowane jedno (i tylko jedno) wejście jako parametr. 
 

 
 
W C26x ustawienia boolowskie są uwzględniane natychmiast (tj. są obsługiwane tak jak 
modyfikacja wejścia operatora). 
 
 

7.5.4 Przerzutnik RS 
 

 
 
Stan Q: 

− wynosi 1, gdy wysterowane jest wejście S 

− wynosi 0, gdy wysterowane jest wejście R 

− pozostaje niezmieniony, gdy oba wejścia mają stan 0 

− wymuszany jest reset Q, gdy oba wejścia mają stan 1 
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Zdarzenie 
Stan S = 0 S = 1 S = INV R = 0 R = 1 R = INV Koniec 

inicjalizacji 

Brak inicjalizacji 0 
VAR= Q-1 

Przejdź do 
stanu 1 

VAR=1 
Przejdź do 
stanu 1 

VAR= Q-1 

Przejdź do 
stanu 1 

VAR= Q-1 

Przejdź do 
stanu 2 

VAR=0 
Przejdź do 
stanu 2 

VAR= Q-1 

Przejdź do 
stanu 2 

 
 
X 

Brak inicjalizacji, 
oczekiwanie na 
inicjalizację 1 przez R 

X X X Przejdź do 
stanu 3 

VAR=0 
Przejdź do 
stanu 3 

Przejdź do 
stanu 3 X 

Brak inicjalizacji, 
oczekiwanie na 
inicjalizację 2 przez S 

Przejdź do 
stanu 3 

Jeżeli R=1, to 
VAR=0, w 
innym 
wypadku 
VAR=1 
Przejdź do 
stanu 3 

Przejdź do 
stanu 3 X X X X 

Brak inicjalizacji, 
oczekiwanie na 
zakończenie 
inicjalizacji 3 

X X X X X X 

Q=VAR 
Jeżeli Q=0, 
to przejdź 
do stanu 4, 
w innym 
wypadku 
przejdź do 
stanu 5 

Q=0 4 Brak 
działania 

Jeżeli (R=0 
lub R=INV), 
to Q=1 
przejdź do 
stanu 5, w 
innym 
wypadku nie 
rób nic 

Brak 
działania 

Jeżeli 
S=1Q=1, 
to przejdź 
do stanu 5, 
w innym 
wypadku 
nie rób nic 

Brak 
działania 

Brak 
działania X 

Q=1 5 Brak 
działania 

Jeżeli R=1, to 
Q=0 przejdź 
do stanu 4, w 
innym 
wypadku nie 
rób nic 

Brak 
działania 

Brak 
działania 

Q=0 
Przejdź do 
stanu 4 

Brak 
działania X 

 
X oznacza akcję zabronioną: sterownik w takiej sytuacji przechodzi w tryb wstrzymania (Halt). 
Q-1 jest wartością wynikową przed ponowną inicjalizacją (zapisywaną w C26x); przy pierwszym 
bootowaniu (po zmianie bazy danych) Q-1 =0. 
 
Uwaga: Zmiana oprogramowania bez zmiany bazy danych nie jest uznawana za pierwsze 
bootowanie, Q-1 jest wartością zapisaną. 
 
Przyjmijmy, że I1, I2 są sygnałami wejściowymi przerzutnika RS. Sygnały te mogą być 
uzyskiwane: 
 
− bezpośrednio poprzez płytę BIU sterownika C26x, 

 
− poprzez urządzenie IED (port starszej generacji bądź magistrala SBUS urządzenia IED) 

 
W razie utraty źródła informacji C26x może tymczasowo utracić sygnały I1 lub I2. Przykłady: 
ponowne uruchamianie C26x, odłączanie IED, odcinanie I1, I2, … 
 



Opis funkcjonalny C26x/EN FT/C56b 
 
DS Agile C26x Strona 279/306 
 

 
 

 
7.6 Odciążanie – C26x– Urządzenie niezależne 

 

 
 
 
Uwaga: Funkcja odciążania dostępna jest wyłącznie w przypadku C26x 

pracującego jako urządzenie niezależne. 
  

 
 
 
Stan początkowy 

utrata źródła i zmiana I2 

przywrócenie źródła 
 

 

 

 

Stan początkowy 

utrata źródła i zmiana I1 oraz I2 

przywrócenie źródła 
 

 

 

 

Stan początkowy 

utrata źródła i zmiana I2 

przywrócenie źródła 
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7.6.1 Wejścia 
 
− f1<, f2<, f3<, f4<: wejścia cyfrowe z przekaźnika częstotliwościowego. Każde wejście 

jest progiem częstotliwościowym i jest przypisane do grupy. 
 

− Polecenie sterujące List1, List2, List3, List4: każde z wejść typu „list” jest zestawem 
trzech nastaw powiązanych z daną grupą. Nastawy te stanowią listę wyłączników 
przypisanych do danej grupy. Mogą być otrzymane wyłącznie z interfejsu SCADA. 
ASDU 48 (znormalizowana wartość nastawy) jest stosowana w przypadku tych nastaw. 

 
− Polecenie sterujące LS On/Off: polecenie sterujące (typu DPC), które pozwala włączyć 

(On) lub wyłączyć (Off) automatykę odciążania. To polecenie sterujące może być 
otrzymane z interfejsu SCADA lub z lokalnego HMI sterownika C26x. 

 
− Konfiguracja warunku blokowania x (1≤x≤6): każda konfiguracja warunku blokowania 

jest zbiorem trzech nastaw. Nastawy te stanowią listę wyłączników blokowanych 
warunkiem x. Mogą być otrzymane wyłącznie z interfejsu SCADA. ASDU 48 
(znormalizowana wartość nastawy) jest stosowana w przypadku tych nastaw. 

 
− Dane warunku blokowania: wejścia cyfrowe blokujące wyzwolenie wyłącznika są 

ustawiane zgodnie z konfiguracją warunku blokowania CBx. Maksymalnie 6 SPS / DPS 
może być zdefiniowanych jako informacja o warunku blokowania. 

 
− Status CBx: status każdego z wyłączników (sygnał zwrotny dla sterowania CBx). 

 
− Opóźnienie międzygrupowe: opóźnienie pomiędzy każdą z grup, gdy aktywowanych 

zostało kilka takich grup: tzn., gdy ma być wyzwolony wyłącznik danej grupy. 
Opóźnienie to jest definiowane w konfiguracji i ustawiane za pomocą nastawy (ASDU 
48), która może być otrzymana wyłącznie z interfejsu SCADA. Wartość opóźnienia jest 
zapisywana w pamięci flash, ale na wypadek przełączenia bazy danych jest ustawiona 
na wartość zdefiniowaną w konfiguracji. 

 
− Limit czasu dla polecenia sterującego CBx: jeden limit czasu dla pojedynczego 

wyłącznika. W przypadku wyłącznika ten limit czasu definiuje zatwierdzone opóźnienie 
pomiędzy aktywacją sterowania wyłącznika a zmianą jego położenia. Te limity są 
definiowane w konfiguracji – za pomocą Alstom DS Agile SCE – podobnie jak limity 
czasu dla sprzężenia zwrotnego dla sterowania wyłącznikiem. 

 
− Baza danych: Baza danych C26x (plik .adb). 

 
 

7.6.2 Algorytm 
 
Definicja grupy 
 
Na etapie konfiguracji (za pomocą DS Agile SCE), operator definiuje listę wyłączników 
przypisanych do każdej grupy odciążania. Minimalna liczba wyłączników w grupie to 0, 
maksymalna 40. Dla całej sekwencji automatyki może być zdefiniowanych nie więcej niż 40 
wyłączników. Tych 40 wyłączników, które mogą być wykorzystane przez funkcję odciążania, 
jest w konfiguracji oznaczonych numerami od 1 do 40. 
 
Po pobraniu i przełączeniu bazy danych, sekwencja automatyki dla odciążania uwzględnia 
dane zapisane w bazie danych (ostatnia konfiguracja wysłana przez system SCADA jest 
usuwana). Informacja statusowa Listx jest aktualizowana i przesyłana do systemu SCADA. 
 
Przypisanie wyłącznika do grup jest wykonywane on-line za pośrednictwem interfejsu 
SCADA, bez względu na to, jaki był status sekwencji automatyki (On czy Off). Dla każdej 
grupy definiowane są trzy nastawy, kombinacja każdej wartości zwraca przydział wyłącznika 
do grupy wg definicji z poniższej tabeli: 
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Numer wyłącznika/ 
nastawa 1 / 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 

Numer wyłącznika/ 
nastawa 2 / 30 29 28 27 26 25 24 23 22 21 20 19 18 17 16 

Numer wyłącznika/ 
nastawa 3 / / / / / / 40 39 38 37 36 35 34 33 32 31 

Bit 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 
Wartość  163

84 8192 4096 2048 1024 512 256 128 64 32 16 8 4 2 1 

 
Jeżeli wyłącznik jest już przypisany do innej grupy, jest automatycznie przepisywane do nowej 
(wyłącznik może być powiązany tylko z jedną grupą). Po przypisaniu, do systemu SCADA 
wysyłana jest informacja statusowa Listx dla tychże grup mówiąca o ich modyfikacji. 
 
Podczas przypisywania wyłącznika (od momentu odebrania polecenia sterującego Listx do 
wysłania statusu Listx) funkcja odciążania nie może być uruchomiona. 
 
Definicja grupy jest zapisywana w pamięci Flash i przywracana po ponownym uruchomieniu 
sterownika. Po przełączeniu bazy danych następuje jej wykasowanie. 
 
Lokalnie na sterowniku przypisanie wyłącznika do grupy może być wykonane wyłącznie poprzez 
skopiowanie bazy danych. 
 
Warunki blokowania 
 
Możesz zdefiniować do 6 stanów SPS/DPS jako warunki blokowania: są numerowane od 1 do 6. 
Na etapie konfiguracji (za pomocą DS Agile SCE), operator definiuje listę warunków blokowania 
aktywowaną dla każdego wyłącznika. 
 
Po pobraniu i przełączeniu bazy danych, sekwencja automatyki dla odciążania uwzględnia dane 
zapisane w bazie danych (ostatnia konfiguracja wysłana przez system SCADA jest usuwana). 
Warunek blokowania może być również użyty za pośrednictwem interfejsu SCADA, bez względu 
na to, jaki był status sekwencji automatyki (On czy Off). Dla każdego warunku blokowania 
zdefiniowane są trzy nastawy; kombinacja każdej wartości daje powiązanie pomiędzy 
wyłącznikiem a warunkiem blokowania (patrz tabela definicji grupy). 
 
Zastosowanie warunków blokowania jest zapisywane w pamięci Flash i przywracane po 
ponownym uruchomieniu sterownika. Po przełączeniu bazy danych następuje jej wykasowanie. 
Po przypisaniu, do systemu SCADA wysyłana jest informacja statusowa Blocking condition x dla 
tychże warunków blokowania, mówiąca o ich modyfikacji. 
 
Automatyzacja 
Sekwencja automatyki jest aktywowana wyłącznie dla stanu On. Polecenie sterujące On / Off 
(DPC) wydawane jest z poziomu interfejsu SCADA lub lokalnego HMI sterownika. Status 
sekwencji automatyki zapewnia DPS (status wejścia podwójnego). 
 
Gdy tylko dla fx< SPS wykryty zostanie stan SET, wyzwalane są wyłączniki należące do grupy 
x, przy zachowaniu następujących ograniczeń: 
 
− Polecenie wyzwolenia pierwszego wyłącznika zostanie wysłane w czasie krótszym niż 

100 ms po wykryciu fx<, bez względu na to ile wyłączników należy do danej grupy 
 

− Jeżeli do grupy należy 20 wyłączników, polecenie wyzwolenia wyłącznika 20 jest 
wysyłane w czasie krótszym niż 500 ms po wykryciu fx<. 

 
− Jeżeli do grupy należy 40 wyłączników, polecenie wyzwolenia wyłącznika 20 jest 

wysyłane w czasie krótszym niż 500 ms po wykryciu fx< a polecenie wyzwolenia 
ostatniego wyłącznika jest wysyłane w czasie krótszym niż 1 sekunda po wykryciu fx<. 

 
− Warunek blokowania aktywny na wyłączniku uniemożliwia jego wyzwolenie. 
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− Żadne inne informacje, poza warunkiem blokowania, nie mogą uniemożliwić wyzwolenia 
wyłącznika, a więc ani wzajemne uzależnienie blokad, ani sterowanie typu Uniqueness of 
Control (zapewnienie, że działa tylko jedna funkcja sterująca w tym samym czasie), ani 
zły stan wyłącznika (już otwarty, zaklinowany itd.) 
 

Uwaga: Limity czasowe liczone są od momentu wykrycia zmiany fx< do momentu 
zamknięcia wyjścia cyfrowego. 

 
Stan nieprawidłowości fx< SPS (usterka samokontroli, przełączanie) nie jest uwzględniany jak 
przyczynek dla uruchomienia sekwencji automatyki. 

 
W przypadku jednoczesnej detekcji fx<; tj. wielokrotnego wykrycia fx< z tym samym znacznikiem 
czasowym, grupy aktywowane są w kolejności wykrycia zadziałania: 

 
− Jeżeli „opóźnienie międzygrupowe” jest zerowe, limity czasowe podane powyżej są 

respektowane w przypadku każdej grupy. 
 

− Jeżeli „opóźnienie międzygrupowe” jest zerowe, wszystkie wyłączniki pojedynczej grupy 
są wyzwalane przed rozpoczęciem wyzwalania wszystkich wyłączników z grupy kolejnej. 

 
W przypadku wielokrotnego wykrycia fx<; tj. wykrycia fx podczas aktywacji innej grupy, grupy 
będą aktywowane w kolejności wykrycia zadziałania: Tak więc wszystkie wyłączniki pierwszej 
grupy będą wyzwolone przed rozpoczęciem wyzwalania wszystkich wyłączników grupy kolejnej. 
 
 

7.6.3 Wyjścia 
 
− LS On/Off Status (DPS type): status sekwencji automatyki odciążania. 

 
− LS Group x status (SPS typu stałego, 1≤x≤4): status ustawiany w momencie aktywacji 

grupy; tj gdy wystawiony jest sygnał fx< i status automatyki jest On. Po ostatnim 
wysterowaniu wyłącznika następuje reset, bez względu na wynik tego wysterowania. 

 
− LS CB x rejected for blocking condition (SPS typu chwilowego, 1≤x≤40): odmowa ze 

względu na warunek blokowania - część informacji dot. wyłącznika. Wystawiana w czasie 
100 ms od odmowy spowodowanej warunkiem blokowania. 

 
− LS CB x completed (SPS typu chwilowego, 1≤x≤40): odciążanie zakończone - część 

informacji dot. wyłącznika. Wystawiana w czasie 100 ms od pomyślnego wykonania 
polecenia sterującego; tj. wyłącznik otworzył się przed upłynięciem limitu dla polecenia 
sterowania. 

 
− LS CB x failed (SPS typu chwilowego, 1≤x≤40): odciążanie nieudane - część informacji 

dot. wyłącznika. Wystawiana w czasie 100 ms od nieudanego otwarcia wyłącznika 
stwierdzonego po upłynięciem limitu dla polecenia sterowania. 

 
− Listx Status (1≤x≤4): status przypisania wyłącznika do grupy, przesyłany do systemu 

SCADA w formie wartości analogowej (ASDU 09 lub 10). 
 

− Blocking condition x Status (1≤x≤6): lista wyłączników z ustawionym warunkiem 
blokowania, przesyłana do systemu SCADA w formie wartości analogowej (ASDU 09 lub 
10). 

 
− CBx open control: polecenie wyzwolenia wyłącznika. 
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7.6.4 Hipotezy i ograniczenia 
 
− Próg częstotliwościowy zapewniany jest dla C26x przez tylko jeden przekaźnik 

częstotliwościowy. 
 

− Automatyka odciążania może obsługiwać do 40 wyłączników. 
 

− Wszystkie płyty DOU lub CCU używane do sterowania wyłącznikami muszą znajdować 
się w tej samej kasecie. 

 
− Wszystkie konfigurowalne dane używane przez funkcje odciążania są ustawiane za 

pomocą Alstom DS Agile SCE. 
 

− Nie ma możliwości wyświetlenia / zmodyfikowania tych ustawień z poziomu lokalnego 
HMI sterownika ani z CMT. 

 
− Działanie w przypadku redundancji głównej kasety 1 

 
− Funkcja odciążania musi działać w przypadku redundancji głównej kasety 1. 

 
− Funkcja odciążania może być włączona lub wyłączona z poziomu interfejsu SCADA. 

SCADA wysyła to polecenie tylko do jednej głównej kasety 1. Polecenie musi być 
automatycznie przesłane do pozostałych kaset głównych 1. 

 
− Wszystkie ustawienia zdefiniowane dla głównej kasety 1 są również automatycznie 

przesyłane do innych kaset głównych 1. 
[ustawienia = opóźnienie międzygrupowe; lista wyłączników należących do każdej 
grupy; lista wyłączników blokowanych przez każdy z warunków blokowania] 
 

− W razie aktywacji grupy (fx< przechodzi w stan Set), automatyka odciążania zostaje 
uruchomiona równolegle na wszystkich kasetach głównych. 
 

− Zarządzanie stanem On/Off automatyki odciążania 
 
− Stan On/Off automatyki odciążania jest zapisywany w pamięci nieulotnej. Dane te są 

usuwane wyłącznie przy bootowaniu sterownika z użyciem bazy danych bez 
automatyki odciążania (tak więc, informacja ta jest zachowywana w przypadku 
przełączenia bazy danych). 
 

− Po ponownym uruchomieniu sterownika, gdy odnaleziony został „zapisany stan 
On/Off funkcji odciążania”, funkcja (automatyka) odciążania ustawiana jest na ten 
zapisany stan, w innym przypadku funkcja odciążania ustawiana jest na On (stan 
domyślny). 

 
− Zarządzanie ustawieniami 

 
− Ustawienia automatyki odciążania są zapisywane w pamięci nieulotnej Informacja ta 

jest usuwana po przełączeniu bazy danych. 
 

− Po ponownym uruchomieniu sterownika, wykorzystywane są „zapisane ustawienia 
automatyki odciążania”, o ile zostaną odnalezione; w innym wypadku 
wykorzystywane są ustawienia z bazy danych. 
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7.6.5 Dane konfigurowalne 

 
 

Atrybut 
Wartość 
domyśln

a 
Zakres 

Zapewniane 
poprzez plik 

S9R 
Uwagi 

Automatyka odciążania 
Opóźnienie 
międzygrupowe 

100 
milisekund 

od 0 do 9999 
ms Tak z krokiem 100 ms 

Wyłącznik 

Przypisanie grup 0 [0..4] Tak 0 = brak przypisania do 
grupy 

Numer wyłącznika 0 [0..40] Tak 0 = nie wykorzystywany 
przez funkcję odciążania 

limit czasu dla sterowania 600 ms [0..6000000] Tak 

Określany poprzez 
upłynięcie czasu dla 
sprzężenia zwrotnego dla 
sterowania wyłącznika 

Warunek blokowania nr 1 Nie Tak / Nie Tak 

No = nie ma ustawionego 
warunku blokowania dla 
wyłącznika 

Warunek blokowania nr 2 Nie Tak / Nie Tak 
Warunek blokowania nr 3 Nie Tak / Nie Tak 
Warunek blokowania nr 4 Nie Tak / Nie Tak 
Warunek blokowania nr 5 Nie Tak / Nie Tak 
Warunek blokowania nr 6 Nie Tak / Nie Tak 
Punkt danych SPS / DPS 

Numer warunku 
blokowanie 0 [0..6] Tak 

0 = SPS / DPS nie jest 
używany jako warunek 
blokowania 

Stan blokowania On On / Off Tak 

Wskazuje na to, czy 
warunek blokowania jest 
aktywny (ON) czy 
nieaktywny (OFF) 

 
Co więcej, wszystkie punkty danych opisane powyżej są konfigurowane z użyciem SCE i muszą 
być zawarte w pliku S9R. 
 
 

7.7 Ograniczenie zapotrzebowania – C26x-jednostka niezależna 
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7.7.1 Wejścia 
 
− Polecenie sterujące List1, List2, List3, List4: każde z wejść typu „list” jest zestawem 

dwóch nastaw powiązanych z daną grupą. Nastawy te stanowią listę wyłączników 
przypisanych do danej grupy. Mogą być otrzymane wyłącznie z interfejsu SCADA. ASDU 
48 (znormalizowana wartość nastawy) jest stosowana w przypadku tych nastaw. 
 

− Aktywacja Gx: SPC, dla każdej grupy, co pozwala aktywować funkcję Load Curtailment 
(ograniczania zapotrzebowania) dla grupy x, gdy otrzymywane jest polecenie sterujące 
SET (polecenie sterujące RESET nie przynosi żadnego efektu). 

 
− Polecenie sterujące LC On/Off: polecenie sterujące (typu DPC), które pozwala włączyć 

(On) lub wyłączyć (Off) automatykę ograniczania zapotrzebowania. To polecenie 
sterujące może być otrzymane z interfejsu SCADA lub z lokalnego HMI sterownika C26x. 

 
− Konfiguracja warunku blokowania x (1≤x≤6): każda konfiguracja warunku blokowania jest 

zbiorem dwóch nastaw. Nastawy te stanowią listę wyłączników blokowanych warunkiem 
x. Mogą być otrzymane wyłącznie z interfejsu SCADA. ASDU 48 (znormalizowana 
wartość nastawy) jest stosowana w przypadku tych nastaw. 
 

− Dane warunku blokowania: wejścia cyfrowe blokujące wyzwolenie wyłącznika są 
ustawiane zgodnie z konfiguracją warunku blokowania CBx. Maksymalnie 6 SPS / DPS 
może być zdefiniowanych jako informacja o warunku blokowania. 

 
− Status CBx: status każdego z wyłączników (sygnał zwrotny dla sterowania CBx). 

 
− Limit czasu dla polecenia sterującego CBx: jeden limit czasu dla pojedynczego 

wyłącznika. W przypadku wyłącznika ten limit czasu definiuje zatwierdzone opóźnienie 
pomiędzy aktywacją sterowania wyłącznika a zmianą jego położenia. Te limity są 
definiowane w konfiguracji – za pomocą Alstom DS Agile SCE – podobnie jak limity czasu 
dla sprzężenia zwrotnego dla sterowania wyłącznikiem. 

 
− Baza danych: Baza danych C26x (plik .adb). 

 
 

7.7.2 Algorytm 
 
Definicja grupy 
 
Na etapie konfiguracji (za pomocą DS Agile SCE), operator definiuje listę wyłączników 
przypisanych do każdej grupy ograniczania zapotrzebowania. Minimalna liczba wyłączników 
w grupie to 0, maksymalna 5. Dla całej sekwencji automatyki może być zdefiniowanych nie 
więcej niż 20 wyłączników. Tych 20 wyłączników, które mogą być wykorzystane przez funkcję 
ograniczania zapotrzebowania, jest w konfiguracji oznaczonych numerami od 1 do 20. 
 
Po pobraniu i przełączeniu bazy danych, sekwencja automatyki dla ograniczania 
zapotrzebowania uwzględnia dane zapisane w bazie danych (ostatnia konfiguracja wysłana 
przez system SCADA jest usuwana). Informacja statusowa Listx jest aktualizowana i przesyłana 
do systemu SCADA. 
 
Przypisanie wyłącznika do grup jest wykonywane on-line za pośrednictwem interfejsu SCADA, 
bez względu na to, jaki był status sekwencji automatyki (On czy Off). Dla każdej grupy 
definiowane są dwie nastawy, kombinacja każdej wartości zwraca przydział wyłącznika do 
grupy wg definicji z poniższej tabeli: 
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Numer wyłącznika/ 
nastawa 1 / 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 

Numer wyłącznika/ 
nastawa 2 / / / / / / / / / / / 20 19 18 17 16 

Bit 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 
Wartość  16384 8192 4096 2048 1024 512 256 128 64 32 16 8 4 2 1 

 
Jeżeli wyłącznik jest już przypisany do innej grupy, jest automatycznie przepisywane do 
nowej (wyłącznik może być powiązany tylko z jedną grupą). Po przypisaniu, do systemu 
SCADA wysyłana jest informacja statusowa Listx dla tychże grup mówiąca o ich modyfikacji. 
Podczas przypisywania wyłącznika (od momentu odebrania polecenia sterującego Listx do 
wysłania statusu Listx) funkcja ograniczania zapotrzebowania nie może być uruchomiona. 
 
Definicja grupy jest zapisywana w pamięci Flash i przywracana po ponownym uruchomieniu 
sterownika. Po przełączeniu bazy danych następuje jej wykasowanie. 
 
Lokalnie na sterowniku przypisanie wyłącznika do grupy może być wykonane wyłącznie 
poprzez skopiowanie bazy danych. 
 
Warunki blokowania 
 
Możesz zdefiniować do 6 stanów SPS/DPS jako warunki blokowania: są numerowane od 1 
do 6. 
 
Na etapie konfiguracji (za pomocą DS Agile SCE), operator definiuje listę warunków 
blokowania aktywowaną dla każdego wyłącznika. 
 
Po pobraniu i przełączeniu bazy danych, sekwencja automatyki dla odciążania uwzględnia 
dane zapisane w bazie danych (ostatnia konfiguracja wysłana przez system SCADA jest 
usuwana). 
 
Warunek blokowania może być użyty za pośrednictwem interfejsu SCADA, bez względu na 
to, jaki był status sekwencji automatyki (On czy Off). Dla każdego warunku blokowania 
zdefiniowane są dwie nastawy; kombinacja każdej wartości daje powiązanie pomiędzy 
wyłącznikiem a warunkiem blokowania (patrz tabela definicji grupy). 
 
Zastosowanie warunków blokowania jest zapisywane w pamięci Flash i przywracane po 
ponownym uruchomieniu sterownika. Po przełączeniu bazy danych następuje jej 
wykasowanie. 
 
Po przypisaniu, do systemu SCADA wysyłana jest informacja statusowa Blocking condition 
x dla tychże warunków blokowania, mówiąca o ich modyfikacji. 
 
Automatyzacja 
 
Sekwencja automatyki jest aktywowana wyłącznie dla stanu On. Polecenie sterujące On / Off 
(DPC) wydawane jest z poziomu interfejsu SCADA lub lokalnego HMI sterownika. Status 
sekwencji automatyki zapewnia DPS (status wejścia podwójnego). 
Po otrzymaniu polecenia sterującego SET poprzez aktywację Gx SPC, tj. odebraniu 
polecenia przez C26x, wszystkie wyłączniki należące do grupy x muszą być wyzwolone 
w czasie krótszym niż 300 ms. 

 
Uwagi: - Warunek blokowania aktywny na wyłączniku uniemożliwia jego 

wyzwolenie. 
- Żadne inne informacje, poza warunkiem blokowania, nie mogą 
uniemożliwić wyzwolenia wyłącznika, a więc ani wzajemne uzależnienie 
blokad, ani sterowanie typu Uniqueness of Control (zapewnienie, że 
działa tylko jedna funkcja sterująca w tym samym czasie), ani zły stan 
wyłącznika (już otwarty, zaklinowany itd.). 
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W przypadku odebrania kilku poleceń sterujących dla aktywacji Gx, grupy aktywowane są 
w kolejności odebrania tego polecenia. Tak więc wyłączniki danej grupy są wyzwalane przed 
rozpoczęciem wyzwalania wyłączników z innej grupy. W takim przypadku czas, który upłynie 
do momentu wyzwolenia wyłączników z innych grup może być dłuższy niż 300 ms. 
 
 

7.7.3 Wyjścia 
 
− LC On/Off Status (DPS type): status sekwencji automatyki ograniczania zapotrzebowania. 

 
− LC Group x status (SPS typu stałego, 1≤x≤4): status ustawiany w momencie aktywacji 

grupy; tj., gdy otrzymywany jest sygnał Gx Activation i status automatyki jest On. Po 
ostatnim wysterowaniu wyłącznika następuje reset, bez względu na wynik tego 
wysterowania. 

 
− LC CB x rejected for blocking condition (SPS typu chwilowego, 1≤x≤20): odmowa ze 

względu na warunek blokowania - część informacji dot. wyłącznika. Wystawiana w czasie 
100 ms od odmowy spowodowanej warunkiem blokowania. 

 
− LC CB x completed (SPS typu chwilowego, 1≤x≤20): ograniczanie zakończone - część 

informacji dot. wyłącznika. Wystawiana w czasie 100 ms od pomyślnego wykonania 
polecenia sterującego; tj. wyłącznik otworzył się przed upłynięciem limitu dla polecenia 
sterowania. 

 
− LS CB x failed (SPS typu chwilowego, 1≤x≤20): ograniczanie nieudane - część informacji 

dot. wyłącznika. Wystawiana w czasie 100 ms od nieudanego otwarcia wyłącznika 
stwierdzonego po upłynięciem limitu dla polecenia sterowania. 

 
− Listx Status (1≤x≤4): status przypisania wyłącznika do grupy, przesyłany do systemu 

SCADA w formie wartości analogowej (ASDU 09 lub 10). 
 

− Blocking condition x Status (1≤x≤6): lista wyłączników z ustawionym warunkiem 
blokowania, przesyłana do systemu SCADA w formie wartości analogowej (ASDU 09 lub 
10). 

 
− CBx open control: polecenie wyzwolenia wyłącznika. 

 
 

7.7.4 Hipotezy i ograniczenia 
 
− Automatyka ograniczania zapotrzebowania może obsługiwać do 20 wyłączników. 

 
− Wszystkie płyty DOU lub CCU używane do sterowania wyłącznikami muszą znajdować 

się w tej samej kasecie. 
 

− Wszystkie konfigurowalne dane używane przez funkcje ograniczania zapotrzebowania są 
ustawiane za pomocą SCE. 

 
− Nie ma możliwości wyświetlenia / zmodyfikowania tych ustawień z poziomu lokalnego 

HMI sterownika ani z  CMT. 
 

− Działanie w przypadku redundancji głównej kasety 1 jest identyczne jak w przypadku 
odciążania, za wyjątkiem aktywacji grup - ponieważ polecenie „Gi activation” (aktywacji 
grupy Gi) jest otrzymywane z poziomu interfejsu SCADA, automatyka ograniczania 
zapotrzebowania działa jedynie z główną kasetą jednostki głównej, która otrzymała to 
polecenie aktywacji. 

 
− Management of the LC On/Off state: zarządzanie stanem On/Off automatyki ograniczania 
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zapotrzebowania jest identyczne jak w przypadku odciążania. 
 

− Management of Settings: zarządzanie ustawieniami jest identyczne jak w przypadku 
odciążania. 

 
 

7.7.5 Dane konfigurowalne 
 

Atrybut Wartość 
domyślna Zakres Zapewnione 

poprzez Uwagi 

Wyłącznik 

Przypisanie grup 0 [0..4] Tak 0 = brak przypisania do 
grupy 

Numer wyłącznika 0 [0..20] Tak 
0 = nie wykorzystywany 
przez funkcję ograniczania 
zapotrzebowania 

Limit czasu dla sterowania 600 ms [0..600000
0] Tak 

Określany poprzez 
upłynięcie czasu dla 
sprzężenia zwrotnego dla 
sterowania wyłącznika 

Warunek blokowania nr 1 Nie Tak / Nie Tak 
No = nie ma ustawionego 
warunku blokowania dla 
wyłącznika 

Warunek blokowania nr 2 Nie Tak / Nie Tak  
Warunek blokowania nr 3 Nie Tak / Nie Tak  
Warunek blokowania nr 4 Nie Tak / Nie Tak  
Warunek blokowania nr 5 Nie Tak / Nie Tak  
Warunek blokowania nr 6 Nie Tak / Nie Tak  

 
 

Atrybut Wartość 
domyślnaa 

Zakres Zapewnione 
poprzez 

Uwagi 

Punkt danych SPS / DPS 
Numer warunku blokowanie 0 [0..6] Tak 0 = SPS / DPS nie jest 

używany jako warunek 
 Stan blokowania On On / Off Tak Wskazuje na to, czy 

warunek blokowania jest 
k  (ON)  

  
 
 
Co więcej, wszystkie te punkty danych opisane powyżej są konfigurowane z użyciem SCE i 
muszą być zawarte w pliku S9R. 
 
 

7.8 Szybkie odciążanie (FLS) 
 
Szybkie odciążanie przyspiesza proces odciążania przy użyciu systemu wymiany komunikatów 
GOOSE; dzięki temu obciążenie jest nieustannie zestawiane z dostępną mocą i w ciągu 80 ms 
w razie niedoboru mocy następuje odcięcie obciążenia, zgodnie z priorytetami. 
FLS wymaga dedykowanej architektury jak na rysunku poniżej: 
 



Opis funkcjonalny C26x/EN FT/C56b 
 
DS Agile C26x Strona 289/306 
 

 
 
Brama proxy nieustannie przekazuje wymagane dane (pomiary, obciążenia, topologię 
elektryczną) z głównej aplikacji do FLS. Dane są cyklicznie przeliczane celem sporządzenia 
aktualnej matrycy decyzyjnej określającej dla każdego z obciążeń i wyłączenia, czy wymagane 
jest odciążenie. 
 
Wyliczane są scenariusze rezerwowe pozwalające wstępnie określić obciążenia do odcięcia, 
gdy na jednej lub więcej sieciach objętych wyliczeniami następuje wyłączenie. 
 
Algorytm pozwala również na przeciążenie generatora celem zapewnienia chwilowo większej 
mocy, do momentu zwolnienia procesu. 
 
Główny sterownik C26x obsługuje ISaGRAF i/lub automatykę PSL. 
 
Do 48 sterowników pola C26x wspiera funkcję FLS. Możesz utworzyć do 300 wyjściowych 
komend sterujących wyłącznikami. 
 
Symulacja pozwala przewidzieć zachowanie systemu. Na dostępnym interfejsie WE/WY 
możesz wybrać priorytet i wyświetlić matrycę decyzyjną: 
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7.9 Funkcje automatyzacji przekaźnika 
 
Uwaga: Funkcje automatyzacji przekaźnika są powiązane z funkcjami 

zabezpieczającymi i tym samym są dostępne wyłącznie dla DS Agile 
C26x z płytą TMU210 CT/VT. 

 
 

7.9.1 Wyświetlanie pomiarów prądu wyzwalania 
 
Ta wbudowania funkcja po wyzwoleniu nadprądowym rejestruje i przetwarza pomiary prądów 
trzech faz – i opcjonalnie prądu neutralnego – w momencie podejmowania decyzji o wydaniu 
polecenia wyzwolenia. 
 
Jest ona dostępna, gdy: 
 
− co najmniej jedna funkcja standardowego kierunkowego/niekierunkowego zabezpieczenia 

nadprądowego ([67/50/51] lub/i [67N/50N/51N]) jest zdefiniowana w konfiguracyjnej bazie 
danych SCE, 
 

− odpowiednie wartości progowe (Trip I>, Trip I>>, Trip I>>>, Trip Ie>, Trip Ie>> i/lub Trip 
Ie>>>) są ustawione na ON w kolumnie AUTOMAT. CONTROL programu DS Agile S1, 

 
− akwizycja danych pomiarowych prądów wyzwalających trzech faz jest skonfigurowana 

w bazie danych SCE. 
 

Te dane pomiarowe są następnie przetwarzane jak standardowe wielkości pomiarowe i mogą 
być wyświetlane na LCD przedniego panelu sterownika C26x lub/i przekazywane do interfejsu 
WE/WY lub/i systemu SCADA poprzez sieć Ethernet. 
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Dostępne są 4 wielkości pomiarowe: 

− Trip.current.A (prąd wyzwalający fazy A) 

− Trip.current.B (prąd wyzwalający fazy B) 

− Trip.current.C (prąd wyzwalający fazy C) 

− Trip.current.N (prąd wyzwalający fazy neutralnej - opcjonalny) 

 
Blokowanie 
 
Funkcja jest blokowana przez: 
 
− zdefiniowany wstępnie „blokujący SPS” powiązany z funkcją zabezpieczającą, 

 
− zdefiniowane wstępnie „blokujące polecenie sterujące” powiązane z funkcją 

zabezpieczającą, 
 

− wgrywanie za pomocą MiCOM S1 DS Agile pliku ustawień (dla innej funkcji) 
 

Działanie lokalnego HMI: 
Wielkości pomiarowe są początkowo ustawione na '0'. Gdy następuje wyzwolenie nadprądowe, 
wielkości te odzwierciedlają warunki zwarciowe (wartości w amperach) dla momentu 
wystawienia polecenia wyzwolenia. Gdy wystąpi nowe wyzwolenie nadprądowe, zostaną 
podstawione nowe wartości odzwierciedlające nowe warunki zwarciowe. 
 
Wielkości te są zapisywane w pamięci ulotnej i są resetowane do '0', gdy: 

− nastąpi ponowne uruchomienie C26x, 

− skopiowana i włączona zostanie nowa baza danych, 

− wgrany zostanie nowy firmware. 

 
Działanie HMI (interfejsu WE/WY) podstacji: 
Wartości pomiarowe prądów wyzwalania odpowiadające ostatniemu wyzwoleniu nadprądowemu 
są wyświetlane jako wielkości pomiarowe MV. Są one aktualizowane w momencie wystąpienia 
kolejnego wyzwolenia nadprądowego. 

 
 

Uwaga: Funkcja ta może być skonfigurowana wyłącznie za pomocą SCE, nie 
można jej edytować w MiCOM S1. 

 
 
7.9.2 Rozróżnienie w oparciu o fazy usterek zabezpieczeń nadprądowych/wyłączników: sygnalizacja 

zwartego obwodu/pola uszkodzonego wyłącznika. 
 
Ta wbudowana funkcja rejestruje, po wyzwoleniu nadprądowym, które obwody zostały objęte 
zwarciem, które spowodowało aktywację polecenia wyzwolenia: zwarcia doziemne faz A, B i/lub 
C, oraz opcjonalnie obwodu neutralnego. 
 
Dodatkowo, gdy rezultat polecenia wyzwolenia aktywowany przez funkcję dowolnego 
zabezpieczenia wewnętrznego będzie niepomyślny, funkcja ta odnotowuje, które z pól 
wyłącznika nie zostało prawidłowo wyzwolone. 
 
Sygnalizacja zwarcia doziemnego/przetężenia jest dostępna, gdy: 
 
− co najmniej jedna funkcja standardowego kierunkowego/niekierunkowego zabezpieczenia 

nadprądowego ([67/50/51] lub/i [67N/50N/51N]) jest zdefiniowana w konfiguracyjnej bazie 
danych SCE, 
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− odpowiednie wartości progowe (Trip I>, Trip I>>, Trip I>>>, Trip Ie>, Trip Ie>> i/lub Trip 
Ie>>>) są ustawione na ON w kolumnie AUTOMAT. CONTROL programu DS Agile S1, 

 
Sygnalizacja usterki wyłącznika jest dostępnA, gdy próg CB Fail (niezadziałania wyłącznika) jest 
ustawiony na ON, w kolumnie AUTOMAT. CONTROL programu MiCOM S1. 

 
Dostępnych jest 7 punktów danych SPS, po jednym dla każdego obwodu i pola wyłącznika: 

− Przetężenie na fazie A: Ia phase fault 

− Przetężenie na fazie B: Ib phase fault 

− Przetężenie na fazie C: Ic phase fault 

− Przetężenie na obwodzie neutralnym w przypadku zwarcia doziemnego: In earth fault 

− Nieprawidłowe wyzwolenie pola fazy A wyłącznika: Ia ph fault 50BF 

− Nieprawidłowe wyzwolenie pola fazy B wyłącznika: Ib ph fault 50BF 

− Nieprawidłowe wyzwolenie pola fazy C wyłącznika: Ic ph fault 50BF 

 
Jeżeli ta funkcja stosowana jest z zabezpieczeniem nadprądowym lub ziemnozwarciowym, 
skonfigurowane muszą zostać punkty danych SPS dla trzech faz. SPS dla zwarcia doziemnego 
jest opcjonalny. Trzy punkty danych SPS dla usterki wyłącznika są dodawane automatycznie 
i nie ma możliwości ich usunięcia. 
 
Gdy wystąpi wyzwolenie zabezpieczenia nadprądowego/ziemnozwarciowego lub wyzwolenie 
pola wyłącznika będzie nieudane, odpowiadające tym sytuacjom punkty danych SPS są 
aktualizowane, tj. ich statusy są ustawiane na SET a odpowiadające temu zdarzenia są 
znakowane czasowo. Statusy punktów danych dla przetężenia na fazie i zwarcia doziemnego 
są ustawiane na RESET, gdy wszystkie te warunki, które zainicjowały zdarzenie ustają, tj. 
usuwane jest zwarcie elektryczne. Statusy punktów danych dla usterki wyłącznika są ustawiane 
na RESET, gdy wszystkie te warunki, które zainicjowały zdarzenie ustają; zwykle ma to miejsce, 
gdy otwierany jest wcześniejszy wyłącznik na linii. 
 
Działanie lokalnego HMI: 
Wskazania związane z ostatnim zdarzeniem mogą być zestawione w panelu zdarzeń Events 
panel jako standardowe stałe punkty danych SPS. 
 
Punkty danych mają początkowo stan RESET (=0). Gdy wystąpi wyzwolenie zabezpieczenia 
nadprądowego/ziemnozwarciowego lub usterka wyłącznika, wartości te odzwierciedlają obwody 
objęte zwarciem lub nieprawidłowo wyzwolone pola w momencie wystawienia polecenia 
wyzwolenia. 
 
Przykładowo: 
− punkty danych Ia phase fault oraz Ib phase fault ustawione na SET (=1) będą 

oznaczały, że prądy fazy A i fazy B były powyżej progu wyzwolenia w momencie 
wystawienia polecenia wyzwolenia, wskazując na prawdopodobne zwarcie między fazami 
A-B, 
 

− punkty danych Ia phase fault oraz In earth fault (o ile skonfigurowane) ustawione na 
SET (=1) będą oznaczały, że prądy fazy A i obwodu neutralnego były powyżej 
odpowiadających im progów wyzwolenia w momencie wystawienia polecenia wyzwolenia, 
wskazując na prawdopodobne zwarcie A-N, 

 
− punkt danych Ia ph fault 50BF ustawiony na SET (=1) będzie wskazywał na nieudane 

wyzwolenie pola A wyłącznika. 
 

Uwaga: Funkcja nie rozróżnia zwarć jednoczesnych, odniesionych 
i nieodniesionych. Przykładowo zwarcie A-B i osobne zwarcie C-N da 
takie same wartości na wyświetlaczu, jak zwarcie A-B-C-N. 
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Działanie HMI (interfejsu WE/WY) podstacji: 
 
Wskazania związane ze zdarzeniem mogą być zestawione w panelu zdarzeń Events panel jako 
standardowe stałe punkty danych SPS. 
 

Uwaga: Funkcja ta może być skonfigurowana wyłącznie za pomocą SCE, nie 
można jej edytować w DS Agile S1. 

 
 

7.9.3 Nadzór przekładnika napięciowego (VTS) 
 
Funkcja monitoring przekładnika napięciowego (VTS) służy do wykrywania usterek na wejściach 
napięciowych AC urządzenia. Mogą one być powodowane wewnętrznymi zwarciami 
przekładnika napięciowego, przeciążeniem lub zwarciami w okablowaniu przyłączeniowym 
C26x. Na skutek takich usterek dochodzi zazwyczaj do przepalenia jednego lub większej liczby 
bezpieczników przekładnika VT. W rezultacie wystąpienia zwarcia na wejściu napięcia AC 
nastąpi błędne odczytanie mierzonych przez C26x napięć fazowych w instalacji 
elektroenergetycznej, co może doprowadzić do nieprawidłowego działania. 
 
Funkcja VTS w C26x służy do wykrywania usterek napięciowych i ustawiania punktów danych, 
które to z kolei mogą być użyte do aktywacji alarmów lub dostosowana konfiguracji 
zabezpieczających członów napięciowych, których stabilność w innym razie mogłaby być 
narażona. Korzysta ona z kombinacji trzech metod detekcji: 
 
− Usterki bezpieczników jedno- lub dwufazowych: Niezrównoważenie napięć przy braku 

prądów zwarciowych. 
 

− Usterki bezpieczników trójfazowych (opcjonalne): Brak napięć i brak nakładających się 
prądów. 

 
− Wejście wyłącznika nadprądowego kompaktowego MCB: Wejście cyfrowe z wyłącznika 

nadprądowego kompaktowego MCB przekładnika napięciowego, informujące o jego 
wyzwoleniu. 

 
Usterki bezpieczników jedno- lub dwufazowych 
 
Usterka bezpiecznika jest wykrywana, gdy każde z osobna lub i jedno, i drugie, tj. napięcie 
szczątkowe i napięcie kolejności przeciwnej są wyższe niż konfigurowalne progi VN> oraz V2>, 
podczas gdy żaden z prądów (fazowych, kolejności przeciwnej i zerowej) nie przekracza 
konfigurowalnych progów IA>/IB>/IC>, I0> oraz I2>. 
 
Usterki bezpieczników trójfazowych (opcjonalne) 
 
Opcja detekcji trójfazowej może być załączona lub wyłączona oddzielnie. 
 
W przypadku zaniku wszystkich trzech napięć fazowych na C26x, funkcja nadzoru nie będzie 
działać ze względu na brak występowania fazowych składowych przeciwnych. Jednakże, 
w takich warunkach dojdzie do nagłego spadku napięć trzech faz. Jeżeli zmiana taka zostanie 
wykryta bez odpowiadającej jej zmiany któregokolwiek prądu fazowego (co wskazywałoby na 
wystąpienie zwarcia), spowoduje to aktywacje warunku usterki bezpiecznika. W praktyce C26x 
wykrywa obecność nakładających się na siebie sygnałów prądowych, które stanowią zmiany w 
prądzie wpływającym do przekaźnika. Sygnały te są generowane przez porównywanie wartości 
aktualnej prądu z tą z cyklu wcześniejszego. W warunkach normalnego obciążenia, wartość 
nakładających się na siebie prądów powinna być zatem równa zeru. W warunkach zwarcia 
będzie generowany powstały z nałożenia prądów sygnał, który zapobiegnie zadziałaniu funkcji 
VTS. 
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RYSUNEK 76: ZASADA PRĄDÓW NAKŁADAJĄCYCH SIĘ NA SIEBIE 
 
 
Usterka bezpiecznika trójfazowego jest wykrywana, gdy brak jest napięć na liniach, tj. wszystkie 
napięcia fazowe są niższe niż konfigurowalny próg VA</VB</VC<, podczas gdy żaden 
z nałożonych prądów nie przekracza ustawionego progu ΔIA>/ΔIB>/ΔIC> i nie trwa żaden cykl 
samoczynnego ponawiania zamykania (sygnał NO.AR.PROG SPS). Ta detekcja jest 
resetowana sygnałem wewnętrznym „Brak napięcia i brak prądu” (wszystkie prądy fazowe są 
niższe niż 0,1 In oraz wszystkie napięcia fazowe są niższe niż 0,1 Vn, co oznacza, że doszło do 
otwarcia wyłącznika). 
 
Logika globalna 
 
Jeżeli każda z tych metod wskazuje na usterkę bezpiecznika, C26x sprawdza czy nie jest 
sygnalizowane otwarcie wyłącznika, tj. czy wewnętrzny sygnał „Brak napięcia i brak prądu” lub 
też punkt danych ALL.POLE.DEAD SPS nie mają statusu SET. 
 
Natychmiastowa sygnalizacja usterki bezpiecznika jest możliwa (punkt danych VT.FUSE.INST 
SPS) dla celów informacyjnych. 
 
Sygnał wykrycia usterki bezpiecznika jest również podawany przez timer, VT Fuse Delay 
(opóźnienie dla bezpiecznika PN). Jeżeli warunki usterki bezpiecznika występują nadal po 
upłynięciu czasu timera, wystawiany jest sygnał potwierdzonej usterki bezpiecznika (punkt 
danych VT.FUSE.TEMP SPS). 

 
Wejście wyłącznika nadprądowego kompaktowego MCB: 
 
Sygnał wyzwolenia nadprądowego wyłącznika kompaktowego MCB przekładnika napięciowego 
jest otrzymywany poprzez wejście cyfrowe i przypisywany do VT.FUSE.FAIL SPS. Odebranie 
tego sygnału skutkuje natychmiastowo wystawieniem sygnału potwierdzenia usterki 
bezpiecznika (punkt danych VT.FUSE.TEMP SPS). 
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RYSUNEK 77: LOGIKA WYKRYWANIA USTERKI BEZPIECZNIKA 
 
Uwagi: 1. Parametry funkcji VTS mogą być ustawione zarówno za pomocą DS Agile S1 

jak i DS Agile SCE. 
 

2. Ponieważ funkcja VTS wykorzystuje napięcia trzech faz oraz obwodu 
neutralnego, zarówno zmierzone jak i wyliczone, topologia PN musi mieć 
formą albo pełnej gwiazdy, tj. trzy napięcia fazowe, lub pełnego trójkąta + VN, 
tj. trzy napięcia międzyfazowe + napięcie obwodu neutralnego. 
 
Kompatybilne ustawienia SCE dla atrybutu połączenia typu TMU210 są 
następujące: 
- 3 Vpn (gwiazda) 
- 3 Vpn + V0 (gwiazda) 
- 3 Vpn + Vb (gwiazda) 
- 3 Vpp + V0 (trójkąt) 
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8. REJESTRY 
 
W C26x przechowywanych jest kilka rejestrów. 
 
 

8.1 Stała pamięć rejestrów 
 
Wszystkie parametry lub ustawienia, które można zmodyfikować z poziomu przedniego LCD 
zapisywane są w pamięci Flash. Listy informacji serwisowych są również zapisywane w pamięci 
Flash. 
 

8.1.1 Rejestracja przebiegów: Informacje ogólne 
 
Rejestracja przebiegów falowych wiąże się również z przechowywaniem pomiarów i informacji 
logicznych celem wizualizacji działania sieci elektrycznej, gdy występuje zdarzenie elektryczne, 
jak np. rozruch generatora. Te typy zdarzeń nazywane są „aktywowaniem rejestracji 
przebiegów falowych”. 
 
Aby można było zobaczyć wpływ aktywacji, dane rejestrowane są przed (czas 
przedaktywacyjny) i po (czas poaktywacyjny) aktywacją 
 
Sterownik może prowadzić rejestrację przebiegów falowych na dwa sposoby: 
 
− Rejestracja szybkich przebiegów falowych z dostępem do próbek. Rejestr ten jest 

przydatny w przypadku przejściowych zdarzeń elektrycznych. 
 

− Rejestracja wyzwolenia skanowania powolnego (SST) nazywana rejestracją wolnego 
przebiegu falowego  dająca dostęp do wartości skutecznych RMS. Rejestr ten jest 
przydatny podczas definiowania profilu obciążenia lub regulacji mocy. 

 
 

8.1.2 Zdarzenia 
 
Wszelkie zmiany danych lub zdarzenia zadeklarowane w bazie konfiguracyjnej C26x jako „To 
be logged” (Do zarejestrowania) zapisywane są w kolejce zapętlonej. 
 
Rejestry zdarzeń można przeglądać, zarówno przez LCD panelu przedniego, poprzez protokół 
slave na poziomie SCADA lub za pomocą urządzeń CMT/SMT. Można je również wydrukować. 
Zdarzenia, w zależności od konfiguracji C26x mogą zazwyczaj zawierać opis C26x, datę 
i godzinę wystąpienia danego zdarzenia z dokładnością do 1 ms, plus specyficzne informacje 
dotyczące przyczyn wystąpienia zdarzenia. 
 
C26x może rejestrować zdarzenia w następujących okolicznościach: 
 

− Zmiany jakości stanów wejść binarnych (SP, DP, grupy) 

− Zmiany stanów wielkości pomiarowych 

− Zmiany stanów i wartości wskazań pozycji zaczepu 

− Wystąpienie działań sterujących urządzeniami i potwierdzeń 

− Potwierdzeń alarmów 

Rozmiar kolejki jest następujący: 

− 200 danych dla panelu przedniego 

− 2000 danych dla CMT 

− konfigurowalne dla każdego protokołu slave SCADA. 
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8.1.3 Rejestracja szybkich przebiegów falowych 
 
W przypadku płyt TMU2XX, wejścia dla rejestracji szybkich przebiegów falowych są 
następujące: 

 

 WEJŚCIA 

PŁYTA TMU PP: maks. do PN: maks. do DSP DSPI
O 

WE i WY 
cyfrowe 

WE i WY 
analogowe 

TMU200 4 4 DSP NIE NIE TAK 

TMU210 4 4 NIE DSPI
O TAK TAK 

TMU220 4 5 DSP NIE NIE TAK 
 
Możesz rejestrować sygnały z maks. 128 kanałów cyfrowych. Zakres wybranych wejść/wyjść 
jest zdefiniowany w konfiguracji. 
 
Rejestrator przebiegów falowych zapewnia do 8 pomiarów analogowych i do 128 kanałów 
cyfrowych do odczytywania przez urządzenie zdalne. 
 
Maksymalnie 480 cyklów (9,6 sekund przy 50 Hz) próbek pomiarowych, z 32 próbkami na cykl, 
może być zapisanych w podziale na 1, 2, 4 lub 8 plików na pamięci Flash. 
 
Wymagany jest również kanał timera zapewniający dokładną informację czasową dla każdej 
próbki. Opóźnienie pomiędzy każdą próbką uznawane jest za stałe w obrębie pojedynczego 
cyklu. 

 

Liczba plików Liczba cykli 
8 60 
4 120 
2 240 
1 480 

 

Rejestrator przebiegów falowych może być aktywowany następującymi zdarzeniami 
konfigurowalnymi przez użytkownika: 
 
− Zmiany w stanie wejść binarnych (SP, DP lub grup). Wyzwalanie jest dostępne wyłącznie 

na podstawie stanu/wartości o jakości VALID (prawidłowej) (np.: SET/RESET; 
OPEN/CLOSE) do stanu/wartości o jakości VALID. Zmiany stanów wyjść cyfrowych 
(w przypadku SBO, sygnałem wzywającym jest kolejność wykonywania) 
 

− Przekroczenia progów pomiarowych 
 

− Polecenie operatorskie (sterujące) 
 

Dozwolone jest wyłącznie ponowne wyzwalanie: oznacza to, że nowe wyzwolenie może być 
zatwierdzone jedynie po zakończeniu rejestracji bieżącego przebiegu falowego. 
 
Rejestry przebiegów falowych są dostępne w formacie COMTRADE 2001. 
 
 

8.1.4 Rejestracja wolnych przebiegów falowych 
 
Sygnałami wejściowymi dla rejestrowania wolnych przebiegów falowych są: 

− Wartości analogowe z obliczeń PP, PN (wartości skuteczne RMS) 

− Wartości analogowe z płyt AIU 

− Wejścia cyfrowe 

− Wyjścia cyfrowe 
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Ta funkcja obsługuje do 24 wielkości analogowych i do 48 wielkości cyfrowych. Możliwe dane do 
wybrania z TMU220, to: 
 

− Wartości skuteczne RMS napięć fazowych (faza-obwód neutralny lub faza-faza) 

− Wartości skuteczne RMS napięcia szyny zbiorczej 

− Wartości skuteczne RMS prądu fazowego 

− Wartości skuteczne RMS prądu i napięcia szczątkowego 

− Składowe podstawowe 

− Moc czynna, bierna, pozorna (składowe i sumaryczna) 

− Poziomy częstotliwości i harmonicznych 
 

 

Możliwe dane do wybrania z TMU210, to: 

− Połączenie w gwiazdę: Wartości skuteczne RMS napięć fazowych i/lub chwilowe napięcia 

fazowe 

− Połączenie w trójkąt: Wartości skuteczne RMS napięcia międzyfazowego 

− Wartości skuteczne RMS napięcia szyny zbiorczej (Vbb lub Vr w zależności czy V4, czy 

VN jest podłączone do szyny zbiorczej) 

− Wartości skuteczne RMS prądu fazowego 

− Wartości skuteczne RMS prądu i napięcia szczątkowego (Vr, Ir) 

− Składowa zerowa napięcia (V0) 

− Moc czynna, bierna, pozorna (sumaryczna) i współczynnik mocy (całkowity) 

− Wartości częstotliwości (linii lub szyny zbiorczej jeżeli do szyny zbiorczej podłączono V4) 

− Dane standardowej kontroli synchronizmu (ΔF, ΔV, ΔΦ) 

C26x przechowuje maksymalnie 5000 wartości całkowanych: 
 

Liczba plików Liczba wartości całkowanych 
1 5000 
2 2500 
5 1000 
10 500 
20 250 
50 100 

 
Wartość całkowana jest dostępna przez czas do jednej godziny. Jest zdefiniowana 
w konfiguracji. 
W przypadku próbek analogowych, wartość przechowywana jest średnią wartością sygnały w 
okresie całkowa. 
 
W przypadku próbek cyfrowych, zapisane wartości zależą od czasu trwania sygnału cyfrowego: 
jeżeli czas trwania sygnału jest dłuższy od okresu arbitrażowego, zapisana wartość wynosi 1, 
jeżeli jest krótszy wynosi 0. 
 
Rejestrator powolnych przebiegów falowych może być aktywowany następującymi zdarzeniami, 
z których każde jest konfigurowalne: 
 
− Zmiany w stanie wejść binarnych (SP, DP lub grup). Wyzwalanie jest dostępne wyłącznie 

na podstawie stanu/wartości o jakości VALID (prawidłowej) (np.: SET/RESET; 
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OPEN/CLOSE) do stanu/wartości o jakości VALID. 
 

− Zmiany w stanie wyjść cyfrowych (w przypadku SBO, sygnałem wyzwalającym jest 
kolejność wykonywania) 

 
− Przekroczenia progów pomiarowych 

 
− Polecenie operatorskie 

 
− Okresowo: np. codziennie o godzinie 00:00 

 
 

8.1.5 Rejestracja wolnych przebiegów falowych – warunki 
 
Do warunków rejestracji wolnych przebiegów falowych zaliczamy: 

 
1. Wejściowe sygnały cyfrowe nie są rejestrowane, jeżeli czas całkowania jest dłuższy niż 

100 ms (tj. 5 cyklów przy 50 Hz, 6 cyklów przy 60 Hz) 
 

2. Sygnał cyfrowy wejściowy jest rejestrowany jako „1”, jeżeli zachowuje stan „1” przez x% 
czasu całkowania (x pomiędzy 10 a 100%, z krokiem 1%) 

 
3. Dozwolone liczby cyklów są następujące: 

 
− 1 do 180 000 przy 50 Hz 

− 1 do 216 000 przy 60 Hz 

 

4. Pomiary z płyt wejść analogowych są przetwarzane w sposób następujący: 
 
− Jeżeli czas całkowania jest krótszy lub równy 1 sekundzie, wielkość rejestrowana 

jest wartością pomiarową prądu. 
 

− W innym wypadku wartość rejestrowana wynosi: 
 

 
 
N: liczba sekund w czasie całkowania 

 
TMi: wielkość pomiarowa w sekundzie „i” czasu całkowania 
 
 

Jeżeli czas całkowania jest dłuższy niż 1 sekunda, może być ustawiony wyłącznie jako 
wielokrotność sekundy, tj.: 
 
- Przy 50 Hz powinien być ustawiony na 100 (2 s), 150 (3s), … 179950 (3599 s) oraz 180000 
(3600 s). 

 
- Przy 60 Hz powinien być ustawiony na 120 (2 s), 180 (3s), … 215 940 (3599 s) oraz 216 000 
(3600 s). 
 
 

8.1.6 Rejestracja – mechanizm 
 
PPC wysyła polecenie oznaczone jako sygnał wyzwalający do DPS celem rozpoczęcia 
rejestracji zakłócenia. 
 
DSP zapisuje w buforze 32 próbki w jednym okresie z 8 kanałów analogowych, zgodnie 
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Sygnał 

Czas 
przed 

wyzwo-
leniem 

Czas po wyzwoleniu 

Czas 
 

Drugi sygnał wyzwalający 
Pierwszy sygnał 
wyzwalający 
 
 
Czas przed 
wyzwoleniem Czas po pierwszym 

wyzwoleniu 

Czas po drugim 
 

Czas przed 
wyzwo- 
leniem 
 

Bufor pojedynczego 
zakłócenia 

z konfiguracją: 

− Czas przed wyzwoleniem 

− czas całkowity 

− Czas całkowania 

 
PPC konwertuje ten bufor na przebieg falowy dodając wejściowe/wyjściowe sygnały binarne 
zdefiniowane w konfiguracji. 
 

 
 

Maksymalna długość bufora zakłóceń od DSP wynosi 2 * czas całkowity. 
 

 
 

Jeden rekord zawiera przynajmniej jeden sygnał wyzwalający, przy czym maksymalnie mogą to 
być dwa sygnały wyzwalające. 
Jeżeli w czasie po wyzwoleniu pojawi się drugi sygnał wyzwalający, przez DSP generowany jest 
tylko jeden bufor, który jest rozdzielany na dwa pliki przez PPC. Dlatego też DS Agile C26x 
generuje dwa pliki. 
 

 
 

Jeżeli po czasie zdefiniowanym jak czas po wyzwoleniu pojawi się drugi sygnał wyzwalający, 
generowany jest drugi bufor. 
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Drugi sygnał wyzwalający 

Czas po wyzwoleniu 

Czas przed 
wyzwoleniem 

Pierwszy sygnał wyzwalający 

Czas 
przed 

wyzwole- 
niem 

Czas po wyzwoleniu 

Czas po 
wyzwoleniu 

Czas przed 
wyzwole- 
niem 

Bufor pierwszego 
zakłócenia 

Bufor drugiego 
zakłócenia 

 
 

Jeżeli pojawi się trzeci sygnał wyzwalający, jest on ignorowany, jeżeli poprzedni bufor nie został 
jeszcze pobrany przez PPC. 
 
 

8.2 Tymczasowe przechowywanie danych 
 

8.2.1 Alarmy 
 

8.2.1.1 Definicje 
 

8.2.1.1.1 Definicja alarmu 
 
Alarm to wizualna (opcjonalnie akustyczna) sygnalizacja i/lub wyłączenie takiej sygnalizacji 
w ramach kontrolowanego procesu elektrycznego lub samego systemu, dedykowana zdarzeniu, 
zdefiniowanemu na etapie konfiguracji, jako zdarzenie alarmowe. 
 
Definicje zdarzeń alarmowych są całkowicie zależne od użytkownika. 
Jednakże koncepcja alarmowania została wprowadzona do DS Agile celem informowania 
operatora o „nieprawidłowościach” lub zdarzeniach „specjalnych” lub innych zdarzeniach, na 
które należy koniecznie zwrócić uwagę. 
 
 

8.2.1.1.2 Rodzaje danych alarmowych 
 
Poniższe zdarzenia mogą aktywować alarm: 

 
− Stan każdego z wejść binarnych (wejścia SP, DP, MP, SI, IED, grupy) powiązany 

z „przyczyną zmiany” tychże zdarzeń. 
 

− Stan każdej wielkości pomiarowej powiązany z „przyczyną zmiany” tychże zdarzeń. 
 

− Stan każdej informacji TPI powiązany z „przyczyną zmiany” tychże zdarzeń 
 

− Stan każdej wielkości licznikowej powiązany z „przyczyną zmiany” tychże zdarzeń. 
 

Przykładowo stan otwarcia wyłącznika może nie być traktowany jako alarm, jeżeli zmiana ta 
nastąpiła na skutek sterowania, i może być alarmem, jeżeli ta zmiana stanu nastąpiła z innego 
powodu. 

 
Alarm może być powiązany z potwierdzeniem polecenia sterującego. W takim przypadku alarm 
jest uważany za niepożądany. 
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8.2.1.1.3 Definicja stanów alarmowych 
 
Alarm jest generowany przez zdarzenie: przykładowo konkretny punkt danych jest w stanie 
zdefiniowanym na etapie konfiguracji jak parametr alarmujący. 
 
Gdy takie zdarzenie się utrzymuje: np. poprzedni konkretny punkt danych jest ciągle w tym 
samym stanie, alarm jest aktywny. 
Gdy zdarzenie zanika: przykładowo, poprzedni konkretny punkt danych zmienia stan na inny, 
nie będący alarmowym,; poprzedni alarm staje się nieaktywny. 
 
Obecny alarm (aktywny bądź nieaktywny) może być potwierdzony przez operatora z poziomu 
FP. Alarm może mieć następujące stany: 
 
− Nieaktywny: brak zmian, brak zdarzeń 

 
− Aktywny potwierdzony: przyczyna aktywacji jest nadal obecna, ale aktywacja alarmu 

została zauważona i potwierdzona przez operatora 
 

− Aktywny niepotwierdzony: przyczyna aktywacji jest nadal obecna, a aktywacja alarmu nie 
została zauważona i potwierdzona przez operatora 

 
− Nieaktywny niepotwierdzony: przyczyna zanikła, ale stan nieaktywności nie został 

zauważony i potwierdzony przez operatora (dostępny wyłącznie dla zdarzeń, 
w przypadku których alarm jest generowany w momencie ich wystąpienia i zaniku) 

 
− Nieaktywny potwierdzony: przyczyna aktywacji zanikła, a stan nieaktywności został 

zauważony i potwierdzony przez operatora 
 

− Nieaktywny aktywny niepotwierdzony: przyczyna aktywacji zanikła, a stan aktywności 
(stan poprzedni) nie został zauważony i potwierdzony przez operatora 

 
 

8.2.1.1.4 Parametry związane z alarmem 
 
Następujące parametry wybierane przez użytkownika mogą być powiązane z każdą definicją 
alarmu. Parametry te są ustawiane na etapie konfiguracji każdego z alarmów: 
 
− Immediate (natychmiastowe) lub differed (zwłoczne): 

 
− Alarm natychmiastowy wyświetlany jest zaraz po wykryciu warunku alarmowego. 

 
− Alarm zwłoczny jest wyświetlany dopiero po zdefiniowanym przez użytkownika 

opóźnieniu liczonym od momentu wykrycia warunku alarmowego (zdarzenie 
powiązane z tym alarmem musi pozostać obecne przez czas opóźnienia; jeżeli 
będzie inaczej, alarm nie zostanie wyświetlony); opóźnienie może być ustawione na 
wartość od 1 do 120 sekund i może mieć różną wartość dla każdego z alarmów 
zwłocznych. 

 
− Gravity level: poziom ten definiowany jest dla każdego alarmu umożliwiając klasyfikację 

hierarchiczną określającą priorytet danego zdarzenia; wartość gravity level może być 
następująca: 0, 1, 2, 3, 4 lub 5, przy czym 5 to najwyższy priorytet a 0 to najniższy. 
 

− Alarm jest generowany: 
 

− wyłącznie, gdy występuje zdarzenie z nim powiązane LUB 
 
− gdy powiązane zdarzenie ORAZ gdy ono zanika. 

 
W tym przypadku, parametr opóźnienia alarmu jest uwzględniany tylko wtedy, gdy 
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występuje zdarzenie; gdy zdarzenie zanika nowy stan alarmu jest wyświetlany 
natychmiastowo. 

 
− Tryb kasowania alarmu: 

 
− ręczny: alarm jest kasowany wyłącznie na polecenie operatora; takie polecenie 

kasowania jest dozwolone wyłącznie w przypadku alarmów nieaktywnych 
potwierdzonych, 
 

− automatyczny: alarm jest kasowany automatycznie po osiągnięciu odpowiedniego 
stanu, 

 
− w oparciu o priorytety. 

 
− Sygnalizowane akustycznie bądź nie sygnalizowane w momencie wykrycia. 

 
 

8.2.1.2 Przetwarzanie alarmu 
 
Wyświetlany jest tylko jeden alarm (ten ostatni) powiązany ze zmianą stanu danych. Ten 
poprzedni (dotyczący tych danych) jest zastępowanym aktualnym. 
Zgodnie z poprzednim przykładem, tylko jeden z trzech alarmowych stanów może być 
wyświetlany dla danego łącznika; przykładowo stan zaklinowania, przełączania lub otwarcia 
(ostatni, jaki się pojawił). 
 
Za pomocą konfiguracji wybierane jest jedno z poniższych działań: 
 

 
 

RYSUNEK 78: ZDARZENIE ALARMOWANE WYŁĄCZNIE W MOMENCIE WYSTĄPIENIA 
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RYSUNEK 79: ZDARZENIE ALARMOWANE W MOMENCIE WYSTĄPIENIA I ZANIKNIĘCIA 
 

Zdarzenia przejściowe: 

− AL+: pojawienie się zdarzenia alarmowego 

− AL-: zanik zdarzenia alarmowego 

− ACK: potwierdzenie alarmu przez operatora 

− CLEAR: kasowanie alarmu przez operatora 

 
Uwaga: W tym przypadku „zdarzenie alarmowe zanika (AL-)”, co oznacza, że 

związane z nim dane mają teraz inny stan, który nie jest stanem 
alarmowym. Znacznik czasu dla alarmu jest zmieniany. 

 
Warunki przejść: 
 
− (auto) oznacza automatyczne kasowanie Opis przejścia (zmiany stanu): 
 
Przejście ze stanu alarmowego „0” do stanu alarmowego „1” jest przekreślane, gdy pojawia się 
zdarzenie alarmowe (AL+). 
 
Przejścia między stanami alarmowymi „1 → 1” oraz „2 → 1” są przekreślane, gdy stan danych 
powiązanych z alarmem przechodzi ze stanu oznaczonego jako alarmowy z przyznanym 
pewnym priorytetem, do innego stanu nie będącego stanem alarmowym z priorytetem (AL+). 
W tym przypadku aktywny alarm pozostaje aktywnym, ale znakowanie czasowe alarmu jest 
zmieniane. Nowy znacznik czasowy alarmu odpowiada ostatniej zmianie stanu powiązanych 
danych. Alarm staje się niepotwierdzonym, jeżeli nie był już niepotwierdzonym. 
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Przejście między stanami alarmowymi „1 → 2”, „3 → 4” oraz „5 → 3” są przekreślane na skutek 
potwierdzenia operatora. Znacznik czasowy dla alarmu pozostanie bez zmian. 
 
Przejścia między stanami alarmowymi „1 → 3” oraz „1 → 5” są przekreślane, gdy zanika 
zdarzenie alarmowe (AL-). Znacznik czasu dla alarmu jest zmieniany. 
 
Przejście między stanami alarmowymi „2 → 4” jest przekreślane, gdy zdarzenie powoduje zanik 
(AL-) alarmu skonfigurowanego, jako aktywowany wyłącznie „w odpowiedzi na wystąpienie 
zdarzenia”. Znacznik czasu dla alarmu jest zmieniany. 
 
Przejście między stanami alarmowymi „2 → 3” jest przekreślane, gdy zdarzenie powoduje zanik 
(AL-) alarmu skonfigurowanego, jako aktywowany „w odpowiedzi na wystąpienie i zanik 
zdarzenia”. Znacznik czasowy alarmu jest modyfikowany i alarm musi być ponownie 
potwierdzony. 
 
Przejścia między stanami alarmowymi „3 → 1”, „4 → 1” oraz „5 → 1” są przekreślane, gdy 
poprzednie zdarzenie alarmowe pojawia się ponownie lub gdy występuje inny stan również 
oznaczony jako alarmowy z tym samym priorytetem (AL+). Alarm staje się aktywnym 
niepotwierdzonym. Znacznik czasu dla alarmu jest zmieniany. 
 
Przejście między stanami alarmowymi „2 → 0” jest przekreślane, gdy zdarzenie powoduje zanik 
(AL-) alarmu skonfigurowanego jako aktywowany wyłącznie „w odpowiedzi na wystąpienie 
zdarzenia” i jako „automatycznie kasowany”. Taki alarm jest usuwany z listy alarmów. 
 
Przejście między stanami alarmowymi „3 → 0” jest przekreślane przez potwierdzenie operatora, 
wyłącznie wtedy, gdy alarm powiązany ze zdarzeniem jest skonfigurowany jako „automatycznie 
kasowany”. Taki alarm jest usuwany z listy alarmów. 
 
Przejście między stanami alarmowymi „4 → 0” jest przekreślane przez kasowanie alarmu 
przeprowadzone przez operatora. Taki alarm jest usuwany z listy alarmów. 
 
 

8.2.1.2.1 Potwierdzenie 
 
Potwierdzenie alarmu może być zrealizowane na dwa sposoby: 
 
− Na polecenie operatora: operator może potwierdzić istniejący alarm z poziomu panelu 

przedniego, zaznaczając w ten sposób, że alarm został zauważony. 
 

− Globalnie: z poziomu podstacji możliwe jest użycie SPS (nazwanego Global alarm ack - 
globalnym potwierdzeniem alarmów) dedykowanego specjalnie do globalnego 
potwierdzania alarmów: Gdy stan tego SPS ustawiony jest na SET, potwierdzane są 
wszystkie alarmy aktywne na sterowniku. Tak długo jak ten SPS pozostaje w stanie SET, 
wszelkie nowe alarmy są wstawiane do listy alarmów ze statusem ACKLOWLEDGED 
(POTWIERDZONY). 

 
Dodatkowo, obok SPS globalnego potwierdzania alarmów, dla każdego C26x może być 
zdefiniowany SPS lokalnego potwierdzania alarmów (jeden dla każdego sterownika). 
Ten SPS może być połączony z lub zarządzany sekwencją automatyki. Gdy ten SPS jest 
skonfigurowany w C26x, SPS globalnego potwierdzania alarmów nie jest dłużej 
uwzględniany przez taki sterownik C26x. 
 
Gdy stan tego SPS to SET, natychmiastowo potwierdzane są wszystkie alarmy aktywne 
na danym C26x. 
 
SPS nie może być przesyłany przez sieć magistrali stacyjnej: tzn. pozostaje parametrem 
lokalnym C26x, a więc nie może być powiązany ze zdalnym sterowaniem WE/WY lub 
SCADA. 
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8.2.1.2.2 Kasowanie 
 
Bez względu na status trybu kasowania, kasowanie jest uwzględniane natychmiastowo; 
powoduje usunięcie alarmu z listy. 
 
Kasowanie automatyczne 
 
Alarm może być skonfigurowany jako „automatycznie kasowany”. Oznacza to, że gdy ten alarm 
osiągnie odpowiedni stan, jest automatycznie kasowany bez udziału operatora. Zdarzenia 
„automatycznego kasowania” są następujące: 
 
− alarm jest w stanie aktywnym potwierdzonym i zanika (w przypadku zdarzeń 

alarmowanych wyłącznie w momencie wystąpienia), 
 

− alarm jest w stanie nieaktywnym aktywnym niepotwierdzonym i zostaje potwierdzony 
przez operatora (w przypadku zdarzeń alarmowanych wyłącznie w momencie 
wystąpienia), 

 
− alarm jest w stanie nieaktywnym niepotwierdzonym i zostaje potwierdzony przez 

operatora (w przypadku zdarzeń alarmowanych w momencie wystąpienia i zaniku). 
 

Funkcja ta może być skonfigurowana dla poszczególnych alarmów. 
 
Polecenie operatorskie kasowania alarmu 
 
Alarm nie skonfigurowany jako „automatycznie kasowany” musi być wyjątkowo skasowany 
przez operatora (działanie to jest dostępne wyłącznie dla stanu nieaktywnego zatwierdzonego). 
W innym wypadku alarm pozostaje w liście alarmów. 
 
Podobnie jak operatorskie potwierdzenia, tak i kasowania alarmów przez operatora mogą być 
skonfigurowane jako do drukowania i nie do drukowania. 
 
Dostępna jest procedura kasowania globalnego pozwalająca skasować wszystkie alarmy 
nieaktywne potwierdzone w ramach pojedynczej operacji. 
 
Alarmy dźwiękowe 
 
Alarm dźwiękowy może być powiązany ze stanem niezatwierdzonym alarmu. Funkcja ta może 
być skonfigurowana dla poszczególnych alarmów. 
 
Jeżeli alarm skonfigurowano jak „audible”, generowany będzie sygnał dźwiękowy w momencie 
wyświetlenia takiego alarmu. Akustyczny sygnał alarmowy zostanie wyłączony, gdy wszystkie 
alarmy sygnalizowane akustycznie zostaną potwierdzone. 
 
Alarm dźwiękowy może być powiązany ze stanem niezatwierdzonym alarmu. Funkcja ta może 
być skonfigurowana dla poszczególnych alarmów. 
 
Jeżeli alarm skonfigurowano jak „audible”, generowany będzie sygnał dźwiękowy w momencie 
wyświetlenia takiego alarmu. Akustyczny sygnał alarmowy zostanie wyłączony, gdy wszystkie 
alarmy sygnalizowane akustycznie zostaną potwierdzone. 
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1. OPIS PLATFORMY SPRZĘTOWEJ 
 

1.1 Podzespoły 

 

DS Agile C26x bazuje na modułowej i skalowalnej architekturze wspierającej dedykowane 

moduły sprzętowe dostosowane do zakładowych interfejsów danych. 

 

Każda kaseta DS Agile C26x może być wyposażona w następujące moduły: 

 

− BIU241/BIU100: Podstawowa jednostka interfejsu: na tej płytce znajduje się 

przetwornica zasilania pomocniczego, przekaźnik watchdog, 2 wyjścia cyfrowe/2 

wejścia cyfrowe zapewniające redundancję C26x oraz 2 izolowane interfejsy 

RS485/RS232 

− BIU261: Podstawowa jednostka interfejsu z uniwersalnym wejściem zasilania: na tej 

płytce może znajdować się płytka dodatkowa zapewniająca redundantne wejście 

zasilania, oferując w ten sposób moduł z dwoma wejściami zasilania. Znajduje się na 

nie również przekaźnik watchdog, 2 wyjścia cyfrowe/2 wejścia cyfrowe zapewniające 

redundancję C26x oraz 2 izolowane interfejsy RS485/RS232. 

− CPU270 (nazywane również CPU3): Procesor oraz płytka komunikacyjna oparta na 

mikroprocesorze typu PowerPC (PowerQUICC II) 

− FBP28x: Przednia płyta zbiorcza: magistrala dla obudowy 80TE 

− FBP24x: Przednia płyta zbiorcza: magistrala dla obudowy 40TE 

− CCU200: Moduł sterowania wyłącznikiem z 8 wejściami cyfrowymi i 4 wyjściami 

cyfrowymi 

− CCU211: Moduł sterowania wyłącznikiem, każda z 8 wejściami cyfrowymi i 4 wyjściami 

cyfrowymi (wersje wybierane za pomocą zworek) 

− DIU200: Moduł wejść cyfrowych, każdy z 16 wejściami cyfrowymi 

− DIU210: Moduł wejść cyfrowych, każdy z 16 wejściami cyfrowymi, na napięcia od 24 do 

220 V DC 

− DIU211: Moduł wejść cyfrowych, każdy z 16 wejściami cyfrowymi, na napięcia od 24 do 

220 V DC (wersje wybierane za pomocą zworek) 

− DOU200: Moduł wyjść cyfrowych, każdy z 10 wyjściami cyfrowymi 

− DOU201: Moduł wyjść cyfrowych, każdy z 10 wyjściami cyfrowymi 

− AIU201: Moduł wejść analogowych, każdy z 4 wejściami analogowymi prądu lub 

napięcia stałego 

− AIU210: Moduł wejść analogowych, każdy z 4 x 2 wejściami analogowymi prądu stałego 

− AIU211: Moduł wejść analogowych, każdy z 4 x 8 wejściami analogowymi prądu stałego 

− TMU200/TMU220: Płytka modułu pomiarów bezprzetwornikowych do bezpośredniego 
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pomiaru PP/PN stosowana razem z DSP260: Płytka przetwarzania sygnałów cyfrowych 

− TMU210: Płytka modułu pomiarów bezprzetwornikowych do bezpośredniego pomiaru 

PP/PN stosowana razem z DSPIO: Płytka przetwarzania sygnałów cyfrowych 

zapewniająca funkcje zabezpieczające 

− AOU200: Moduł wyjść analogowych, każdy z 4 prądowymi wyjściami analogowymi 

− SWU20x: Płytka modułu switcha ethernetowego z 4 łączami elektrycznymi oraz łączami 

optycznymi x= 0 lub x=2 

− SWR2xx: Płytka modułu switcha ethernetowego zapewniająca redundantne 

ethernetowe połączenie pierścieniowe, z 4 łączami elektrycznymi i dwoma optycznymi 

dla architektury pierścienia podwójnego 

− SWD2xx: Płytka switcha ethernetowego zapewniająca topologię Dual Homing Ethernet 

Star, z 4 łączami elektrycznymi i 2 łączami optycznymi dedykowanymi do Dual Star. 

− SRP28x: Płytka switcha ethernetowego dla protokołu redundancji równoległej (PRP), 

z 3 łączami optycznymi 

− ECU200: płytka modułu komunikacji rozszerzonej konwertująca nieizolowany sygnał 

RS232 do sygnału optycznego 

− ECU201: płytka modułu komunikacji rozszerzonej konwertująca nieizolowany sygnał 

RS485 do sygnału optycznego 

− GHU201 (do obudowy 80TE) lub GHU200 (do obudowy 40TE): Moduł graficznego 

interfejsu sterowania maszyną Panel przedni obejmujący 17 LED (13 

programowalnych) + 7 przycisków (L/R, Open, Close itd.) + LCD (rozdzielczość 128 x 

128 pikseli /16 wierszy, każdy po 21 znaków) oraz klawiaturę do lokalnego zarządzania 

HMI 

− GHU211 (do obudowy 80TE) lub GHU210 (do obudowy 40TE): Panel przedni 

obejmujący 17 LED (12 programowalnych) + 1 przycisk (L/R) 

− GHU221 (do obudowy 80TE) lub GHU220 (do obudowy 40TE): Panel przedni używany 

do podłączania odłączanego panelu HMI (GHU20x lub GHU21x) 
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RYSUNEK 1: OMÓWIENIE STANDARDOWEGO WYPOSAŻENIA 
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1.2 Rodzaje kaset 

Wysokość kasety mechanicznej wynosi 4U. 

Dostępne są obudowy o dwóch szerokościach: 

− Obudowa kompaktowa, szerokość 40 TE 

− Obudowa standardowa, szerokość 80 TE 

 

1.2.1 Obudowa kompaktowa 40TE 

1.2.1.1 Przegląd 

Wymiary tej kasety przedstawiono na rysunku poniżej: 

 
RYSUNEK 2: KOMPAKTOWA OBUDOWA 40TE – TYPU RACK 

  

Stopień ochrony obudowy: 

− IP52 w standardzie 

− Stopień ochrony panelu przedniego: IP52 

− Obudowa metalowa 

− Właściwości obudowy: 
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− układ otworów montażowych w kompaktowej obudowie 40TE: 

 
RYSUNEK 3: UKŁAD OTWORÓW MONTAŻOWYCH W KOMPAKTOWEJ OBUDOWIE 40TE 

 

1.2.1.2 Panele przednie 

1.2.1.2.1 GHU200 
 

GHU200 to przedni panel z wyświetlaczem LCD i diodami dedykowany obudowie 40TE: 

− 17 diod (13 programowalnych) 

− 7 przycisków (L/R, Open, Close itd.) 

− klawiatura na panelu przednim do lokalnego zarządzania HM z 5 przyciskami 

− LCD (rozdzielczość 128 x 128 pikseli /16 wierszy po 21 znaków każdy) 
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RYSUNEK 4: KOMPAKTOWA OBUDOWA 40TE – PŁYTKA GHU200 

 

1.2.1.2.2 GHU210 

GHU210 to przedni panel z diodami dedykowany do obudowy 40TE: 

− 17 diod (12 programowalnych) 

− 1 przycisk (L/R) 

 
RYSUNEK 5: KOMPAKTOWA OBUDOWA 40TE – PŁYTKA GHU210 

 

1.2.1.2.3 GHU220 

GHU220 to przedni panel z diodami dedykowany do kompaktowej obudowy 40TE: 

zawiera wyłącznie złącze RJ11 pozwalające podłączyć wyniesione moduły GHU20x lub 

GHU21x. 
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RYSUNEK 6: KOMPAKTOWA OBUDOWA 40TE – PŁYTKA GHU220 

 

1.2.1.3 Gniazda 

 

Płytka FBP243 jest przednią płytą zbiorczą dedykowana do kompaktowej obudowy 40TE 

wyposażoną w CPU270: 

 
RYSUNEK 7: KOMPAKTOWA OBUDOWA 40TE – PŁYTKA FBP243 

 

Panel tylni z płytką PP/PN: 

 
 

RYSUNEK 8: KOMPAKTOWA OBUDOWA 40TE – PANEL TYLNI ZE ZŁĄCZEM PP/PN (W TMU2XX) 
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Panel tylni bez płytki PP/PN: 

 
RYSUNEK 9: KOMPAKTOWA OBUDOWA 40TE – PANEL TYLNI BEZ ZŁĄCZA PP/PN 

 
1.2.1.4 Połączenia elektryczne 

 

Każda płyta jest uziemiona poprzez klamrę (zaznaczoną na rys.) przykręcaną do zamocowanych 

na stałe uchwytów oczkowych: 

 
1.2.2 Standardowa obudowa 80TE 

 

1.2.2.1 Przegląd 

Wymiary tej kasety przedstawiono na rysunku poniżej: 
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RYSUNEK 10: OPIS PANELU PRZEDNIEGO 

 
Właściwości obudowy: 

− Stopień ochrony obudowy: IP20 w standardzie 

− Stopień ochrony panelu przedniego: IP52 (dla panelu przedniego z diodami lub LCD) 

− Obudowa metalowa 

− Układ otworów montażowych w standardowej obudowie 80TE: 

 
RYSUNEK 11: STANDARDOWA OBUDOWA 80TE - UKŁAD OTWORÓW MONTAŻOWYCH 

  



C26x/EN HW/C56a Platforma sprzętowa 
 
Strona 12/51 DS Agile C26x 
 

1.2.2.2 Panele przednie 

 

1.2.2.2.1 GHU201 

GHU201 to przedni panel z wyświetlaczem LCD i diodami dedykowany standardowej obudowie 

80TE: 

− 17 diod (13 programowalnych) 

− 7 przycisków (L/R, Open, Close itd.) 

− klawiatura na panelu przednim do lokalnego zarządzania HMI z 5 przyciskami 

− LCD (rozdzielczość 128 x 128 pikseli /16 wierszy po 21 znaków każdy) 

 

RYSUNEK 12: PŁYTA GHU201 

1.2.2.2.2 GHU211 

 

GHU211 to przedni panel z diodami dedykowany do standardowej obudowy 80TE: 

− 17 diod (12 programowalnych) 

− 1 przycisk (L/R) 

 
 

RYSUNEK 13: PŁYTA GHU211 
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1.2.2.2.3 GHU221 

 

GHU221 to przedni panel z diodami dedykowany do standardowej obudowy 80TE: zawiera 

wyłącznie złącze RJ11 pozwalające podłączyć wyniesione moduły GHU20x lub GHU21x. 

 

 
RYSUNEK 14: PŁYTA GHU221 

1.2.2.3 Gniazda 

 

Płytka FBP283 jest przednią płytą zbiorczą dedykowana do standardowej obudowy 80TE 

wyposażoną w CPU270: 

 
RYSUNEK 15: PŁYTA FBP283 
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Panel tylni z płytką PP/PN: 

 
RYSUNEK 16: PANEL TYLNI ZE ZŁĄCZEM PP/PN 

 

Panel tylni bez płytki PP/PN: 

 
RYSUNEK 17: PANEL TYLNI BEZ ZŁĄCZA PP/PN: 
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1.3 Kodowanie adresów płytek 

 

Ta sama zasada odnosi się do wszystkich płytek WE/WY (DIU200, DIU210, DIU211, 

AIU201, AIU211, DOU200, DOU201, CCU200 oraz CCU211) kontrolowanych przez 

płytkę procesora: 

 
Kodowanie binarne od 0 do 15 oparte na 4 zworkach zwierających górę z dołem: 

 

− Zworka 

− (brak) => 1 

− (zainstalowana) => 0 

Przykład: 

 

Uwaga: Dwie płytki tego samego typu nie mogą mieć tego samego adresu. 
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1.4 Opis modułów 
 

1.4.1 Płytka jednoźródłowego zasilania pomocniczego i portów starszego typu – BIU241 Ta płytka 

zawiera: 

− przetwornicę zasilania pomocniczego, 

− przekaźnik watchdog (zamknięty, gdy urządzenie jest sprawne) 

− 2 wyjścia (zestyki normalnie otwarte) i 2 wejścia zapewniające redundancję (tylko BCU) 

− 2 izolowane interfejsy (Port 1: RS232 lub RS485, Port 2: RS232, RS422 lub RS485) 

 

Płytka zasilania pomocniczego jest zabezpieczona przed odwróceniem polaryzacji. 

 
RYSUNEK 18: PŁYTA BIU241 

 

Uwaga: Liczba kondensatorów (u dołu po lewej) zależy od wariantu płytki 

(zakresu napięcia). 
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Płytka BIU241 oferuje dwa izolowane łącza szeregowe. 

Na rysunku poniżej przedstawiono umiejscowienie zworek służących do konfiguracji łączy 

szeregowych. 

 
RYSUNEK 19: BIU241 – UMIEJSCOWIENIE ZWOREK PORTU SZEREGOWEGO 

 

1.4.1.1 Konfigurowalna komunikacja Port 1 - RS232/485 Charakterystyki łączy szeregowych są 

następujące: 

− Protokół szeregowy full duplex (dwukierunkowy) 

− Prędkość przesyłu: 50 bps do 56 kbps (konfigurowana w DS Agile SCE lub 

ustawiana za pomocą HMI na panelu przednim) 

Konfiguracja: 

Układ zworek jest następujący: 

− Dla RS232, ustawić zworki S14, S16 pomiędzy S12.1 oraz S12.3 

− Dla RS485, ustawić zworki S13, S15 pomiędzy S12.1 oraz S12.2. Możliwe jest 

zakończenie linii rezystorem 124 Ω poprzez ustawienie zworki S17. (Patrz rozdział 

Podłączenie, aby dowiedzieć się, kiedy wymagany jest rezystor). 

RYSUNEK 20: BIU241 – USTAWIENIA ZWORKI DLA PORTU 1 
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1.4.1.2 Konfigurowalna komunikacja Port 2 - RS232/422/485  

 

Charakterystyki łączy szeregowych są następujące: 

− Protokół szeregowy full duplex (dwukierunkowy) 

− Prędkość przesyłu: 50 bps do 56 kbps (konfigurowana w DS Agile SCE lub 

ustawiana za pomocą HMI na panelu przednim) 

Konfiguracja: Układ zworek jest następujący: 

− Dla RS232, ustawić zworki S5, S6, S9 oraz S3 

− Dla RS485, ustawić zworki S7, S8, S2. Możliwe jest zakończenie linii rezystorem 124 Ω 

poprzez ustawienie zworki S11. (Patrz rozdział Podłączenie, aby dowiedzieć się, kiedy 

wymagany jest rezystor). 

− Dla RS422, ustawić zworki S7, S8, S4 oraz S1. Możliwe jest zakończenie linii rezystorem 

124 Ω poprzez ustawienie zworek S10 oraz S11. (Patrz rozdział Podłączenie, aby 

dowiedzieć się, kiedy wymagany jest rezystor). 

RYSUNEK 21: BIU241 – USTAWIENIA ZWORKI DLA PORTU 2 

 

1.4.2 Moduł uniwersalnego, jednoźródłowego lub dwuźródłowego zasilacza i portów starszego typu – 

BIU261 

 

W zależności od tego, czy zainstalowany jest zasilacz rezerwowy, moduł BIU261 zawiera jedną 

z dwóch płyt: płytę główną i opcjonalnie płytę rozszerzeń oferującą wejście zasilania 

rezerwowego. 

Na płycie głównej znajdują się: 

− główna uniwersalna przetwornica zasilania pomocniczego 

− przekaźnik watchdog (zamknięty, gdy urządzenie jest sprawne) 

− 2 wyjścia (zestyki normalnie otwarte) i 2 wejścia zapewniające redundancję (tylko BCU) 

− 2 izolowane interfejsy (Port 1: RS232 lub RS485, Port 2: RS232, RS422 lub RS485)  

Płyta zasilania jest zabezpieczona przed odwróceniem polaryzacji. 

Na płycie rozszerzeń znajduje się przetwornica zasilania pomocniczego rezerwowego oraz 

wyjście napięciowe 24 V DC.  
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RYSUNEK 22: MODUŁ BIU261 Z PODWÓJNYM WEJŚCIEM ZASILAJĄCYM I WYJŚCIEM 

ZASILAJĄCYM 

Płyta główna BIU241 oferuje dwa izolowane łącza szeregowe.  

Na rysunku poniżej przedstawiono umiejscowienie zworek służących do konfiguracji łączy 

szeregowych. 

Uwaga: Nie ma możliwości dostania się do tych zworek, gdy zamontowana 

jest płyta rozszerzeń. 

 
RYSUNEK 23: BIU261 BEZ PŁYTY ROZSZERZEŃ – WIDOCZNE ZWORKI PORTU SZEREGOWEGO 
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1.4.2.1 Konfigurowalna komunikacja Port 1 - RS232/485 

Charakterystyki łączy szeregowych są następujące: 

− Protokół szeregowy full duplex (dwukierunkowy) 

− Prędkość przesyłu: 50 bps do 56 kbps (konfigurowana w DS Agile SCE lub ustawiana za 

pomocą HMI na panelu przednim) 

Konfiguracja: 

Układ zworek jest następujący (listwa zworek SK6): 

− Dla RS232, należy ustawić zworki 1-2, 5-6 oraz 9-10 

− Dla RS485, należy ustawić zworki 3-4, 7-8 oraz 11-12 Możliwe jest zakończenie linii 

rezystorem 124 Ω poprzez ustawienie zworki 13-14. (Patrz rozdział Podłączenie, aby 

dowiedzieć się, kiedy wymagany jest rezystor). 

RYSUNEK 24: BIU261 – USTAWIENIA ZWORKI DLA PORTU 1 
 

1.4.2.2 Konfigurowalna komunikacja Port 2 - RS232/422/485 

Charakterystyki łączy szeregowych są następujące: 

− Protokół szeregowy full duplex (dwukierunkowy) 

− Prędkość przesyłu: 50 bps do 56 kbps (konfigurowana w DS Agile SCE lub ustawiana za 

pomocą HMI na panelu przednim) 

Konfiguracja: 

Układ zworek jest następujący (listwa zworek SK5): 

− Dla RS232, należy ustawić zworki 1-2, 5-6 oraz 9-10 

− Dla RS485, należy ustawić zworki 3-4, 7-8 oraz 11-12 Możliwe jest zakończenie linii 

rezystorem 124 Ω poprzez ustawienie zworki 13-14. (Patrz rozdział Podłączenie, aby 

dowiedzieć się, kiedy wymagany jest rezystor). 

− Dla RS422, należy ustawić 3-4, 7-8, 11-12, 15-16, 17-18 oraz 19-20. Możliwe jest 

zakończenie linii rezystorem 124 Ω poprzez ustawienie zworki 13-14. (Patrz rozdział 

Podłączenie, aby dowiedzieć się, kiedy wymagany jest rezystor). 
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RYSUNEK 25: BIU261 – USTAWIENIA ZWORKI DLA PORTU 2 

 

1.4.3 Moduł procesora oraz podstawowa płyta komunikacyjna – CPU270 

Płyta CPU270 została oparta na procesorze PowerPC i oferuje komunikację 10/100BaseT 

Ethernet. 

− Dwa porty 10/100BaseTx Ethernet. Porty te są typu half/full duplex i automatycznie 

wykrywają prędkość transmisji. Podejmują automatycznie negocjację z podłączonym 

urządzeniem celem określenia optymalnej prędkości transmisji: 10Mbps lub 100Mbps 

w zależności od możliwości przyłączonego urządzenia. 

 

− Dwa nieizolowane łącza RS232. Prędkość transmisji musi być taka sama na obu łączach 

(za pomocą narzędzia konfiguracyjnego lub poprzez GHU20x można ustawić prędkość 

na 50 do 56 000 bps) 

− Wejście IRIG-B 

− Opcjonalna płyta rozszerzeń (DSPIO) do zarządzania PP/PN 

 
Płyta ta jest sprzężona ze wszystkimi płytami WE/WY i panelem czołowym. Główne właściwości 

CPU270 są następujące: 

 
− 64-bitowy mikroprocesor (MPC8270VR) oparty na Power PC, taktowany zegarem 266 

MHz (częstotliwość teoretyczna); częstotliwość rzeczywista wynosi 262 MHz (uzyskana 

dla łącza szeregowego) 

− 256 Mb SDRAM 

− 64 Mb pamięci Flash 

− 128 Kb pamięci statycznej SRAM 

− zapisany w pamięci kalendarz 
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RYSUNEK 26: PŁYTA CPU270 

 

Wartości licznika są przechowywane w pamięci statycznej (zabezpieczonej kondensatorem, 

> 48 godz. autonomia). Wartości liczników są zapamiętywane przez ponad 48 godz. od odcięcia 

zasilania od C26x. 
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1.4.4 Płyta DSP 

Płyta DSP jest montowana na płycie CPU270. Używana jest wraz z płytą TMU220. 

 

RYSUNEK 27: PŁYTA ROZSZERZEŃ DSP ZAMONTOWANA NA CPU270 
 

1.4.5 Płyta DSPIO 

Płyta DSPIO jest montowana na płycie CPU270. Używana jest wraz z płytą TMU210. 

 

RYSUNEK 28: PŁYTA ROZSZERZEŃ DSPIO ZAMONTOWANA NA CPU270 
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1.4.6 Moduł sterowania wyłącznikiem  – CCU200 

Płyta modułu sterowania wyłącznikiem (CCU200) wyposażona jest w 8 wejść cyfrowych i 4 

dwupolowe wyjścia ze zintegrowanymi przekaźnikami. 

Specyfikacja wejść cyfrowych (DI) płyt CCU200 jest następująca: 

− 8 optycznie izolowanych wejść cyfrowych 

− 1 zestyk wspólny dla dwóch wejść 2 

− Zabezpieczenie przed odwróceniem polaryzacji 

Wejścia cyfrowe mogą w tym samym module być skonfigurowane jako pojedyncze lub 

podwójne wejścia sygnalizacji zdalnej. 

Specyfikacja wyjść cyfrowych (DI) płyt CCU200 jest następująca: 

− 4 dwupolowe przekaźniki przełączające z zestykami normalnie otwartymi (NO) 

− 1 wspólny + 1 wspólny - zestyków na 2 przekaźniki 

Zainstalowane jest urządzenie samokontrolujące wyjściowego łańcucha sterującego (kontrola 

adresu, monitoring stanu) 

Monitorowane jest napięcie +5 V, co ma na celu zapobiegnięcie wystawianiu niepożądanych 

sygnałów. 

Wyjścia cyfrowe mogą być skonfigurowane wyłącznie jako podwójne wyjścia sygnalizacji 

zdalnej. 

 
RYSUNEK 29: PŁYTA CCU200 
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1.4.7 Moduł sterowania wyłącznikiem  – CCU211 

Płyta modułu sterowania wyłącznikiem (CCU211) wyposażona jest w 8 wejść cyfrowych i 4 

wyjścia cyfrowe ze zintegrowanymi przekaźnikami. Specyfikacja wejść cyfrowych (DI) płyt 

CCU211 jest następująca: 

− 8 optycznie izolowanych wejść cyfrowych 

− 1 zestyk wspólny dla dwóch wejść 2 (dodatni lub ujemny) 

− Wejścia cyfrowe mogą w tym samym module być skonfigurowane jako pojedyncze lub 

podwójne wejścia sygnalizacji zdalnej, wejścia impulsowe lub cyfrowe wejścia pomiarowe. 

− Wejście odpowiada na ujemnemu sygnałowi napięciowemu i nie jest objęte samokontrolą 

− Napięcia z zakresu 24 - 220 V DC są wybierane za pomocą zworek 

− Wstępnie zdefiniowane progi wyzwalania ustawiane zworkami: 
 

 
RYSUNEK 30: PŁYTA CCU211 

Złącze J1: 

Ustawić zworkę na J1 WYŁĄCZNIE DLA WARIANTÓW A07 oraz A08 Złącze J2: 

 
  

Zworki adresowe
 -------> 

J1 

 ---------> 

J2 

Zworki 
ustawiania 
progów 
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Ustawić wyłącznie jedną zworkę na złączu J2: 
 

Warianty płytki Zworka na J1 Zworka na J2 
A01 Nie J2-1 
A02 Nie J2-2 
A03 Nie J2-3 
A04 Nie J2-4 
A07 Tak J2-1 
A08 Tak J2-4 

 

− Od 24 V DC do 220 V DC: wartość szczytowa prądu (>27 mA) cyrkuluje przez krótki 

okres (ok. 2 ms) celem oczyszczenia zewnętrznych zestyków przekaźnikowych: 

RYSUNEK 31: KRZYWA ODPOWIEDZI NA WARTOŚĆ SZCZYTOWĄ PRĄDU 
 

Specyfikacja wyjść cyfrowych (DO) płyt CCU211 jest następująca: 

− 4 dwupolowe przekaźniki przełączające z zestykami normalnie otwartymi (NO) 

− 1 wspólny + 1 wspólny - zestyków na 2 przekaźniki 

− Zakres znamionowego napięcia roboczego 24 V DC do 250 V DC / 230 V AC 

 

Zainstalowane jest urządzenie samokontrolujące wyjściowego łańcucha sterującego (kontrola 

adresu, monitoring stanu) 

 

Monitorowane jest napięcie +5 V, co ma na celu zapobiegnięcie wystawianiu niepożądanych 

sygnałów. 

Wyjścia cyfrowe mogą być skonfigurowane wyłącznie jako podwójne wyjścia sygnalizacji 

zdalnej. 

 

Ustawianie adresu płyty: 

Adres płyty można określić lokalizacją CCU211 w kasecie C26x (lub za pomocą zworki, gdy 

dana płyta jest rezerwową dla wcześniej wspomnianej). Ta lokalizacja jest definiowana za 

pomocą SCE (patrz C26x/PL AP). 
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1.4.8 Konfiguracja 

 

W zależności od podawanego napięcia dostępne są 4 wersje DIU200. 

Specyfikacja płyt DIU200 jest następująca: 

− 16 optycznie izolowanych wejść cyfrowych 

− 1 ujemny zestyk wspólny dla 2 wejść 

− Zabezpieczenie przed odwróceniem polaryzacji 

− Wejścia cyfrowe mogą w tym samym module być skonfigurowane jako pojedyncze 

lub podwójne wejścia statusowe, wejścia impulsowe lub cyfrowe wejścia 

pomiarowe. 

 

Progi wyzwalające/wartości znamionowe 
 

Warianty 
płytki 

Napięcie 
pomocnicze 

Próg wyzwalający 
Prąd 
wyzwalający 

Prąd przy 
napięciu 
znamiono-
wym 

Moc 
maksyma-
lna 

Pobudzenie Odwzbudzenie 

A01 24 VDC 10.1 VDC 5 VDC >0.17 mA 3 mA 0.12 W 

A02 48-60 VDC 17.9 VDC 13.5 VDC >0.17 mA 

5.22 mA (48 

VDC)/ 7 mA 

(60 VDC) 

0.66 W 

A03 110-125 VDC 52.3 VDC 34.4 VDC >0.33 mA 

2.6 mA (110 

VDC)/ 

3.5 mA (125 

VDC) 

0.62 W 

A04 220 VDC 108 VDC 63 VDC >0.46 mA 2 mA 0.66 W 
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RYSUNEK 32: PŁYTA DIU200 
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1.4.9 Moduł wejść cyfrowych – DIU210 

W zależności od podawanego napięcia dostępne są 4 wersje DIU210. Specyfikacja płyt 

DIU210 jest następująca: 

− 16 optycznie izolowanych wejść cyfrowych 

− 1 ujemny lub dodatni zestyk wspólny dla 2 wejść 

− Zabezpieczenie przed odwróceniem polaryzacji 

− Wejścia cyfrowe mogą w tym samym module być skonfigurowane jako pojedyncze lub 

podwójne wejścia statusowe, wejścia impulsowe lub cyfrowe wejścia pomiarowe. 

− Napięcia z zakresu 24 - 220 V DC 

− Od 48 V DC do 220 V DC: Cyrkulacja prądu wysokiego natężenia wewnątrz zestyków 

wejść dwustanowych przez krótki czas (celem oczyszczenia zestyków zewnętrznych): 

patrz krzywa odpowiedzi na wartość szczytową prądu 

− Przy napięciu 24 VDC, pobór prądu o wysokim natężeniu (>25 mA) jest stały 
 

 

 
RYSUNEK 33: PŁYTA DIU210 
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1.4.10 Moduł wejść cyfrowych – DIU200 

 

Specyfikacja płyt DIU211 jest następująca: 

− 16 optycznie izolowanych wejść cyfrowych 

− 1 zestyk wspólny dla dwóch wejść 2 (dodatni lub ujemny) 

− Wejścia cyfrowe mogą w tym samym module być skonfigurowane jako pojedyncze 

lub podwójne wejścia statusowe, wejścia impulsowe lub cyfrowe wejścia pomiarowe. 

− Napięcia z zakresu 24 - 220 V DC 

− Wstępnie zdefiniowane progi wyzwalania ustawiane zworkami: 

Wersje 
 

Wersja Napięcie na wejściu 

A01 24 VDC 

A02 48 VDC – 60 VDC 

A03 110 VDC – 125 VDC 

A04 220 VDC 

A07 110 V DC – 125 V DC z 80% progiem 

A08 220 V DC z 80% progiem 
 

Warianty płytek są determinowane pozycją 2 zworek: 
 

 
RYSUNEK 34: ZWORKI DLA WARIANTÓW NAPIĘCIOWYCH NA PŁYCIE DIU211 
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Złącze J1: 

Ustawić zworkę na J1 WYŁĄCZNIE DLA WARIANTÓW A07 oraz A08 

Złącze J2: 

 

 

Ustawić wyłącznie jedną zworkę na złączu J2: 
 

Warianty płytki Zworka na J1 Zworka na J2 
A01 Nie J2-1 
A02 Nie J2-2 
A03 Nie J2-3 
A04 Nie J2-4 
A07 Tak J2-1 
A08 Tak J2-4 

 

 

− Od 24 V DC do 220 V DC: wartość szczytowa prądu (>27 mA) cyrkuluje przez krótki 

okres (ok. 2 ms) celem oczyszczenia zewnętrznych zestyków przekaźnikowych: 
 

 
RYSUNEK 35: KRZYWA ODPOWIEDZI NA WARTOŚĆ SZCZYTOWĄ PRĄDU 

 

Ustawienia: Po zastosowaniu z płytą CPU270 adres płyty można określić lokalizacją 

DIU211 w kasecie C26x (lub za pomocą zworki, gdy dana płyta jest rezerwową dla 

wcześniej wspomnianej). Ta lokalizacja jest definiowana za pomocą SCE 

(patrz C26x/PL AP).  
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1.4.11 Moduł wyjść cyfrowych – DOU200 

 

Płytka moduł wyjść cyfrowych (DOU200) zawiera 10 wyjść wykorzystujących zintegrowane 

przekaźniki. Specyfikacja płyt DOU200 jest następująca: 

− 8 jednopolowych przekaźników z zestykiem normalnie otwartym (NO) 

− 2 jednopolowe przekaźniki z jednym wspólnym dla 2 wyjść (NO/NZ) 

 

Zainstalowane jest urządzenie samokontrolujące wyjściowego łańcucha sterującego 

(kontrola adresu, monitoring stanu) 

Monitorowane jest napięcie +5V, co ma na celu zapobiegnięcie wystawianiu 

niepożądanych sygnałów. 

 

Wyjścia cyfrowe mogą w tym samym module być skonfigurowane jako pojedyncze lub 

podwójne wejścia sterowania zdalnego lub jako wyjścia regulacyjne. 
 

 
RYSUNEK 36: PŁYTA DOU200 
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1.4.12 Moduł wyjść cyfrowych – DOU201 

Płytka moduł wyjść cyfrowych (DOU201) zawiera 10 izolowanych wyjść cyfrowych 

wykorzystujących zintegrowane przekaźniki. 

Specyfikacja płyt DOU201 jest następująca: 

− 8 jednopolowych przekaźników z zestykiem normalnie otwartym (NO) 

− 2 jednopolowe przekaźniki z jednym wspólnym dla 2 wyjść (NO/NZ) 

− Zakres znamionowego napięcia roboczego 24 V DC do 250 V DC / 230 V AC 

 

DOU201 ma 8 jednopolowych zestyków normalnie otwartych i 2 dwupolowe zestyki, 

z których jeden jest normalnie otwarty a drugi normalnie zamknięty. 

Adres płyty można określić lokalizacją DOU201 w kasecie C26x (lub za pomocą zworki, gdy 

dana płyta jest rezerwową dla wcześniej wspomnianej). Ta lokalizacja jest definiowana za 

pomocą SCE (patrz C26x/PL AP). 
 

 
 

RYSUNEK 37: PŁYTA DOU201 
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1.4.13 Moduł wejść analogowych – AIU201 

 

Moduł wejść analogowych (AIU201) zawiera 4 niezależne wejścia analogowe. Każde wejście 

analogowe może być konfigurowane programowo w zakresie napięciowym lub prądowym. 
 

 

 
RYSUNEK 38: PŁYTA AIU201 
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1.4.14 Moduł wejść analogowych – AIU211 

 

Moduł wejść analogowych (AIU211) zawiera 8 izolowanych wejść analogowych. 

Wejścia analogowe (AI) są sygnałami stałoprądowymi pochodzącymi z przetworników. 

Każde wejście analogowe może być skonfigurowane programowo w zakresie prądu 

wejściowego (dostępnych jest pięć zakresów). 
 

 
RYSUNEK 39: PŁYTA AIU211 
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1.4.15 Bezprzetwornikowy moduł jednostki pomiarowej – TMU200/220 

 

Specyfikacja bezprzetwornikowego modułu jednostki pomiarowej jest następująca: 

− 4 wejścia pomiarowe przekładników prądowych (4 PP) 

− Przekładniki są dwuzakresowe - 1 A oraz 5 A 

− W przypadku TMU200: 4 wejścia pomiarowe przekładników napięciowych (PN). 

W przypadku TMU220: 5 wejść pomiarowych przekładników napięciowych (PN) 

− Napięcie AC (Vn): 57,73 VRMS do 500 VRMS 

− Zakres częstotliwości roboczych: 50 lub 60 Hz ± 10% 
 

 
RYSUNEK 40: PŁYTA TMU200 

Zmierzone wartości są przetwarzane przez odpowiednie płytki: 
 

Moduł pomiarowy Procesor Płytka procesora 

TMU200 TMS320C6711 DSP260 

TMU220 TMS320C6713 DSP220 
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1.4.16 Bezprzetwornikowy moduł jednostki pomiarowej – TMU210 

 

Specyfikacja bezprzetwornikowego modułu jednostki pomiarowej jest następująca: 

− 4 wejścia pomiarowe przekładników prądowych (4 PP) 

− Wszystkie przekładniki są dwuzakresowe - 1 oraz 5 A; zakres wybierany jest za 

pomocą zworki 

− 4 wejścia pomiarowe przekładników napięciowych (4 PN) 

− Wszystkie przekładniki są na dwa zakresy napięć AC (Vn): 57,73 VRMS do 130 

VRMS lub 220 VRMS do 480 VRMS 

− Zakres częstotliwości roboczych: 50 lub 60 Hz ± 10% 
 

 
RYSUNEK 41: PŁYTA TMU210 
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1.4.17 Moduł wyjść analogowych – AOU200 

 

Płyta AOU200 zawiera 4 analogowe wyjścia prądowe. Każde wyjście jest powiązane 

z przekaźnikiem blokady odczytu. Wyjścia są zasilane ze źródła zewnętrznego. 

Zewnętrzne źródło zasilania musi zapewniać napięcie stabilizowane o wartości +48 V (+/- 

5%). 
 

 
RYSUNEK 42: PŁYTA AOU200 

 

1.4.18 Moduł switcha ethernetowego - SWU200/SWU202/SWU204 

 

Płyta SWU200 jest switchem ethernetowym dysponującym 4 łączami elektrycznymi. 

Płyta SWU202 (również 204) jest switchem ethernetowym z 4 łączami elektrycznymi 

10/100BaseTX oraz 2 optycznymi wielomodowymi (również jednomodowymi) 100BaseFX. 
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RYSUNEK 43: PŁYTA SWU200 

Konfiguracja i dostosowanie switcha do danej sieci odbywa się za pomocą zworek: 
 

Nr Otwarty Zamknięty Ustawienie fabryczne 

W1 Brak portu nadzorczego 5 Port 5 (Fx) nadzorujący błędy Otwarty 

W3 Aktywacja bardziej agresywnego backoffu Aktywacja mniej agresywnego backoffu Otwarty 

W4 Maksymalna długość 1536 bajtów 
Aktywacja wymuszenia maksymalnej 

długości ramki wynoszącej dla VLAN 1522 
Otwarty 

W5 
Aktywacja back pressure w trybie transmisji 

półdupleksowej (half duplex) 

Dezaktywacja back pressure w trybie 

transmisji półdupleksowej (half duplex) 
Otwarty 

W6 
Kontynuacja wysyłania ramek bez względu na 

liczbę kolizji 
Aktywacja odrzucenia ramki po 16 kolizjach Otwarty 

W7 Aktywacja kontroli przepływności Dezaktywacja kontroli przepływności Zamknięty 

W8 Brak rezerwacji priorytetów 
Aktywacja bufora rezerwacji priorytetów 

6KB 
Zamknięty 

W9 Half duplex dla portu 5 (Fx) Full duplex dla portu 5 (Fx) Zamknięty 

W10 Nieograniczone ramki rozgłoszeniowe 
Aktywacja 5% ograniczenia ramek 

rozgłoszeniowych 
Otwarty 

W11 Half duplex dla portu 6 (Fx) Full duplex dla portu 6 (Fx) Zamknięty 

W12 Aktywacja wyboru 802.1p przez EEPROM Aktywacja 802.1p dla wszystkich portów Zamknięty 

W13 
Współdzielenie do 512 buforów na jednym 

porcie 

Aktywacja równej liczby buforów na 

każdym porcie (113 buforów) 
Otwarty 
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Łącza optyczne SWU202: te dwa łącza optyczne są nadzorowane; jeżeli jedno z nich 

przestanie działać jest to sygnalizowane przez zestyki (250V/5A): 

 
Topologia gwiazdy w sieci Ethernet oparta jest na połączeniu optycznym. W zależności 

od długości połączenia użytkownik może wybrać światłowód wielomodowy (do 2 km) lub 

jednomodowy, dla większych odległości (do 20 km). 
 

Wersja Odniesienie Opis Złącza 

SWU200 2070745 A01 Switch przemysłowy Fast Ethernet 4 x RJ45 

SWU202 2070745 A03 
Switch przemysłowy Fast Ethernet, 

wielomodowy 1300 nm 
4 x RJ45, 2 x ST 

SWU204 2070745 A05 
Switch przemysłowy Fast Ethernet, 

jednomodowy 1310 nm 
4 x RJ45, 2 x SC 

 

Port 10/100BaseTx 
 

Typ złącza Ekranowany wtyk RJ45 

Skrętka parowa Kat. 5 

Maks. długość kabla kat. 5 100 m 

 

Port wielomodowy 100BaseFx 
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Złącze portu światłowodowego ST 

Optymalny kabel światłowodowy 62,5/125 µm lub 50/125 µm 

Środkowa długość fali 1300 nm 

Moc wyjścia TX -19 dBm 

Czułość wejścia RX -31 dBm 

Maksymalna odległość 2000 m 

Pełny lub półdupleks Wybór przełącznikiem 
 

Port jednomodowy 100BaseFx 
 

Złącze portu światłowodowego SC 

Optymalny kabel światłowodowy 9/125 µm lub 10/125 µm 

Środkowa długość fali 1310 nm 

Moc wyjścia TX -15 dBm 

Czułość wejścia RX -34 dBm 

Maksymalna odległość 20 000 m 

Pełny lub półdupleks Wybór przełącznikiem 

 

 

1.4.19 Switch Ethernet – SWx202/SWx212, SWx204/SWx214 (x=R dla podwójnego pierścienia, x=D 

dla Dual Homing) 

Na tych płytach znajdują się 4 łącza elektryczne 10/100BaseTX oraz 2 łącza optyczne 

100BaseFX obsługujące topologię podwójnego pierścienia/DHP. 

Porty 10/100BaseTX są typu half/full duplex i automatycznie wykrywają prędkość transmisji. 

Podejmują automatycznie negocjację z podłączonym urządzeniem celem określenia optymalnej 

prędkości transmisji: 10 Mbps lub 100 Mbps w zależności od możliwości przyłączonego 

urządzenia. 

Switche SWx21y są zarządzalne SNMP. 

Warianty SWx202/SWx212 wyposażono w wielomodowy interfejs optyczny. Warianty 

SWx204/SWx214 wyposażono w jednomodowy interfejs optyczny. 
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RYSUNEK 44: PŁYTA SWX202 
 

 

 
RYSUNEK 45: PŁYTA SWX204 – ZE ZŁĄCZEM SC 

 

 



Platforma sprzętowa C26x/EN HW/C56a 
 
DS Agile C26x Strona 43/51 
 

 
RYSUNEK 46: PŁYTA SWX212 

Sposób ustawiania adresu płyty opisano w rozdziale C26x/PL NM. 

 
Zarządzanie switchem: 

Switchem można zarządzać poprzez szeregową magistralę MDIO (J6). 

 
 

RYSUNEK 47: MAGISTRALA MDIO 

Kabel ethernetowy 

Stosować komunikacyjną skrętkę ekranowaną kat. 5 ze sztandarowymi wtykami RJ45. 

Maksymalna długość kabla dla 10/100BaseTX wynosi 100 m. Kabel nieskrosowany. 

Kabel ethernetowy światłowodowy 

Kable światłowodowe są podłączane do odpowiednich złącz optycznych. W przypadku 

SWx202, dla światłowodu wielomodowego zastosowano złączkę ST. 

W przypadku SWx204 (ref. 2071021 A02 – w górę do indeksu B), dla światłowodu 

jednomodowego zastosowano złączkę ST. 

W przypadku SWx204 (ref. 2071021 A02 – w górę od indeksu C), dla światłowodu 
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jednomodowego zastosowano złączkę SC. 

Obliczenia strat dla transmisji światłowodowej 

Moc optyczna wyrażana jest w watach. Jednakże powszechną jednostką pomiaru mocy jest 

dBm, a jej wartość opisuje równanie: Moc (dBm) = 10 log Moc (mW) / 1 mW. 

Poniżej przedstawiono przykład obliczeń maksymalnego zasięgu transmisji dla rożnych typów 

światłowodu: 
 

 
RYSUNEK 48: TOPOLOGIA PODWÓJNEGO PIERŚCIENIA 

 

Typ światłowodu Wielomodowy (SWR212) 
Jednomodowy 
(SWR214) 

 
Długość fali: 1300 nm 

62,5/125 µm lub 50/125 

µm 

9/125 µm lub 10/125 µm 

Moc wprowadzona do 

światłowodu 
- 19 dBm - 15 dBm 

Czułość - 31 dBm - 34 dBm 
 

Przykład 1: pomiędzy dwoma switchami 
 

Budżet łącza 12 dB 19 dB 

Straty na złączach (2) 0.8 dB 0.8 dB 

Margines bezpieczeństwa 4 dB 4 dB 

Dopuszczalne tłumienie łącza 6.4 dB 13.4 dB 

Typowa tłumienność kabla 1 dB/km 0.4 dB/km 

Zakres maksymalny 6.4 km 33 km 
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Przykład 2: pomiędzy dwoma switchami poprzez panel krosowy 
 

Budżet łącza 12 dB 19 dB 

Straty na złączach (6) 0.8 dB 0.8 dB 

Straty na krosowaniu (2) 2 dB 1 dB 

Margines bezpieczeństwa 4 dB 4 dB 

Dopuszczalne tłumienie łącza -0.8 dB 8.2 dB 

Typowa tłumienność kabla 1 dB/km 0.4 dB/km 

Zakres maksymalny 0 20 km 

 

Wartości podane powyżej są jednie wartościami przybliżonymi. W obliczeniach należy 

używać wyłącznie wartości tłumienności dla kabli i złączek podanych przez producenta. 

 

Połączenie Dual Homing. 

Pomiędzy dwoma switchami 2 Dual Homing SWD2xx 
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Pomiędzy większa liczbą (niż 2) switchy Dual Homing SWD2xx 
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1.4.20 Switch PRP Ethernet SRP282/284 

 

SRP28x jest płytką układu zawierającego wbudowany switch Ethernet z obsługą protokołu 

redundancji równoległej (PRP zgodny z IEC 62439-3) zapewniający redundancję komunikacji. 

Płyta może również obsługiwać protokół precyzyjnej synchronizacji czasu (PTP) zgodny z IEEE 

1588 v2, zapewniając precyzyjną synchronizację czasu lokalnego. Płyta została zaprojektowana 

tak, by była kompatybilna z produktami Alstom DS Agile, takimi jak H38x. 

Przeznaczona do pracy w środowisku przemysłowym, gdzie muszą być spełnione wymagania 

norm IEC 61000-4 oraz IEC 60255-5. 

Switch jest konfigurowany poprzez połączenie TELNET do pakietu emulującego terminal na 

komputerze PC lub podobnym urządzeniu. 

Na tych płytach znajdują się 3 łącza elektryczne 10/100BaseTX oraz 2 łącza optyczne 

100BaseFX zapewniające płynną redundancję (PRP). Zmieniają one C26x na węzeł od dwóch 

połączeniach fizycznych wykorzystujący protokół PRP. 

Elementy płyty znajdujące się z tyłu, patrząc od góry do dołu: 

− Dwa gniazda do podłączenia wyjmowanych transceiverów (jednomodowych elementów 

nadawczo-odbiorczych) lub wielomodowego interfejsu optycznego; każdy transceiver, 

gdy nie jest używany jest zablokowywany klamerką i zabezpieczany gumową zaślepką. 

− Diody statusowe po obu stronach złącza IRIG-B (złotego) 

− Trzy gniazda RJ45 

− Złącze 3-pinowe (sygnał usterki) 
 

 
RYSUNEK 49: PŁYTA SRP 
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1.4.20.1 Diody LED 

Dostępnych jest osiem diod zgodnie ze schematem poniżej. znaczenia poszczególnych diod 

opisano w tabeli pod schematem. 

Znajdują się one z tyłu płyty. 
 

 

RYSUNEK 50: POZYCJE DIOD W SRP28X 
 

Nr diody Przypisanie Znaczenie 

1 Status portu 4 Off = brak połączenia On = połączenie 

nawiązane 

Miganie = transmisja na łączu 

2 Status portu 3 

3 Status portu 2 

4 PPS 
Sygnał czasu w impulsach na sekundę 

generowany przez rdzeń zegara na płycie 

5 Status B łącza PRP Off = brak połączenia On = połączenie 

nawiązane 

Miganie = transmisja na łączu 
6 Status A łącza PRP 

7 Status oprogramowania 
ON = normalny 

OFF = tryb fabryczny lub praca 

awaryjna/alarmowa 

8 Status inicjalizacji 
ON = konfiguracja w trakcie 

OFF = konfiguracja zakończona 
 

Switch jest switchem zarządzalnym SNMP (posiada wbudowany serwer SNMP) i można łączyć 

się z nim zdalnie za pomocą klienta SNMP. Adresy IP są ustawiane za pośrednictwem 

połączenia telnet z dowolnym z portów. Można skorzystać z CMT; patrz rozdział C26x/PL 

Instalacja. 

 

Kabel ethernetowy 

Stosować komunikacyjną skrętkę ekranowaną kat. 5 ze sztandarowymi wtykami RJ45. 

Maksymalna długość kabla dla 10/100BaseTX wynosi 100 m. Kabel nieskrosowany. 

Wersje 

− SRP282 o dwóch połączeniach jednomodowych 

− SRP282 o dwóch połączeniach wielomodowych 

Kabel ethernetowy światłowodowy 

Kable są podłączane do odpowiednich złącz. 

W przypadku obu wariantów złącza optyczne są wtykowymi modułami nadawczo-odbiorczymi 

typu LC, które mogą współpracować zarówno z jedno- jak i wielomodowym włóknem 
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światłowodowym. 

1.4.21 Rozszerzony moduł komunikacyjny – ECU200 

Jest to dodatkowy moduł wtykany w złącze DB9 na płycie procesora. Moduł ten konwertuje 

nieizolowany RS232 na sygnał optyczny. 

Aby zmienić kodowanie należy przesunąć suwak: 

− Dla standardu IEC 60870-5-103, kółko musi być widoczne (wiązka świetlna emitowana 

jest dla logicznego „0”) 

− W innym przypadku kółko musi być schowane (wiązka świetlna emitowana jest dla 

logicznej „1”). 

 

RYSUNEK 51: MODUŁ ECU200 

Charakterystyka optyczna: 

− Typ złącza: ST 

− Długość fali: 820 nm 

− Zalecany kabel światłowodowy 62,5/125 µm 
 

1.4.22 Rozszerzony moduł komunikacyjny – ECU210 

 

Jest to dodatkowy moduł wtykany w złącze DB9 na płycie procesora. Moduł ten konwertuje 

nieizolowany RS232 na izolowany RS485/RS422. 

Aby zmienić typ połączenia należy przesunąć suwak: 

− RS422 (4 przewody): Używane są TA (+), TB(-), RA (+) oraz RA (-). Kółko musi być 

schowane. 

− RS485 (2 przewody): używane są tylko TA(+) oraz TB(-). Kółko musi być widoczne. 

Oznaczenia na module patrząc od dołu do góry są następujące: 

TA (+) 

TB (-) 

Uziemienie 

RA (+) 

RB (-) 

Uwaga: Nie ma rezystora polaryzującego linię. 
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1. ZAKRES DOKUMENTU 
 
Niniejszy rozdział pochodzi z dokumentacji DS Agile C26x. Opisane w nim zostały złącza 
i schematy połączeń dla każdej płyty WE/WY. 
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Pin 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 

 

 
 

2. LISTWY ZACISKOWE 
 

2.1 Złącza WE/WY 
 
Oprócz dwóch 2-pinowych złącz na płycie rozszerzeń BIU261, wszystkie wejścia/wyjścia są 
podłączone przy użyciu standardowego 24-zaciskowej listwy o rozstawie 5,08 mm. 
 
Cechy charakterystyczne 24-zaciskowej listwy WE/WY są następujące: 
 
− Długotrwała obciążalność prądowa 10 A 
− Metoda łączenia Śruby M3 
− Przekrój kabla 1,0 - 2,5 mm2

 

− Rozstaw styków 5,08 mm 
− Izolacja pomiędzy złączami a uziemieniem Izolacja podstawowa 300 V 
− Normy UL, CSA 

 

 
 

RYSUNEK 1 TYPOWA 24-ZACISKOWA LISTWA ŻEŃSKA 
 
Uwaga: Listwa jest umocowana przy użyciu dwóch śrub M3 

umieszczonych po obu stronach. 
 

Cechy charakterystyczne 2-zaciskowej listwy WE/WY są następujące: 
 
− Długotrwała obciążalność prądowa 10 A 
− Metoda łączenia Śruby M2.5  
− Przekrój kabla 1,0 - 2,5 mm2

 

− Rozstaw styków 5,08 mm 
− Izolacja pomiędzy złączami a uziemieniem Izolacja podstawowa 300 V 
− Normy UL, CSA 

 
 

RYSUNEK 2: TYPOWA 2-ZACISKOWA LISTWA ŻEŃSKA 

C0041ENb 
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2.2 Listwa zaciskowa PP/PN 
 
C26x używa standardowej czarnej łączówki MiDOS 28 do podłączenia przekładnika. 
 
Podłączenie PP ma dwie podwójne grupy zacisków, co pozwala na zastosowanie przekładnika 
dwuzakresowego (1A/5A). Każda grupa ma zestyk zwierający, który umożliwia bezpieczne 
odłączenie przekładników prądowych. 
 
Cechy charakterystyczne listwy zaciskowej PP/PN są następujące: 
 

Parametr Wartość 
Podłączenie przekładnika napięciowego PN  

Długotrwała obciążalność prądowa 10 A 
3-sekundowe przeciążenie 30 A 

30-milisekundowe przeciążenie 250 A 
Metoda łączenia Śruba M4 
Rozmiar kabla 2 o przekr. 2,5 mm2

 

Izolacja do innego zacisku i uziemienia Izolacja podstawowa 500 V 
Podłączenie PP  

Długotrwała obciążalność prądowa 20 A 
10-sekundowe przeciążenie 150 A 
1-sekundowe przeciążenie 500 A 

Metoda łączenia Śruba M4 
Rozmiar kabla 2 o przekr. 2,5 mm2

 / 1 o przekr. 4 mm2
 

Izolacja do innego zacisku i uziemienia Izolacja podstawowa 300 V 
 

TABELA 1: LISTWA ZACISKOWA PP/PN 
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RYSUNEK 3: Standardowa 28-zaciskowa listwa MIDOS 
 
Uwaga: Listwa jest przymocowana do płytki czterema śrubami Philips M4; 

dwie w górnej części i dwie w dolnej. 
 

2.3 Połączenia komunikacji szeregowej 
 
W przypadku komunikacji szeregowej RS485 lub RS422 do wszystkich końców magistrali 
musi być podłączony rezystor terminujący. 
 
Jeśli urządzenia IED lub urządzenia wyniesione (takie jak centrala sterująca, drukarka itd.) są 
umieszczone w dużej odległości (>10 m dla RS232, >100 m dla RS422 oraz >1000 m dla 
RS485) od urządzenia komunikacyjnego lub jeśli kable przebiegają przez strefę zakłóceń, 
należy zastosować komunikację światłowodową. 
 
Zarówno dla RS422 jak i RS485, kabel powinien być z każdej strony zakończony rezystorem 
120 ohm lub można wykorzystać rezystancję płytki BIU. 

 

 

 
 

RYSUNEK 4: PRZYKŁADY POŁĄCZEŃ RS485 
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Nie należy podłączać więcej niż dwóch przewodów do każdego terminala; to pozwala mieć 
pewność, że zastosowano połączenie łańcuchowe lub prostoliniowe.  
 

 
RYSUNEK 5: POŁĄCZENIA ŁAŃCUCHOWE 

 
Uwaga: Konfiguracja „połączenie łańcuchowe” lub „prostoliniowe” jest zalecanym i poprawnym 
sposobem konstruowania magistrali fieldbus. Nie zaleca się „połączenia gwiazdowego” ani 
stosowania odgałęzień, ponieważ odbicie fal w przewodzie może spowodować błędy 
w transmisji. 

 

 

 
RYSUNEK 6: POŁĄCZENIA GWIAZDOWE I ODGAŁĘZIENIA 

 – POŁĄCZENIA NIEPRAWIDŁOWE 
 

 
Uwaga: Nie zaleca się „połączenia gwiazdowego” ani stosowania odgałęzień, 

ponieważ odbicie fal w przewodzie może spowodować błędy w transmisji. 
 

Zalecenia dotyczące okablowania dla RS422: 
 
Master (C26x) Slave (IED) 
TA(+) R+ 
TB(-) R- 
RA(+) T+ 
RB(-) T- 

 
 

2.4 Podłączanie komunikacji światłowodowej 
 

OSTRZEŻENIE O PROMIENIOWANIU LASEROWYM: 
 
Nie należy patrzeć bezpośrednio w porty komunikacji światłowodowej po ich zainstalowaniu. 
Do określenia prawidłowości działania urządzenia lub poziomu sygnału należy użyć 
optycznego miernika mocy. 
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Niezastosowanie się do tej zasady może skutkować urazem. 
 
Sygnały transmitowane przez światłowody nie są zakłócane przez interferencję. Światłowody 
gwarantują izolację elektryczną pomiędzy połączeniami. 
 
Jeżeli stosuje się przetworniki elektrooptyczne, muszą one oferować funkcję zarządzania 
w stanie spoczynku (kiedy interfejs kabla światłowodowego jest w stanie wyłączenia). 

 
2.5 Połączenia transmisyjne oparte na sieci Ethernet 

 
Połączenie transmisyjne oparte na sieci Ethernet dostępne w C26x działa w trybie full 
duplex i wykorzystuje nośnik światłowodowy lub 4-parową skrętkę. 
 
Należy używać kabla izolowanego kategorii 5 (FTP - skrętka ekranowana folią) lub 
izolowanego (STP - skrętka ekranowana folią i siatką) ze złączem RJ45. 

 

 

 
 

RYSUNEK 7: ZŁĄCZKA RJ45 
 

W złączce RJ45 sieci Ethernet 10/100BaseTX używa się tylko pinów nr 1, 2, 3 oraz 6. 
 
Według standardu: 
 
1 = biały / pomarańczowy 
2 = pomarańczowy 
3 = biały / zielony 
4 = niebieski (nieużywany) 
5 = biały / niebieski (nieużywany) 
6 = zielony 
7 = biały / brązowy (nieużywany) 
8 = brązowy (nieużywany) 
 
Jeżeli patrzy się na złącze RJ45 od przodu, płaską stroną do dołu, to pin 1 znajduje się po 
lewej stronie, a pin 8 po prawej. 
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3. PODŁĄCZENIE PRZEWODU OCHRONNEGO (UZIEMIENIE) 
 

3.1 Uziemienie 
 
C26x DS Agile musi być uziemiony zgodnie z normą bezpieczeństwa produktu EN60255-
27:2005, klauzula 5.1.5, za pomocą zacisku przewodu ochronnego (uziemienia) 
umieszczonego na tylnym panelu. 
 
Podłączenie przewodu ochronnego (uziemienie) 
 
Konsole DS Agile C26x muszą być uziemione ze względów bezpieczeństwa poprzez 
podłączenie przewodu ochronnego (uziemienia) do gwintowanego bolca M4 będącego 
przyłączem przewodu ochronnego (PCT), oznaczonego ukazanym symbolem.  
 
OSTRZEŻENIE – ABY ZACHOWAĆ BEZPIECZEŃSTWO SPRZĘTU 

KLUCZOWE JEST, ABY PRZEWÓD OCHRONNY 
(UZIEMIENIE) NIE ZOSTAŁ USZKODZONY PODCZAS 
PODŁĄCZANIA LUB ODŁĄCZANIA MASY, TAKIEJ JAK 
EKRANY KABLI. 
PRZEWÓD OCHRONNY MUSI BYĆ PODŁĄCZONY W 
PIERWSZEJ KOLEJNOŚCI, W TAKI SPOSÓB, ABY NIE BYŁO 
MOŻLIWOŚCI JEGO POLUZOWANIA ANI ODŁĄCZENIA 
PODCZAS INSTALACJI, ROZRUCHU LUB UŻYTKOWANIA. 
W TYM CELU ZALECA SIĘ ZASTOSOWANIE DODATKOWEJ 
NAKRĘTKI ZABEZPIECZAJĄCEJ. 

 
Przewód ochronny (uziemienie) musi być jak najkrótszy i mieć niską oporność oraz 
indukcyjność. Należy cały czas utrzymywać najlepszą przewodność elektryczną, szczególnie 
rezystancję styku platerowanej powierzchni stalowego bolca. Rezystancja pomiędzy 
przyłączem przewodu ochronnego (uziemienia) DS Agile C26x a samym przewodem 
ochronnym musi wynosić mniej niż 10 mΩ przy 12 V, 100 Hz. 
 

 
 

RYSUNEK 8: PRZYKŁAD KABLA UZIEMIAJĄCEGO 
 

 
 

3.2 Instalacja kabli 
 
Zaleca się stosowanie kabli (0,8 mm2) według następujących wytycznych: 
 
− Dla cyfrowych sygnałów wejścia-wyjścia należy używać wielożyłowego kabla 

ekranowanego. W przypadku kabli wewnątrz szafy, ekran tych kabli musi być połączony 
z uziemieniem na obydwu końcach. Jeżeli kabel znajduje się poza szafą systemową to 
jego ekran powinien być uziemiony tylko na jednym końcu, aby zapobiec przepływowi 
prądu przez ekran spowodowanemu przez jakąkolwiek różnicę w potencjale uziemienia. 
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− Dla analogowych sygnałów wejścia-wyjścia należy używać wielożyłowego kabla 
ekranowanego. Ekran jest podłączany do uziemienia na końcu po stronie modułu 
polowego. 

  
− Dla sygnałów transmisyjnych niższego rzędu należy używać jednej lub dwóch par 

skrętek ekranowanych. Ekran jest podłączany do uziemienia na obu końcach kabla.  
 

Zaleca się zgrupowanie kabli i zamocowanie ich jak najbliżej płaszczyzny uziemienia lub do 
elementu uziemionej siatki drucianej. 
 

 
Przykład pierwszy: DS Agile C26x zamontowany poza metalową szafą. 

 

 
 

RYSUNEK 9: PIERWSZY PRZYKŁAD UKŁADU UZIEMIAJĄCEGO 
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Przykład drugi: DS Agile C26x zamontowany w metalowej szafie wraz z innymi urządzeniami. 
 

 
 

RYSUNEK 10: DRUGI PRZYKŁAD MOCOWANIA KABLA 
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4. SCHEMATY POŁĄCZEŃ DLA KAŻDEJ PŁYTY WE/WY 
 

4.1 Płyta zasilania pomocniczego i portów starszego typu – BIU241 
 
Płyta ta jest wyposażona w przetwornicę zasilania pomocniczego, przekaźnik watchdog, 2 
wejścia / wyjścia dla redundancji C26x i dwa izolowane porty szeregowe starszego typu (port nr 
1 / nr 2) 
 
Fabryczne konfiguracje dwóch izolowanych portów szeregowych starszego typu to: 
 

Obudowa Port nr 1 Port nr 2 
1 RS232 RS232 
2 RS232 RS485 
3 RS422 RS232 
4 RS422 RS485 
5 RS485 RS232 
6 RS485 RS485 

 
TABELA 2: PODSTAWOWE PORTY STARSZEGO TYPU (PORT NR 1 / NR 2) – FUNKCJE 
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4.1.1 Schemat blokowy 
 

 

 
 

RYSUNEK 11: PŁYTA BIU241 ORAZ BIU100 – SCHEMAT BLOKOWY 
 

OSTRZEŻENIE: ZE WZGLĘDÓW BEZPIECZEŃSTWA, KIEDY PORT 
KOMUNIKACYJNY PŁYT BIU241 OZNACZONY 2070879 A03-Z ORAZ 
2070879 A04-Z JEST PODŁĄCZANY DO URZĄDZEŃ, NALEŻY 
OBOWIĄZKOWO UZIEMIĆ NIEKTÓRE PINY MASY SYGNAŁOWEJ 
(SG) PORTU KOMUNIKACYJNEGO ZGODNIE Z PONIŻSZYMI 
UWAGAMI.  
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4.1.2 Opis złącza 
 

Nr pinu Sygnał 
1 Przekaźnik redundancji 2  - zestyk NO 
2 Przekaźnik redundancji  - wspólny 1-2 
3 Przekaźnik redundancji 1  - zestyk NO 
4 Przekaźnik watchdog  - zestyk NO 
5 Przekaźnik watchdog  - zestyk NZ 
6 Przekaźnik watchdog  - wspólny 
7 Wejście redundancji  - 1+ 
8 Wejście redundancji  - wspólny 1 / 2 
9 Wejście redundancji  - 2+ 
10  
11  
12 RS232: RxD RS485: B  - Port 1 
13 GND  - Port 1 
14 RS232: TxD RS485: A  - Port 1 
15 GND  - Port 2 
16 RS232: CTS  - Port 2 
17 RS232: RxD RS485 B RS422: TB - Port 2 
18 RS232: TxD RS485 A RS422: TA - Port 2 
19 RS232: RTS RS422: RB  - Port 2 
20 RS422: RA  - Port 2 
21 RS232: DCD  - Port 2 
22 Wejście napięciowe: Gnd  Gnd 
23 Wejście napięciowe: AC/DC  ( + ) 
24 Wejście napięciowe: AC/DC  ( - ) 

 

TABELA 3: PŁYTA BIU241 - OPIS ZŁĄCZA 
 
RS232: 

− Jeżeli używany jest port 1 C26x/BIU241 -> należy uziemić pin 13 (SG)  

− Jeżeli używany jest port 2 C26x/BIU241 - > należy uziemić pin 15 (SG) 

 

RS485 / RS422: połączenie łańcuchowe i urządzenia w tej samej szafie: 

− Jeżeli używany jest port 1 C26x/BIU241 -> należy uziemić pin 13 (SG) 

− Jeżeli używany jest port 2 C26x/BIU241 - > należy uziemić pin 15 (SG) 

− Masa sygnałowa połączenia łańcuchowego musi być na końcach połączona 

z uziemieniem. 

 

RS485 / RS422: połączenie łańcuchowe i urządzenia w różnych szafach: 

− Jeżeli używany jest port 1 C26x/BIU241 -> należy uziemić pin 13 (SG) 

− Jeżeli używany jest port 2 C26x/BIU241 - > należy uziemić pin 15 (SG) 

 

Uwaga: W tym przypadku masa sygnałowa połączenia łańcuchowego nie musi 
być na końcach połączona z uziemieniem. 

  



Połączenia C26x/EN CO/C56a 
 
DS Agile C26x Strona 17/63 
 
4.1.3 Okablowanie BIU dla redundantnego C26x 

 
W przypadku redundancji C26x należy podłączyć następujące sygnały potrzebne do 
zarządzania redundancją: 
 

C26x_1 Signal C26x_1 
BIU Pin  C26x_2 

BIU Pin C26x_2 Signal 

Zestyk przekaźnika wyjścia 
redundancji 2 
(otwarty w przypadku usterki 
C26x) 

1 ------> 9 Wejście redundancji: 2+ 

Przekaźnik redundancji: wspólny 
1 oraz 2 (+) 2 (+) 2 Przekaźniki redundancji: wspólny 

1 oraz 2 (+) 
Zestyk przekaźnika wyjścia 
redundancji 1 
(zamknięty gdy „aktywne”, 
otwarty w trybie „gotowości”) 

3 ------> 7 Wejście redundancji: 1+ 

Wejście redundancji: 1+ 7 <------ 3 

Zestyk przekaźnika wyjścia 
redundancji 1 
(zamknięty gdy „aktywne”, 
otwarty w trybie „gotowości”) 

Wejście redundancyjne - 
wspólne 1 & 2 (-) 8 (-) 8 Wejście redundancyjne - wspólne 

1 & 2 (-) 

Wejście redundancji: 2+ 9 <------ 1 

Zestyk przekaźnika wyjścia 
redundancji 2 
(otwarty w przypadku usterki 
C26x) 
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4.2 Moduł uniwersalnego, jednoźródłowego lub dwuźródłowego zasilacza i portów 

starszego typu – BIU261 
 
Ten moduł może się składać z 1 lub 2 płytek, w zależności od tego czy wyposażony jest 
w zasilacz rezerwowy. Ta płyta główna jest wyposażona w główny transformator zasilania 
pomocniczego, przekaźnik watchdog, 2 wejścia / wyjścia dla redundancji C26x i dwa 
izolowane porty szeregowe starszego typu (port nr 1 / nr 2) Na płycie rozszerzeń (jeśli 
występuje), ulokowany jest transformator pomocniczego zasilania rezerwowego. 
 
Fabryczne konfiguracje dwóch izolowanych portów szeregowych starszego typu to: 
 

Obudowa Port nr 1 Port nr 2 
1 RS232 RS232 
2 RS232 RS485 
3 RS422 RS232 
4 RS422 RS485 
5 RS485 RS232 
6 RS485 RS485 

 

TABELA 4: PODSTAWOWE PORTY STARSZEGO TYPU (PORT NR 1 / NR 2) – FUNKCJE 
 

  



Połączenia C26x/EN CO/C56a 
 
DS Agile C26x Strona 19/63 
 

4.2.1.1 Schemat blokowy 
 

 
 

RYSUNEK 12: MODUŁ BIU261 – SCHEMAT BLOKOWY 
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4.2.1.2 Opis złącza płyty głównej BIU261  

 
Nr pinu Sygnał 
1 Przekaźnik redundancji 2  - zestyk NO 
2 Przekaźnik redundancji  - wspólny 1-2 
3 Przekaźnik redundancji 1  - zestyk NO 
4 Przekaźnik watchdog  - zestyk NO 
5 Przekaźnik watchdog  - zestyk NZ 
6 Przekaźnik watchdog  - wspólny 
7 Wejście redundancji  - 1+ 
8 Wejście redundancji  - wspólny 1 / 2 
9 Wejście redundancji  - 2+ 
10  
11  
12 RS232: RxD RS485: B  - Port 1 
13 GND  - Port 1 
14 RS232: TxD RS485: A  - Port 1 
15 GND  - Port 2 
16 RS232: CTS  - Port 2 
17 RS232: RxD RS485 B RS422: TB - Port 2 
18 RS232: TxD RS485 A RS422: TA - Port 2 
19 RS232: RTS RS422: RB  - Port 2 
20 RS422: RA  - Port 2 
21 RS232: DCD  - Port 2 
22 Wejście napięciowe: Gnd  Gnd 
23 Wejście napięciowe: AC/DC  ( + ) 
24 Wejście napięciowe: AC/DC  ( - ) 

 

TABELA 5: PŁYTA GŁÓWNA BIU261 – OPIS ZŁĄCZA 
 

RS232: 

− Jeżeli używany jest port 1 C26x/BIU241 -> należy uziemić pin 13 (SG) 

− Jeżeli używany jest port 2 C26x/BIU241 - > należy uziemić pin 15 (SG) 

RS485 / RS422: połączenie łańcuchowe i urządzenia w tej samej szafie: 

− Jeżeli używany jest port 1 C26x/BIU241 -> należy uziemić pin 13 (SG) 

− Jeżeli używany jest port 2 C26x/BIU241 - > należy uziemić pin 15 (SG) 

− Masa sygnałowa połączenia łańcuchowego musi być na końcach połączona 

z uziemieniem. 

RS485 / RS422: połączenie łańcuchowe i urządzenia w różnych szafach: 

− Jeżeli używany jest port 1 C26x/BIU241 -> należy uziemić pin 13 (SG) 

− Jeżeli używany jest port 2 C26x/BIU241 - > należy uziemić pin 15 (SG) 

 

Uwaga: W tym przypadku masa sygnałowa połączenia łańcuchowego nie musi 
być na końcach połączona z uziemieniem. 
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4.2.1.3 Opis złącza płyty rozszerzeń BIU261 

 
Wejście zasilania 
 
Nr pinu Sygnał 
1 Wejście napięciowe: AC/DC ( + / - ) 
2 Wejście napięciowe: AC/DC ( + / - ) 
 

Wyjście napięcia pomocniczego 24 V 

− Zakres napięcia wyjściowego Prąd stały od 22,5 V DC do 28,5 V DC 

− Maksymalny początkowy prąd rozruchowy 1 A 

− Znamionowy prąd roboczy 250 mA 

Wyjście zamyka się przy zwarciu: resetuje się po zrestartowaniu C26x. 
 

 

4.2.2 Okablowanie BIU dla redundantnego C26x 
 
W przypadku redundancji C26x należy podłączyć następujące sygnały do płyty głównej 
modułu do zarządzania główną/zapasową redundancją: 

 

C26x_1 Signal C26x_1 
BIU Pin  C26x_2 

BIU Pin C26x_2 Signal 

Zestyk przekaźnika wyjścia 
redundancji 2 
(otwarty w przypadku usterki 
C26x) 

1 ------> 9 Wejście redundancji: 2+ 

Przekaźnik redundancji: wspólny 
1 oraz 2 (+) 2 (+) 2 Przekaźniki redundancji: wspólny 

1 oraz 2 (+) 
Zestyk przekaźnika wyjścia 
redundancji 1 
(zamknięty gdy „aktywne”, 
otwarty w trybie „gotowości”) 

3 ------> 7 Wejście redundancji: 1+ 

Wejście redundancji: 1+ 7 <------ 3 

Zestyk przekaźnika wyjścia 
redundancji 1 
(zamknięty gdy „aktywne”, 
otwarty w trybie „gotowości”) 

Wejście redundancji - wspólne 1 
oraz 2 (-) 8 (-) 8 Wejście redundancji - wspólne 1 

oraz 2 (-) 

Wejście redundancji: 2+ 9 <------ 1 

Zestyk przekaźnika wyjścia 
redundancji 2 
(otwarty w przypadku usterki 
C26x) 
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4.3 Procesor – CPU270 
 
Poza dwoma interfejsami 10/100BaseT Ethernet, płyty te zawierają: 

− Interfejs IRIG-B: Wtyk BNC 

− Dwa nieodizolowane interfejsy RS232 (złącze męskie DB9) 

 

4.3.1 Schemat blokowy 
 

 

 
 

RYSUNEK 13: PŁYTA CPU270  – SCHEMAT BLOKOWY 
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4.3.2 Opis złącza 
 
Złącza DB9: 
 

1 CD  

 
 

2 RX 
3 TX 
4 5 V (dla zasilania ECU20x) 
5 Uziemienie 
6 Niewykorzystywane 
7 RTS 
8 CTS 
9 Niewykorzystywane 

 

RYSUNEK 14: OPCJONALNE PORTY STARSZEGO TYPU (PORTY NR 3 / NR 4) – 
OPIS 

 
Uwaga: W przeciwieństwie do standardowego złącza RS232, pin 4 nie jest 

normalnie używany jako sygnał DTR (Data Terminal Ready). Pin 
ten jest stale podłączony do zasilania +5 V, więc nie wolno go 
używać w kablu szeregowym typu Null modem. 

 
Podłączenie systemu SCADA wymaga użycia kabla z przeplotem i wykorzystania 
pinów 1, 2 ,3, 5, 7, 8: 

 

 

 
 

Zewnętrzne moduły ECU200/ECU201 konwertują nieizolowany RS232 w łącze 
optyczne/izolowany RS485 lub RS422. 
 
Moduł ECU201 ma 5-przewodowe złącze żeńskie. 

 

1 TA (+) 
2 TB (-) 

3 Uziemi
enie 

4 RA (+) 
5 RB (-) 

 

TABELA 6: ECU201 - OPIS 
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Aby zmienić typ połączenia, należy przesunąć dźwigienkę:  

− RS422 (4 przewody): Używane są TA(+), TB(-), RA(+), RB(-). Kółko musi być 

schowane. 

− RS485 (2 przewody): używane są tylko TA(+) oraz TB(-). Kółko musi być widoczne. 

 

Moduł ECU200 ma 2 złącza światłowodowe (typu ST): 

− TX: nadajnik optyczny 

− RX: odbiornik optyczny 
 
 

4.3.3 Płyta DSPIO  
 
Moduł wejść i wyjść zabezpieczających jest płytą rozszerzeń dedykowaną do płyty CPU 
przeznaczoną do zarządzania funkcjami zabezpieczającymi wyłącznika. Zawiera on 4 
optycznie odizolowane wejścia cyfrowe (z 1 wspólnym dla 2 wejść cyfrowych) oraz 3 wyjścia 
(3 wyjścia cyfrowe z 1 wspólnym) wykorzystujące przekaźniki; wyjścia te wykorzystywane są 
przez funkcje zabezpieczające. 

 

 
RYSUNEK 15: PŁYTA DSPIO - SCHEMAT BLOKOWY 
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Płyta DSPIO jest wyposażona w 24-stykowe złącze o rozstawie 5,08 mm. 
 

Nr pinu Sygnał 
1 + Logika blokująca wejście cyfrowe 
2 - Logika blokująca wejście cyfrowe 
3 + Selektywność logiki 
4 Wejście cyfrowe (nieużywane) 
5 - Selektywność logiki 
6 Zimny start (CLPU) 
7 Start z zakłóceniami (sygnał wyzwalający rejestrację zakłóceń) 
8 Wspólne dla zimnego startu oraz startu z zakłóceniami 
9 K4/1 + wyjście (nieużywane) 

10 K4/1 - wyjście (nieużywane) 
11 K4/2 + wyjście (nieużywane) 
12 K4/2 - wyjście (nieużywane) 
13 K3/1 + wyjście (50 awaria wyłącznika) 
14 K3/1 - wyjście 
15 K3/2 + wyjście (50 awaria wyłącznika) 
16 K3/2 - wyjście 
17 Niepodłączony 
18 Odłączenie fazy C 
19 Niepodłączony 
20 Odłączenie fazy B 
21 Niepodłączony 
22 Odłączenie fazy A 

23-24 Wspólne wyjścia cyfrowe A, B oraz C 
 

TABELA 7: PŁYTA DSPIO - OPIS ZŁĄCZA 
  



C26x/EN CO/C56a Połączenia 
 
Strona 26/63 DS Agile C26x 
 

4.4 Moduł sterowania wyłącznikiem  – CCU200/CCU211 
 
Płyty sterowania wyłącznikiem zawierają 8 wejść cyfrowych (8 DI z jednym wspólnym dla 2 
wejść cyfrowych) oraz 4 wyjścia dwupolowe (4 DO) wykorzystujące zintegrowane 
przekaźniki. 
 

4.4.1 Schemat blokowy 
 

 
RYSUNEK 16: PŁYTA CCU2XX - SCHEMAT BLOKOWY 
 

Uwaga: W CCU211 dodatnie i ujemne bieguny wejść cyfrowych mogą być 
odwracane. 

 
Uwaga: Istnieją różne rodzaje płyt CCU200 w zależności od zakresu 

napięcia wejściowego, dlatego przed podłączeniem należy zwrócić 
szczególną uwagę na wersję płyty: 
- wersja A01 dla 24 V DC, 
- wersja A02 dla 48/60 V DC, 
- wersja A03 dla 110/125 V DC, 
- wersja A04 dla 220 V DC, 
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4.4.2 Opis złącza 

 
Płyta CCU2xx jest wyposażona w 24-pinowe złącze o rastrze 5,08 mm. 

 
Nr pinu Sygnał 

1 Wejście cyfrowe 1+ 
2 Wejście cyfrowe 2+ 
3 Wspólne wejście cyfrowe 1 / 2 
4 Wejście cyfrowe 3+ 
5 Wejście cyfrowe 4+ 
6 Wspólne wejście cyfrowe 3 / 4 
7 Wejście cyfrowe 5+ 
8 Wejście cyfrowe 6+ 
9 Wspólne wejście cyfrowe 5 / 6 

10 Wejście cyfrowe 7+ 
11 Wejście cyfrowe 8+ 
12 Wspólne wejście cyfrowe 7 / 8 
13 Wyjście cyfrowe 1 B 
14 Wyjście cyfrowe 1 A 
15 Wspólne wyjście cyfrowe 1 - 2 A 
16 Wyjście cyfrowe 2 A 
17 Wyjście cyfrowe 2 B 
18 Wspólne wyjście cyfrowe 1 - 2 B 
19 Wyjście cyfrowe 3 B 
20 Wyjście cyfrowe 3 A 
21 Wspólne wyjście cyfrowe 3 – 4 A 
22 Wyjście cyfrowe 4 A 
23 Wyjście cyfrowe 4 B 
24 Wspólne wyjście cyfrowe 3 - 4 B 

 

TABELA 8: PŁYTA CCU2XX - OPIS ZŁĄCZA 
 
Uwaga: Dla CCU211, „wspólne wejścia cyfrowe” mogą być połączone 

z dodatnią lub ujemną biegunowością. 
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4.5 Moduł wejść cyfrowych – DIU200 
 
Moduł wejścia cyfrowego (DIU200) zawiera 16 optycznie odizolowanych wejść cyfrowych 
(z jednym wspólnym dla dwóch DI) 
 

4.5.1 Schemat blokowy 

 

RYSUNEK 17: PŁYTA DIU200 BOARD - SCHEMAT BLOKOWY 
 
Uwaga: Istnieją różne rodzaje płyt DIU200 w zależności od zakresu napięcia 

wejściowego 
 

Przed podłączeniem należy zwrócić szczególną uwagę na wersję 
płyty: 
- wersja A01 dla 24 V DC, 
- wersja A02 dla 48/60 V DC, 
- wersja A03 dla 110/125 V DC, 
- wersja A04 dla 220 V DC, 
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4.5.2 Opis złącza 

 
Płyta DIU200 jest wyposażona w 24-pinowe złącze o rastrze 5,08 mm. 

 
Nr pinu Sygnał 

1 Wejście cyfrowe 1+ 
2 Wejście cyfrowe 2+ 
3 Ujemne wspólne wejście cyfrowe 1 / 2 
4 Wejście cyfrowe 3+ 
5 Wejście cyfrowe 4+ 
6 Ujemne wspólne wejście cyfrowe 3 / 4 
7 Wejście cyfrowe 5+ 
8 Wejście cyfrowe 6+ 
9 Ujemne wspólne wejście cyfrowe 5 / 6 

10 Wejście cyfrowe 7+ 
11 Wejście cyfrowe 8+ 
12 Ujemne wspólne wejście cyfrowe 7 / 8 
13 Wejście cyfrowe 9+ 
14 Wejście cyfrowe 10+ 

15 Ujemne wspólne wejście cyfrowe 9 / 
10 

16 Wejście cyfrowe 11+ 
17 Wejście cyfrowe 12+ 

18 Ujemne wspólne wejście cyfrowe 11 / 
12 

19 Wejście cyfrowe 13+ 
20 Wejście cyfrowe 14+ 

21 Ujemne wspólne wejście cyfrowe 13 / 
14 

22 Wejście cyfrowe 15+ 
23 Wejście cyfrowe 16+ 

24 Ujemne wspólne wejście cyfrowe 15 / 
16 

 

TABELA 9: PŁYTA DIU200 - OPIS ZŁĄCZA 
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4.6 Moduł wejść cyfrowych – DIU210 
 
Moduł wejść cyfrowych (DIU210) zawiera 16 optycznie odizolowanych wejść cyfrowych 
rozdzielonych na osiem grup po dwa wejścia. Oba wejścia z danej grupy mają wspólny pin, 
który może być używany zarówno jako ujemny pin wspólny, jak i dodatni pin wspólny. 
 

4.6.1 Schemat blokowy 
 

 
RYSUNEK 18: PŁYTA DIU210 - SCHEMAT BLOKOWY 

 
Uwaga: Istnieje tylko jeden typ płyty DIU210, oferującej wszystkie napięcia dla 

wykrywania stanu zestyku, z zakresu od 24 do 220 V AC/DC. 
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4.6.2 Opis złącza 

 
Płyta DIU210 jest wyposażona w 24-pinowe złącze o rastrze 5,08 mm. 

 

Nr pinu Sygnał 
1 Wejście cyfrowe nr 1 
2 Wejście cyfrowe nr 2 
3 Wspólne wejście cyfrowe 1 / 2 
4 Wejście cyfrowe nr 3 
5 Wejście cyfrowe nr 4 
6 Wspólne wejście cyfrowe 3 / 4 
7 Wejście cyfrowe nr 5 
8 Wejście cyfrowe nr 6 
9 Wspólne wejście cyfrowe 5 / 6 

10 Wejście cyfrowe nr 7 
11 Wejście cyfrowe nr 8 
12 Wspólne wejście cyfrowe 7 / 8 
13 Wejście cyfrowe nr 9 
14 Wejście cyfrowe nr 10 
15 Wspólne wejście cyfrowe 9 / 10 
16 Wejście cyfrowe nr 11 
17 Wejście cyfrowe nr 12 
18 Wspólne wejście cyfrowe 11 / 12 
19 Wejście cyfrowe nr 13 
20 Wejście cyfrowe nr 14 
21 Wspólne wejście cyfrowe 13 / 14 
22 Wejście cyfrowe nr 15 
23 Wejście cyfrowe nr 16 
24 Wspólne wejście cyfrowe 15 / 16 

 

TABELA 10: PŁYTA DIU210 - OPIS ZŁĄCZA 
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4.7 Moduł wejść cyfrowych – DIU211 
 
Moduł wejść cyfrowych (DIU200) zawiera 16 optycznie izolowanych wejść cyfrowych (z 
jednym wspólnym dla dwóch DI). Wejście wspólne łączy wejścia dodatnie dwóch złączek 
optycznych. 

 
4.7.1 Schemat blokowy 

 

 
RYSUNEK 19: PŁYTA DIU211 - SCHEMAT BLOKOWY 
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4.7.2 Opis złącza 

 
Płyta DIU211 jest wyposażona w standardowy rodzaj złącza 24-pinowego o rastrze 5,08 mm. 

 
Nr pinu Sygnał 

1 Wejście cyfrowe nr 1- 
2 Wejście cyfrowe nr 2- 

3 Dodatnie wspólne wejście cyfrowe 1 / 
2 

4 Wejście cyfrowe nr 3- 
5 Wejście cyfrowe nr 4- 

6 Dodatnie wspólne wejście cyfrowe 3 / 
4 

7 Wejście cyfrowe nr 5- 
8 Wejście cyfrowe nr 6- 

9 Dodatnie wspólne wejście cyfrowe 5 / 
6 

10 Wejście cyfrowe nr 7- 
11 Wejście cyfrowe nr 8- 

12 Dodatnie wspólne wejście cyfrowe 7 / 
8 

13 Wejście cyfrowe nr 9- 
14 Wejście cyfrowe nr 10- 

15 Dodatnie wspólne wejście cyfrowe 9 / 
10 

16 Wejście cyfrowe nr 11- 
17 Wejście cyfrowe nr 12- 

18 Dodatnie wspólne wejście cyfrowe 11 / 
12 

19 Wejście cyfrowe nr 13- 
20 Wejście cyfrowe nr 14- 

21 Dodatnie wspólne wejście cyfrowe 13 / 
14 

22 Wejście cyfrowe nr 15- 
23 Wejście cyfrowe nr 16- 

24 Dodatnie wspólne wejście cyfrowe 15 / 
16 

 
 

Uwaga: Próg wyzwalania zależy od pozycji zworki; więcej w rozdziale C26x/EN 
HW. 
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4.8 Moduł wyjść cyfrowych – DOU200/201 
 
Płyta modułu wyjść cyfrowych (DOU200 lub DOU201) zawiera 10 izolowanych wyjść 
przekaźnikowych. 
 

4.8.1 Schemat blokowy 
 

 
 

RYSUNEK 20: PŁYTA DOU200 BOARD - SCHEMAT BLOKOWY 
 

  



Połączenia C26x/EN CO/C56a 
 
DS Agile C26x Strona 35/63 
 
4.8.2 Opis złącza 

 
Płyta DOU200/201 jest wyposażona w 24-pinowe złącze o rastrze 5,08. 

 

Nr pinu Sygnał 

1 Wyjście cyfrowe 1+ 

2 Wyjście cyfrowe 1 - 

3 Wyjście cyfrowe 2+ 

4 Wyjście cyfrowe 2 - 

5 Wyjście cyfrowe 3+ 

6 Wyjście cyfrowe 3 - 

7 Wyjście cyfrowe 4+ 

8 Wyjście cyfrowe 4 - 

9 Wyjście cyfrowe 5+ 

10 Wyjście cyfrowe 5 - 

11 Wyjście cyfrowe 6+ 

12 Wyjście cyfrowe 6 - 

13 Wyjście cyfrowe 7+ 

14 Wyjście cyfrowe 7 - 

15 Wyjście cyfrowe 8+ 

16 Wyjście cyfrowe 8 - 

17 NZ 

18 NZ 

19 Wyjście cyfrowe 9 – zestyk NO 

20 Wyjście cyfrowe 9 – zestyk NZ 

21 Wspólne wyjście cyfrowe 9 

22 Wyjście cyfrowe 10 – zestyk NO 

23 Wyjście cyfrowe 10 – zestyk NZ 

24 Wspólne wyjście cyfrowe 10 
 

TABELA 11: PŁYTA DOU200/201 - OPIS ZŁĄCZA 
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4.9 Moduł wejść analogowych – AIU201 
 
Moduł wejść analogowych (AIU201) zawiera 4 niezależne wejścia analogowe. 
 

4.9.1 Schemat blokowy 
 

 
 

RYSUNEK 21: PŁYTA AIU200 - SCHEMAT BLOKOWY 
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4.9.2 Opis złącza 

 
Płyta AIU201 jest wyposażona w 24-pinowe złącze o rastrze 5,08 mm. 

 

Nr pinu Sygnał 
1 Wejście analogowe 1+ (napięciowe) 
2 Wejście analogowe 1- (napięciowe) 
3 Wejście analogowe 1+ (prądowe) 
4 Wejście analogowe 1- (prądowe) 
5 Uziemienie izolowane 1 
6 Uziemienie 
7 Wejście analogowe 2+ (napięciowe) 
8 Wejście analogowe 2- (napięciowe) 
9 Wejście analogowe 2+ (prądowe) 

10 Wejście analogowe 2- (prądowe) 
11 Uziemienie izolowane 2 
12 Uziemienie 
13 Wejście analogowe 3+ (napięciowe) 
14 Wejście analogowe 3- (napięciowe) 
15 Wejście analogowe 3+ (prądowe) 
16 Wejście analogowe 3- (prądowe) 
17 Uziemienie izolowane 3 
18 Uziemienie 
19 Wejście analogowe 4+ (napięciowe) 
20 Wejście analogowe 4- (napięciowe) 
21 Wejście analogowe 4+ (prądowe) 
22 Wejście analogowe 4- (prądowe) 
23 Uziemienie izolowane 4 
24 Uziemienie 

 

TABELA 12: PŁYTA AIU201 - OPIS ZŁĄCZA 
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4.10 Moduł wejść analogowych – AIU211 
 
Płyta modułu wejść analogowych AIU211 zawiera 8 izolowanych wejść analogowych. 
 

4.10.1 Schemat blokowy 

 
RYSUNEK 22: PŁYTA AIU211 - SCHEMAT BLOKOWY 
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4.10.2 Opis złącza 

 
 
Płyta AIU211 jest wyposażona w 24-pinowe złącze o rastrze 5,08 mm. 
 

Nr pinu Sygnał 
1 Wejście analogowe 5+ (prądowe) 
2 Wejście analogowe 5- (prądowe) 
3 Wejście analogowe 1+ (prądowe) 
4 Wejście analogowe 1- (prądowe) 
5 Niepodłączony 
6 Uziemienie 
7 Wejście analogowe 6+ (prądowe) 
8 Wejście analogowe 6- (prądowe) 
9 Wejście analogowe 2+ (prądowe) 

10 Wejście analogowe 2- (prądowe) 
11 Niepodłączony 
12 Uziemienie 
13 Wejście analogowe 7+ (prądowe) 
14 Wejście analogowe 7- (prądowe) 
15 Wejście analogowe 3+ (prądowe) 
16 Wejście analogowe 3- (prądowe) 
17 Niepodłączony 
18 Uziemienie 
19 Wejście analogowe 8+ (prądowe) 
20 Wejście analogowe 8- (prądowe) 
21 Wejście analogowe 4+ (prądowe) 
22 Wejście analogowe 4- (prądowe) 
23 Niepodłączony 
24 Uziemienie 

 

TABELA 13: PŁYTA AIU211 - OPIS ZŁĄCZA 
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4.11 Bezprzetwornikowy moduł jednostki pomiarowej – TMU200 
 
Bezprzetwornikowy moduł jednostki pomiarowej TMU200 zawiera 4 bezprzetwornikowe 
wejścia napięciowe (PN) oraz 4 bezprzetwornikowe wejścia prądowe (PP). 

 
4.11.1 Schemat blokowy 

 

 
 

RYSUNEK 23: PŁYTA TMU200 – SCHEMAT BLOKOWY 
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4.11.2 Opis złącza 

 
Płyta TMU200 jest wyposażona w standardowe złącze MiDOS 28 (Rysunek 2: standardowe 
złącza MiDOS 28). 

 

Nr pinu Sygnał 
1 Wejście prądowe 5 A - N1 
2 Wejście prądowe 5 A – N2 
3 Wejście prądowe 1 A – N1 
4 Wejście prądowe 1 A – N2 
5 Wejście prądowe 5 A  – C1 
6 Wejście prądowe 5 A – C2 
7 Wejście prądowe 1 A  – C1 
8 Wejście prądowe 1 A – C2 
9 Wejście prądowe 5 A – B1 

10 Wejście prądowe 5 A – B2 
11 Wejście prądowe 1 A – B1 
12 Wejście prądowe 1 A – B2 
13 Wejście prądowe 5 A – A1 
14 Wejście prądowe 5 A – A2 
15 Wejście prądowe 1 A – A1 
16 Wejście prądowe 1 A – A2 
17 NZ 
18 NZ 
19 NZ 
20 NZ 
21 Wejście napięciowe - U1 
22 Wejście napięciowe - U2 
23 Wejście napięciowe - V1 
24 Wejście napięciowe - V2 
25 Wejście napięciowe - W1 
26 Wejście napięciowe - W2 
27 Wejście napięciowe - N1 
28 Wejście napięciowe - N2 

 

TABELA 14: PŁYTA TMU200 - OPIS ZŁĄCZA  
 
Uwaga: Zaciski ponumerowane nieparzyście powinny być podłączone do 

napięcia lub prądu obwodu neutralnego. Ponieważ płyta wymaga 
sygnału prądu przemiennego, zamiana tego połączenia (zaciski 
numerów parzystych do obwodu neutralnego) jest dozwolona, pod 
warunkiem, że połączenia zacisków końcówek zostaną zamienione. 
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RYSUNEK 24: PŁYTA TMU200 – SCHEMAT PODŁĄCZENIA ZEWNĘTRZNEGO Z VREF 
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RYSUNEK 25: PŁYTA TMU200 – SCHEMAT PODŁĄCZENIA ZEWNĘTRZNEGO Z VN  
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4.12 Bezprzetwornikowy moduł jednostki pomiarowej – TMU220 
 
Bezprzetwornikowy moduł jednostki pomiarowej TMU200 zawiera 5 bezprzetwornikowych 
wejść napięciowych (pn) oraz 4 bezprzetwornikowe wejścia prądowe (CT). 

 
4.12.1 Schemat blokowy 

 

 
 

RYSUNEK 26: PŁYTA TMU220 – SCHEMAT BLOKOWY 
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4.12.2 Opis złącza 

 
Płyta TMU220 jest umocowana za pomocą standardowego złącza MIDOS 28 (patrz rysunek 2: 
Standardowe złącze MIDOS 28). 

 

Nr pinu Sygnał Sygnał 
elektryczny 

Topologia GWIAZDY  
oznaczenie „Measure 

type” na panelu 
okablowania DS Agile 

SCE 

Topologia TRÓJKĄTA  
oznaczenie „Measure 

type" na panelu 
okablowania DS Agile 

SCE 

Kanał 
przebiegów 

falowych 

1 Wejście prądowe 5 A - N1 IN 5A - 
Ibusbar wartość 
skuteczna RMS 1 prądu 
fazowego 

Ibusbar wartość 
skuteczna RMS 1 prądu 
fazowego 

CI#4 2 Wejście prądowe 5A – N2 IN 5A + 
3 Wejście prądowe 1 A – N1 IN 1A - 
4 Wejście prądowe 1 A – N2 IN 1A + 
5 Wejście prądowe 5A  – C1 IC 5A - 

IC, wartość skuteczna 
RMS prądu fazy C 

IC, wartość skuteczna 
RMS prądu fazy C CI#3 6 Wejście prądowe 5A – C2 IC 5A + 

7 Wejście prądowe 1 A  – C1 IC 1A - 
8 Wejście prądowe 1 A – C2 IC 1A + 
9 Wejście prądowe 5A – B1 IB 5A - 

IB, wartość skuteczna 
RMS prądu fazy B  

IB, wartość skuteczna 
RMS prądu fazy B CI#2 10 Wejście prądowe 5A – B2 IB 5A + 

11 Wejście prądowe 1 A – B1 IB 1A - 
12 Wejście prądowe 1 A – B2 IB 1A + 
13 Wejście prądowe 5A – A1 IA 5A - 

IA, wartość skuteczna 
RMS prądu fazy A 

IA, wartość skuteczna 
RMS prądu fazy A CI#1 14 Wejście prądowe 5A – A2 IA 5A + 

15 Wejście prądowe 1 A – A1 IA 1A - 
16 Wejście prądowe 1A – A2 IA 1A + 
17 NZ NC NA NA NA 
18 NZ NC NA NA NA 
19 Wejście napięciowe - X1 V busbar2 - Vbusbar, wartość 

skuteczna RMS 2 
napięcia szyny 
zbiorczej 

Vbusbar, wartość 
skuteczna RMS 2 
napięcia szyny zbiorczej 

VI#5 20 Wejście napięciowe - X2 V busbar2 + 

21 Wejście napięciowe - U1 VAN - / VAB - VAN, wartość 
skuteczna RMS 
napięcia fazy A 

VAB, wartość skuteczna 
RMS napięcia fazy AB VI#1 22 Wejście napięciowe - U2 VAN + / VAB + 

23 Wejście napięciowe - V1 VBN - / VBC - VBN, wartość 
skuteczna RMS 
napięcia fazy B 

VBC, wartość skuteczna 
RMS napięcia fazy B VI#2 24 Wejście napięciowe - V2 VBN + / VBC + 

25 Wejście napięciowe - W1 VCN - / VCA - VCN, wartość 
skuteczna RMS 
napięcia fazy C 

VCA, wartość skuteczna 
RMS napięcia fazy CA VI#3 26 Wejście napięciowe - W2 VCN+ / VCA+ 

27 Wejście napięciowe - N1 V busbar1 - / VN - Vbusbar, wartość 
skuteczna RMS 1 
napięcia szyny 
zbiorczej 

Vbusbar, wartość 
skuteczna RMS 1 
napięcia szyny zbiorczej 

VI#4 28 Wejście napięciowe - N2 V busbar1 + / VN 
+ 

 
TABELA 15: PŁYTA TMU220 - OPIS ZŁĄCZA 

 
Uwaga: Zaciski ponumerowane nieparzyście powinny być podłączone do 

napięcia lub prądu obwodu neutralnego. Ponieważ płyta wymaga 
sygnału prądu przemiennego, zamiana tego połączenia (zaciski 
numerów parzystych do obwodu neutralnego) jest dozwolona, pod 
warunkiem, że połączenia zacisków końcówek zostaną zamienione. 
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RYSUNEK 27: PŁYTA TMU220 BOARD – SCHEMAT PODŁĄCZENIA ZEWNĘTRZNEGO Z 2 X VREF 
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RYSUNEK 28: PŁYTA TMU220 – SCHEMAT PODŁĄCZENIA ZEWNĘTRZNEGO Z VREF +VN 
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RYSUNEK 29: PŁYTA TMU220 – SCHEMAT PODŁĄCZENIA ZEWNĘTRZNEGO DLA 
TOPOLOGII PÓŁTORAWYŁĄCZNIKOWEJ  
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4.13 Bezprzetwornikowy moduł jednostki pomiarowej – TMU210 
 
Bezprzetwornikowy moduł jednostki pomiarowej TMU210 zawiera 4 bezprzetwornikowe 
wejścia napięciowe (PN) oraz 4 bezprzetwornikowe wejścia prądowe (PP). 

 
4.13.1 Schemat blokowy 

 

 
 

RYSUNEK 30: PŁYTA TMU210 – SCHEMAT BLOKOWY 
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4.13.2 Opis złącza 
 
Płyta TMU210 jest wyposażona w standardowe złącze MiDOS 28 (patrz rysunek 2: 
Standardowe złącza MiDOS 28). 

 

Nr pinu Sygnał 
1 Wejście prądowe 5 A - N1 
2 Wejście prądowe 5 A – N2 
3 Wejście prądowe 1 A lub 5 A – N- 
4 Wejście prądowe 1 A lub 5 A – N+ 
5 Niepodłączony 
6 Niepodłączony 
7 Wejście prądowe 1 A lub 5 A – C- 
8 Wejście prądowe 1 A lub 5 A – C+ 
9 Niepodłączony 

10 Niepodłączony 
11 Wejście prądowe 1 A lub 5 A – B- 
12 Wejście prądowe 1 A lub 5 A – B+ 
13 Niepodłączony 
14 Niepodłączony 
15 Wejście prądowe 1 A lub 5 A – C- 
16 Wejście prądowe 1 A lub 5 A – C+ 
17 Niepodłączony 
18 Niepodłączony 
19 Niepodłączony 
20 Niepodłączony 
21 Wejście napięciowe - U1 
22 Wejście napięciowe - U2 
23 Wejście napięciowe - V1 
24 Wejście napięciowe - V2 
25 Wejście napięciowe - W1 
26 Wejście napięciowe - W2 
27 Wejście napięciowe - N1 
28 Wejście napięciowe - N2 

 

TABELA 16: PŁYTA TMU210 - OPIS ZŁĄCZA 
 
 

Uwaga: Zaciski ponumerowane nieparzyście powinny być podłączone do 
napięcia lub prądu obwodu neutralnego. Ponieważ płyta wymaga 
sygnału prądu przemiennego, zamiana tego połączenia (zaciski 
numerów parzystych do obwodu neutralnego) jest dozwolona, pod 
warunkiem, że połączenia zacisków końcówek zostaną zamienione. 
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RYSUNEK 31: PŁYTA TMU210 – SCHEMAT PODŁĄCZENIA ZEWNĘTRZNEGO Z VREF 
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RYSUNEK 32: PŁYTA TMU210 – SCHEMAT PODŁĄCZENIA ZEWNĘTRZNEGO Z VN 
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4.14 Moduł wejść analogowych – AOU200 
 
Płyta AOU200 zawiera 4 analogowe wyjścia prądowe. Każde wyjście jest powiązane 
z przekaźnikiem blokady odczytu. Wyjścia są zasilane ze źródła zewnętrznego. 
Zewnętrzne źródło zasilania musi zapewniać napięcie stabilizowane o wartości +48 V (+/- 
5%). 
 
To zasilanie będzie zapewniało moc minimum 7 W na płytę AOU200. 
 
Wyjaśnienie: jeżeli w C26x zainstalowano cztery płyty AOU200, to źródło zasilania musi 
być mocy co najmniej 28 W. 

 
 
 

4.14.1 Schemat blokowy 
 

 
 

RYSUNEK 33: PŁYTA AOU200 – SCHEMAT BLOKOWY 
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4.14.2 Opis złącza 
 

Nr Opis 
1 Zasilanie zewnętrzne +48 V 
2 WOLNE 
3 Zasilanie zewnętrzne (0 V) 
4 WOLNE 
5 WDOG+ 
6 WDOG- 
7 WOLNE 
8 BLOKADA ODCZYTU AO nr 1+ 
9 BLOKADA ODCZYTU AO nr 1- 
10 BLOKADA ODCZYTU AO nr 2+ 
11 BLOKADA ODCZYTU AO nr 2- 
12 BLOKADA ODCZYTU AO nr 3+ 
13 BLOKADA ODCZYTU AO nr 3- 
14 BLOKADA ODCZYTU AO nr 4+ 
15 BLOKADA ODCZYTU AO nr 4- 
16 WOLNE 
17 AO nr 1+ 
18 AO nr 1- 
19 AO nr 2+ 
20 AO nr 2- 
21 AO nr 3+ 
22 AO nr 3- 
23 AO nr 4+ 
24 AO nr 4- 

 

TABELA 17: PŁYTA AOU200 – OPIS ZŁĄCZA 
 

  



Połączenia C26x/EN CO/C56a 
 
DS Agile C26x Strona 55/63 
 

Dodatkowe składniki 

1  2  3 

Zamknąć w przypadku 
braku działania  

4.15 Moduł switcha ethernetowego - SWU200/SWU202 
 
Płyta SWU200 zawiera cztery łącza elektryczne. 
 
Płyta SWU202 zawiera cztery łącza elektryczne i dwa łącza optyczne (złącza ST). 
 
Pomiędzy portem ETH1 (CPU) i jednym z portów elektrycznych (SWU) należy użyć 
bezpośredniego połączenia krosowego. 
 

4.15.1 Opis złączy Ethernet 
 
Płyty te są wyposażony w cztery złącza RJ45. 
 
Górne złącze należy do portu 1. Dolne złącze należy do portu 4. 

 

Nr pinu Sygnał 
1 Rx+ 
2 Rx- 
3 Tx+ 
4 Niewykorzystywane 
5 Niewykorzystywane 
6 Tx- 
7 Niewykorzystywane 

 

TABELA 18: PŁYTA SWU200/202 – OPIS ZŁĄCZA RJ45 
 

4.15.2 Opis złącza błędnego sygnału 
 
Płyty te są wyposażone w 3-pinowe złącze blokowe, którego zadaniem jest dostarczanie 
sygnału błędnego połączenia. 

 
 

Pin Stan 

1 Otwarty 

2 Wspólny 

3 Zamknij 

 
 
 
 

 
 
Zalecenia dotyczące okablowania: 
 
W związku z sąsiedztwem złącza portu 4 Ethernet, zaleca się, aby "złącza błędnego sygnału" 
zostały wizualnie sprawdzone przed jakąkolwiek obsługą złączy Ethernet. 
 
Należy zwrócić szczególną uwagę, aby nie zniszczyć izolacji kabla podczas fazy podłączania. 
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Elementy składowe 

Zamknąć w przypadku braku 
działania  

 
 

RYSUNEK 34: WTYCZKI: PORT 4 ETHERNET I ZŁĄCZA BŁĘDNEGO SYGNAŁU 
 

 
4.16 Rezerwowe wyłączniki Ethernet – SWR202/SWR212, SWR204/SWR214 

 
Płyty te są wyłącznikami Ethernet z 4 łączami elektrycznymi i 2 łączami optycznymi dla 
topologii pierścienia. Użyj sznuru połączeniowego (np. STP) pomiędzy portem ETH1 
(CPU) i jednym z portów elektrycznych (SWR). 
 
Wyłączniki SWR21x są zarządzane według protokołu SNMP (integrują serwer SNMP) 
i można mieć do nich dostęp zdalny poprzez "klienta" SNMP.  
 
Model SWR202/SWR212 posiada wielofunkcyjny interfejs optyczny. 
Model SWR204/SWR214 posiada jednofunkcyjny interfejs optyczny. 
 

4.16.1 Opis złączy Ethernet 
 
Płyty te są wyposażony w cztery złącza RJ45. 
 
Górne złącze należy do portu 1. Dolne złącze należy do portu 4. 

 

Nr pinu Sygnał 
1 Rx+ 
2 Rx- 
3 Tx+ 
4 Niewykorzystywane 
5 Niewykorzystywane 
6 Tx- 
7 Niewykorzystywane 

 

TABELA 19: PŁYTA SWR2X2/2X4 - OPIS ZŁĄCZA RJ45 
 

4.16.2 Opis złącza błędnego sygnału 
 
Płyty te są wyposażone w 3-pinowe złącze blokowe, którego zadaniem jest dostarczanie 
sygnału błędnego połączenia. 
 
Jeżeli jedno z połączeń pierścienia optycznego nie działa, błąd jest sygnalizowany przez 
połączenie wyjściowe (max 250V/5A): 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

Pin Stan 

1 Nieczynny Rp-Es 

2 Wspólny 

3 Nieczynny Rs-Ep 
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Zalecenia dotyczące okablowania: 
 
W związku z sąsiedztwem złącza portu 4 Ethernet, zaleca się, aby "złącza błędnego sygnału" 
zostały wizualnie sprawdzone przed jakąkolwiek obsługą złączy Ethernet. 
 
Należy zwrócić szczególną uwagę, aby nie zniszczyć izolacji kabla podczas fazy podłączania. 

 
 

4.17 Dwukierunkowy wyłącznik Ethernet – SWD202/SWD212, SWD204/SWD214 
 
Płyty te są wyłącznikami Ethernet z 4 łączami elektrycznymi i 2 łączami optycznymi dla 
rozwiązania dwukierunkowego. Użyj sznuru połączeniowego (np. STP) pomiędzy portem 
ETH1 (CPU) i jednym z portów elektrycznych (SWD). 
 
Wyłączniki SWD21x są zarządzane według protokołu SNMP (integrują serwer SNMP) i można 
mieć do nich dostęp zdalny poprzez "klienta" SNMP. 
 
Model SWD202/SWD212 posiada wielofunkcyjny interfejs optyczny. 
Model SWD204/SWD214 posiada jednofunkcyjny interfejs optyczny. 
 

4.17.1 Opis złączy Ethernet 
 
Płyty te są wyposażony w cztery złącza RJ45. 
 
Górne złącze należy do portu 1. Dolne złącze należy do portu 4. 

 

Nr pinu Sygnał 
1 Rx+ 
2 Rx- 
3 Tx+ 
4 Niewykorzystywane 
5 Niewykorzystywane 
6 Tx- 
7 Niewykorzystywane 

 

TABELA 20: PŁYTA SWD2X2/SWD2X4 – OPIS ZŁĄCZA RJ45 
  



C26x/EN CO/C56a Połączenia 
 
Strona 58/63 DS Agile C26x 
 

 

 
 

4.17.2 Opis złącza błędnego sygnału 
 
Płyty te są wyposażone w 3-pinowe złącze blokowe, którego zadaniem jest dostarczanie 
sygnału błędnego połączenia. 
 
If one link of the optical ring fails, the fault is indicated by the output contacts (max 
250V/5A): 

 

 
 

 

 
 

 
 
Zalecenia dotyczące okablowania: 
 
W związku z sąsiedztwem złącza portu 4 Ethernet, zaleca się, aby "złącza błędnego 
sygnału" zostały wizualnie sprawdzone przed jakąkolwiek obsługą złączy Ethernet. 
 
Należy zwrócić szczególną uwagę, aby nie zniszczyć izolacji kabla podczas fazy 
podłączania. 

  

Pin Stan 

 Nieczynne złącze A 

 Wspólny 

 Nieczynne złącze B 
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4.18 Wyłącznik protokołu redundancji równoległej Ethernet – SRP282/SRP284 
 
Płyty te są przełącznikami Ethernet z 3 łączami elektrycznymi i 2 łączami optycznymi dla 
redundancji topologii gwiazdy. Użyj sznuru połączeniowego (np. STP) pomiędzy portem ETH1 
(CPU) i jednym z portów elektrycznych (SRP). 
 
Poniższy rysunek ilustruje podłączenia do płyty SPR2xx umieszczonej w jednostce DS Agile 
C26x. 
 

 
 

RYSUNEK 35: PRZYKŁADOWE PODŁĄCZENIE UŻYTKOWNIKA SRP28X 
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4.18.1 Schemat blokowy 
 

 
RYSUNEK 36: PŁYTA SRP28X – SCHEMAT BLOKOWY 
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Numer 
zacisku 

Przydział Znaczenie 

 Status A łącza PRP  Otwarty = łącze sprawne 
Zamknięty = usterka na 

  Wspólny  

 Status B łącza PRP  Otwarty = łącze sprawne 
Zamknięty = usterka na 

  

4.18.2 Podłączenie protokołu redundancji równoległej (PRP)  
 
Porty SRP2xx PRP używają złączy typu LC jak ukazano na poniższym rysunku. 

 

 

 
 

RYSUNEK 37: ŚWIATŁOWÓD OPTYCZNY ETHERNET – ZŁĄCZA LC 
 

 
4.18.3 Złącza miedziane Ethernet 

 
Dla dostępnych użytkownikowi miedzianych złącz portów komunikacyjnych Ethernet używa się 
4-parowej skrętki. 
 
Jeśli podłączone urządzenie są umieszczone w dużej odległości od przełącznika (>100 m) lub 
jeśli okablowanie przebiega przez strefę zakłóceń, należy użyć przetworników miedzianych lub 
światłowodowych w połączeniu ze światłowodem włóknistym. 
 
Rodzaj kabla Ethernet 
 
Dla złącza RJ45 powinno się stosować kabel kategorii 5 (FTP: skrętka ekranowana) lub 
izolowany (STP – skrętka ekranowana siatką)  
 

4.18.4 Opis złącza błędnego sygnału 
 
Status dwóch połączeń PRP jest ukazany na stykach z tyłu płyty według poniższego schematu 
i tabeli: Złącza alarmowe należą do wspólnego terminalu. 

 

Zaciski złącza 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Zamknięty zestyk wskazuje na alarm lub usterkę. 
 

Specyfikacja zestyków alarmowych została przedstawiona w poniższej tabeli. 
 

Połączenia 2 zestyki normalnie zamknięte (NZ) - 
bezpotencjałowe 

Napięcie stałe 250 V 
Prąd ciągły 5 A 
Prąd przełączany 100 A / 30 ms 
Odcinanie obciążenia ze stałą 
czasową 10 W poniżej 48 V, przy = 20 ms 

 

Płyta 
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Zalecenia dotyczące okablowania: 
 
Ze względów bezpieczeństwa i dla zgodności z Dyrektywą Niskiego Napięcia Komisji 
Europejskiej (2006/95/WE), dopuszczalne napięcie dla „złącza sygnału usterki” jest 
ograniczone do 75 V DC lub 50 VAC i nie przekracza 5 A. 
 
W związku z sąsiedztwem złącza portu 4 Ethernet, zaleca się, aby „złącze sygnału 
usterki” zostały wizualnie sprawdzone przed rozpoczęciem używania złączy Ethernet. 
 
Należy szczególnie uważać, aby nie uszkodzić izolacji kabla podczas fazy podłączania. 
 
Na poniższym rysunku pokazano układ zestyków alarmowych SRP28x. 

 

 
 

RYSUNEK 38: POŁĄCZENIA ZESTYKÓW ALARMOWYCH SRP28X PRP 
 

4.18.5 Opis złącza IRIG-B  
 
Sygnał synchronizacji czasu dociera do płyty SRP przez sieć PRP Ethernet. Złącze IRIG-B 
na płycie SRP jest złączem wyjściowym SMB używanym do doprowadzenia sygnału 
synchronizacji czasu do płyty CPU. 
 

Charakterystyka kabla IRIG-B: 

− Długość: 20 cm 

− Po stronie SRP: Złącze męskie SMB 

− Po stronie CPU: Złącze męskie BNC 
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4.19 Panel przedni 
 
Panel przedni zawiera interfejs RS232, nieizolowany galwanicznie. Interfejs RS232 jest 
przeznaczony do obsługi i konfiguracji. 
 
Właściwości połączenia szeregowego (złącze żeńskie DB9) dla zadań obsługowych są 
następujące: 
 

− Szybkość transmisji danych: 19 200 

− Bity danych: 8 

− Parzystość: Brak 

− Bit stopu: 1 

− Sterowanie Xon/Xoff 

 

Opis złącza: 
 

 

 
 

RYSUNEK 39: WIDOK ZŁĄCZA PANELU PRZEDNIEGO 
 
 

Nr pinu Sygnał 
1 Wykrycie nośnej danych (DCD) – wejście 
2 Odbiór danych (RxD) – wejście 
3 Przesył danych (TxD) – wyjście 
4 Gotowość terminala Data Terminal Ready (DTR) – wyjście 
5 Sygnał uziemienia (SG) - 0 V 
6 Gotowość modemu Data Set Ready (DSR) – wejście 
7 Gotowość do wysłania Ready To Send (RTS) – wejście 
8 Sygnał wyczyść, aby wysłać (CTS) Clear To Send – wejście 
9 NZ 

 



Instalacja C26x/EN IN/C56a 
 
DS Agile C26x 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

INSTALACJA 



    
 

 



Instalacja C26x/EN IT/C56a 
 
DS Agile C26x Strona 3/67 
 
 

SPIS TREŚCI 
 
 

1. ZAKRES DOKUMENTU  5 
 

2. WYMAGANIA  6 
2.1 DS Agile C26x  6 
2.2 Komputer osobisty  6 

 

3. DOSTAWA  7 
3.1 Kontrola opakowania i otwarcie opakowania  7 
3.2 Kontrola wg formularza dostawy  7 

 

4. MONTAŻ MECHANICZNY  8 
4.1 Montaż w kasecie  8 
4.2 Montaż panelowy  8 
 

5. OKABLOWANIE  9 
5.1 Okablowanie ogólne  9 
5.2 Okablowanie zasilania  9 
5.3 Okablowanie płyt WE/WY  9 
5.4 Okablowanie sieciowe  9 

 

6. ŚRODOWISKO KONSERWACYJNE C26X 11 
6.1 Połączenie PC-C26x 11 
6.2 Ustawienia komputera-hosta 12 

 

7. INSTALACJA NARZĘDZI NA KOMPUTERZE 13 
7.1 Wymagania dotyczące komputera 13 
7.2 Instalacja na komputerze 13 

 

8. URUCHOMIANIE DS AGILE C26X 18 
8.1 Wprowadzanie nowych ustawień 18 
8.2 Instalacja firmware'u C26x 20 
8.3 Upgrade firmaware'u C26x CPU 3 21 
8.3.1 Sprawdzenie wersji bootromu płyty C26x CPU3 (tj. CPU270) 22 
8.3.2 Procedura upgrade'u oprogramowania 26 
8.3.3 BootInstall 35 
8.3.4 Ustaw parametry C26x 36 



C26x/EN IT/C56a      Instalacja 
 
Strona 4/67 DS Agile C26x 
 

8.3.5 Uruchom ponownie C26x 36 

 

9. INSTALACJA OPCJONALNA 38 
9.1 Połączenie zewnętrznego zegara nadrzędnego 38 
9.2 Instalacja drukarki 38 

 

10. ZAŁĄCZNIK: SZCZEGÓŁOWY OPIS CMT 39 
10.1 WPROWADZENIE 39 
10.2 Przegląd narzędzia do obsługi komputera Computer Maintenance Tool (CMT) 39 
10.2.1 Informacje ogólne 39 
10.2.2 Uruchamianie oprogramowania 39 
10.2.3 Główne okno CMT 40 
10.2.4 Filtr Multi rack group 45 
10.2.5 Operacje wykonywane za pomocą przycisków CMT 45 

 

  



Instalacja C26x/EN IT/C56a 
 
DS Agile C26x Strona 5/67 
 
 

 
 

1. ZAKRES DOKUMENTU 
 
Niniejszy rozdział pochodzi z dokumentacji DS Agile C26x. Opisuje instalację produktu oraz 
jego konfigurację rozruchową. Przed rozpoczęciem jakiejkolwiek pracy z urządzeniem należy 
uważnie przeczytać rozdział C26x/PL Bezpieczeństwo. 
 
Niniejszy dokument podzielono na następujące części: 
 
− Dostawa 

− Montaż mechaniczny 

− Połączenia: 

− Okablowanie WE/WY 

− Okablowanie sieciowe 

− Okablowanie zasilania 

− Uruchamianie bez WE/WY 

− Konfiguracja sieci 

− Kopiowanie bazy danych 

 
Należy korzystać z tego dokumentu w połączeniu z rozdziałem C26x/PL Przekazanie do 
eksploatacji. 
Dodatkowe informacje nt. HyperTerminala/Tera Termu zamieszczono w rozdziale C26x/PL 
Konserwacja. 
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2. WYMAGANIA 

 
Konfiguracja rozruchowa DS Agile C26x a także instalacja oprogramowania przeprowadzana 
jest z użyciem komputera PC z systemem Windows PC, za pośrednictwem powszechnie 
stosowanych narzędzi i łącza szeregowego/Ethernet podpiętego do sterownika. 
 
Instalacja systemu DS Agile CD-ROM System jest niezbędna dla uruchomienia instalacji 
oprogramowania C26x na hoście PC. 
 

2.1 DS Agile C26x 
 
Minimalne wymagania dla DS Agile C26x 
 
− Płyta procesora CPU270 

− Płyta zasilania BIU241 lub BIU261 

− Płyta zbiorcza FBP24x (do obudowy 40TE ) lub FBP28x (do obudowy 80TE) 

Płyta BIU241 musi być prawidłowo podłączona, zgodnie z jej poziomem napięcia; patrz rozdział 
C26x/PL Połączenia. 
 
Przed podaniem jakiegokolwiek napięcia roboczego należy sprawdzić ekranowanie 
okablowania zgodnie ze wskazówkami dot. bezpieczeństwa: SFTY/4L M/C11 (lub wydania 
późniejsze) i z zasadami przytoczonymi w rozdziale C26x/PL Bezpieczeństwo i obsługa. 
 
CPU270 domyślnie integruje parametry fabryczne. 
Przed rozpoczęciem instalacji potrzebne są następujące informacje: 
 
− Adres IP C26x 

− Nazwa nadana C26x (za pomocą CMT, nazwa sieciowa nie może być dłuższa niż 15 

znaków). 

Oba parametry są również zdefiniowane w bazie danych DS Agile C26x. Jeżeli parametry 
z bazy danych różnią się od ustawień CPU, komunikacja zgodna z IEC 61850-8-1 z innymi 
urządzeniami z rodziny DS Agile nie jest możliwa. 
 

2.2 Komputer osobisty 
 
Komputer klasy PC służy zarówno do konfigurowania jak i kopiowania danych. Wymagany 
system operacyjny Windows NT, Windows 2003 Server, Windows XP SP2 lub Windows 7 Pro 
64 bity (w trybie kompatybilności z XP). 
 
Platforma sprzętowa komputera PC to minimum: 
 
− Port Ethernet 10 Mb/s lub 100 Mb/s 

− 100 Mb wolnej przestrzeni na dysku twardym 

Wymagane oprogramowanie: 
 
− Pakiet programowy o nazwie Computer_X.YZ.exe ( X.YZ odpowiada wersji sterownika) 
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3. DOSTAWA 

 
Na dostawę składają się: 
 
− Kontrola opakowania i otwarcie opakowania 

− Kontrola wg formularza dostawy 

− Wstępny rozruch 

 
3.1 Kontrola opakowania i otwarcie opakowania 

 
W przypadku otrzymania urządzenia z widocznymi śladami uszkodzenia, należy poinformować 
o tym fakcie swojego dostawcę. 
 
Sprawdzić, czy w opakowaniu znajduje się dokumentacja i opcje sprzętowe sterownika 
wymienione w formularzu dostawy, jak np. przewody wstążkowe, śrubki, rozszerzenia portów 
itp. 
 

3.2 Kontrola wg formularza dostawy 
 
Formularz dostawy sporządzany jest na podstawie formularza zamówienia wystawionego przez 
CORTEC. Zawiera informację o typie C26x, płytach (z zasilaniem, numerami seryjnymi 
i lokalizacją w kasecie) i opcjach. 
 
Należy sprawdzić czy wyposażenie urządzenia jest zgodne z zamówionym. C26x jest 
dostarczany wraz z wymaganymi złączami. 
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4. MONTAŻ MECHANICZNY 

 
W rozdziale C26x/PL Platforma sprzętowa podano rozmiar kasety DS Agile C26x, średnice 
elementów mocujących oraz ich pozycje. 
W przypadku korzystania z wkrętarki elektrycznej, monet dokręcania należy ustawić zgodnie 
z małymi średnicami śrub. 
DS Agile C26x może być montowany w kasetach lub w panelu. 
 

4.1 Montaż w kasecie 
 
DS Agile C26x może być montowany w kasecie za pomocą jednorzędowych ram kasetowych 
(nr części: FX0021 001): 

 

 

 
 
Ramy te są zaprojektowane w taki sposób, aby miały wymiary zgodne z normą IEC60297 i są 
dostarczane jako wstępnie zmontowane i gotowe do użycia. 
 
Dwie poziome szyny ramy kasetowej mają otwory wywiercone w odległości około 26 mm od 
siebie. Obudowy C26x są mocowane za pomocą ich kołnierzy montażowych z użyciem 
samogwintujących wkrętów M4 Taptite z niewypadającymi podkładkami o grubości 3 mm 
zapewniającymi dobre połączenie z uziemieniem (nr części: ZB5865250). 
 
W kasecie można obok siebie zamontować dwie obudowy 40TE C26x lub jedną 80TE C26x. 
Dopilnować, by urządzenie było uziemione na znajdujących się z tyłu zaciskach śrubowych. 
 

4.2 Montaż panelowy 
 
DS Agile C26x może być montowany w panelu z użyciem samogwintujących wkrętów M4 
Taptite z niewypadającymi podkładkami o grubości 3 mm zapewniającymi dobre połączenie 
z uziemieniem (nr części: ZB5865250). 
 
Jeżeli minimalna grubość panelu wynosi 2,5 mm, alternatywnie można wykorzystać otwory 
gwintowane. 
 
W przypadku montażu kilku urządzeń w pojedynczym otworze w panelu, zaleca się 
mechaniczne zgrupowanie urządzeń poziomo lub pionowo w celu uzyskania stabilnej struktury 
przed zamontowaniem w panelu. 
 

Uwaga: Mocowanie produktów MiCOM Alstom za pomocą nitów zamykanych 
trzpieniem nie jest zalecane, ponieważ ten typ mocowania nie pozwala 
na łatwy demontaż w przypadku konieczności naprawy. 
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5. OKABLOWANIE 

 
Przewody powinny być podłączone do urządzenia przed jego zainstalowaniem. DS Agile C26x 
dostarczany jest wraz ze złączami do płyt WE/WY i switchy ethernetowych. Obowiązkowo 
należy stosować przewody o średnicach podanych w rozdziale C26x/PL Połączenia. Wkręty 
należy dokręcać parami, przeciwlegle (tj. najpierw lewa górna, następnie prawa dolna itd.), 
uważać, by nie przekroczyć momentu dokręcania określonego dla danych wkrętów. 
 

5.1 Okablowanie ogólne 
 
No dowolnym ze złącz można skręcić razem maksymalnie dwa przewody. Przewody sygnałów 
analogowych DC oraz AC, sygnałów cyfrowych i przewody komunikacyjne powinny być 
prowadzone w osobnych kablach z ekranem. 
 
Z praktycznego punktu widzenia zasilanie powinno być doprowadzone do każdego urządzenia 
poprzez wyłącznik (kompaktowy nadprądowy lub bezpiecznikowy) umożliwiający odcięcie 
zasilania od urządzenia na czas jego instalacji czy testów odbiorczych. 
 
Karta specyfikacji DS Agile C26x zawiera informację o rodzajach płyt zainstalowanych 
w każdym ze slotów (C, D itd). Niezwykle istotne jest prawidłowe wetknięcie złącz. 
 
Schematy połączeń C26x przedstawiono w rozdziale C26x/PL Połączenia. Przewody należy 
podłączać przy odłączonym złączu. Każdy podłączony sygnał należy przetestować przed 
wetknięciem i zamocowaniem złączy. Złącza należy zamocować do obudowy C26x za pomocą 
śrub znajdujących się na obu końcach tychże złącz. 
 
Sposób podłączania przewodu ochronnego (uziemienia) opisano w rozdziale C26x/PL 
Połączenia, w punkcie 3.1. 
 

5.2 Okablowanie zasilania 
 
Kluczowe jest okablowanie złącza BIU, gdyż to ono odpowiada za zasilanie sterownika. Należy 
przetestować i sprawdzić napięcie zasilania na złączu BIU zgodnie ze specyfikacją z rozdziału 
C26x/PL Platforma sprzętowa, aby zagwarantować jego zgodność z wymogami. Przed 
wetknięciem złącza należy odciąć zasilanie. 
 

5.3 Okablowanie WE/WY 
 
Możliwe jest wybranie kliku poziomów napięć płyt DIU, CCU, BIU dla wejść cyfrowych. Przed 
wetknięciem złącza do C26x należy sprawdzić, czy napięcie DIU podane na formularzu dostawy 
zgadza się z faktycznym. 
 
Płyty DOU oraz CCU generują wyjściowy sygnał cyfrowy o określonej charakterystyce 
indukcyjnej. Indukcyjność na drugim końcu przewodu powinna być zachowana. Celem 
zabezpieczenia płyty DO podłączonej do obwodów indukcyjnych konieczne może być użycie 
diody przeciwprzepięciowej. 
 

5.4 Okablowanie sieciowe 
 
Okablowanie sieciowe może być wykonane światłowodami lub przewodami miedzianymi. 
Komunikacja światłowodowa jest opcją i jako taka powinna być zamawiana wraz z wymaganymi 
modułami mechanicznymi. Instalację światłowodową determinują specjalne zasady (patrz 
rozdział C26x/PL Połączenia). Szczególną uwagę należy zwrócić na promień zaginania włókien 
oraz pamiętać o tym, że nie jest zalecane stosowanie rozdzielaczy optycznych, gdyż z czasem 
mogą przyczyniać się do degradacji drogi transmisyjnej. 
 
Nie wolno patrzeć bezpośrednio na koniec włókna światłowodowego, gdyż grozi to poważnymi 
obrażeniami oczu. 
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Sieci miedziane powinny być wykonane kablami rekomendowanej klasy, z ekranowaniem. Przy 
stosowaniu magistrali starszego typu (z urządzeniami IED połączonymi łańcuchowo), na obu 
końcach powinien być zainstalowany odpowiedni rezystor (120 ohmów dla magistrali RS422 
oraz RS485). Miedziane połączenia ethernetowe nie wychodzą poza szafę. Światłowód 
stosowany jest natomiast do połączeń transmisyjnych między szafami. 
Stosując SWR20x lub SWD20x należy połączyć pierścień optyczny w następujący sposób: 
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6. ŚRODOWISKO OBSŁUGOWE C26X 
 
6.1 Połączenie PC-C26x 

 
Komputer-host oraz C26x można połączyć w oparciu o protokół IP na kilka sposobów: 
 
− punkt-punkt poprzez kabel ethernetowy z przeplotem lub bez, 

− przez zewnętrzny switch ethernetowy: 

 
 

- zdalnie poprzez router podłączony do magistrali S-BUS: 
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Host wymaga zainstalowania różnych aplikacji i zasobów: 
 

 

Przeznaczenie Zastosowanie Protokół Dodatkowe 
zasoby 

Powiązany 
rozdział 

Instalacja 
Konserwacja CMT ftp FTPD, WinPcap 

4.0 Ten rozdział 

Telnet – Ten rozdział 

Monitorowanie 

Web 
Maintenance 
(wersja 
natywna) 

http Przeglądarka 
internetowa 

C26x/PL 
Konserwacja 

Konfiguracja DS Agile S1 

socket – 
C26x/PL 
Ustawienia 

ftp FTPD 

tunnel PatuClient (konfigu  
IED) 

 

CMT używany jest również do konfigurowania drugiego portu ethernetowego na płycie 
CPU270 służącego do połączenia z systemem SCADA. Patrz rozdział C26x/PL Opis 
funkcjonalny. 
 
Wraz z oprogramowaniem CMT instalowany jest Hyperterminal oraz DS Agile S1 służący 
konfiguracji urządzeń IED. Zapoznaj się odpowiednio z tym rozdziałem i rozdziałem C26x/PL 
Ustawienia. Oprogramowanie to wykorzystuje łącze szeregowe (port przedni i kabel bez 
przeplotu) i zapewnia informację zwrotną o operacjach związanych z instalacją. Połączenie 
modemowe opisano w instrukcji pt. „Set-up” w <katalog instalacyjny>/Computer/Cmt/Docs. 
 

6.2 Ustawienia komputera-hosta 
 
W Panelu sterowania wybierz Połączenia sieciowe i kliknij je prawym przyciskiem myszy, aby 
wyświetlić Właściwości protokołu Internet. Wpisz adres IP i adres maski podsieci (np. 
255.255.0.0). 
 
W przypadku połączenia poprzez router, adres IP routera i adres sieciowy są zdefiniowane 
w DS Agile SCE (rozdział C26x/PL Zastosowania lub instrukcja „Set-up” w lokalizacji: <katalog 
instalacyjny>/ Computer/Cmt/Docs). 
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7. INSTALACJA NARZĘDZI NA KOMPUTERZE 
 
Włóż płytę instalacyjną CD oprogramowania DS Agile do napędu i odszukaj program 
instalacyjny DS Agile C26x w następującej lokalizacji: 
\System\Delivery\DS Agile Va.b.c\C26x VX.YZ (Va.b.c jest wersją systemu DS Agile, X.YZ jest 
wersją sterownika). 
 
W tym rozdziale wyrażenie „sterownik” odnosi się do DS Agile C26x a „(host) komputer” do 
komputera z zainstalowanymi narzędziami programowymi. 
 
Zaleca się użycie domyślnych parametrów instalacyjnych. Wiąże się to z instalacją rożnych 
aplikacji i ustawia aplikację C26X w lokalizacji dyskowej dostępnej dla C26x. 
 
 

7.1 Wymagania sprzętowe 
 
− Co najmniej Pentium III lub podobny 

− Co najmniej 700 MHz 

− Windows Server 2003, Windows NT, Windows XP SP2 lub Windows 7 Pro 64 bity 

(w trybie zgodności z XP) 

− Co najmniej 100 Mb wolnej przestrzeni dyskowej 

− Napęd CD-ROM 

− Port Ethernet 

 
 

7.2 Instalacja na komputerze 
 
Oprogramowanie znajduje się w katalogu C26x/VX.YZ (gdzie X.YZ jest wersją DS Agile C26x). 

− Włóż płytę CD do napędu CD-ROM 

− Uruchom plik Computer_X.YZ.exe 

− Ustaw parametry w sposób przedstawiony poniżej, rozpoczynając od języka używanego 

przez instalatora i aplikację: 
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Przewiń pomiędzy ekranami: 
 

 
 

Wybierz tryb Normal: 
 

 

 
 
 

Funkcja Tryb Light Tryb Normal 
Funkcja wyszukiwania dostępna dostępna 
Panel informacyjny dostępna dostępna 
Boot parameters Tylko wizualizacja Wizualizacja i modyfikacja 
Klucz i baza danych Tylko wizualizacja Wizualizacja i modyfikacja 
Data oraz godzina Tylko wizualizacja Wizualizacja i modyfikacja 
Panel błędów dostępna dostępna 
Przeglądarka plików dostępna dostępna 
Pobieranie oprogramowania niedostępna dostępna 
Usługa Telnet niedostępna dostępna 
Pamięć dziennika zdarzeń Wizualizacja Wizualizacja i modyfikacja 
Oprogramowanie zatrzym  
aplikację niedostępna dostępna 

Reboot niedostępna dostępna 
Monitoring WE/WY dostępna dostępna 
Języki Wizualizacja i modyfikacja Wizualizacja i modyfikacja 
Instrukcje do kursu dostępna dostępna 
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Domyślnie tworzony katalog docelowy to: C:\Program files\ALSTOM\DCS\Computer. Można 
go zmienić za pomocą przycisku Browse (możesz dodać podkatalog celem rozróżnienia kilku 
wersji CMT): 

 

 

 
 

Wybierz komponenty do zainstalowania, zależnie od poprzednich instalacji: C26x cpu3 (tj. 
CPU270) dla sterownika, serwer FTP (FTPD), CMT i oprogramowanie konfiguracyjne (DS Agile 
S1) dla hosta 
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Kliknij Next (pamiętając o możliwości utworzenia podkatalogu) 
 

 

 
 
Sprawdź podsumowanie (naciśnij Back, w razie zmiany zdania): 
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Kliknij Install i zaznacz Install WinPcap 4.0, o ile nie jest już zainstalowany (przed instalacją 
należy usunąć starsze wersje programu): 

 

 

 
 
Kliknij Finish. 
 

 
Uwaga: CMT oferuje pomoc online (menu Help). Szczegóły dotyczące menu pomocy 

(Help) można znaleźć pod koniec tego rozdziału. 
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8. URUCHOMIANIE DS AGILE C26X 
 
DS Agile C26x ma zainstalowane fabrycznie: 
 
− oprogramowanie rozruchowe Bootrom, 

− konfigurację rozruchową. 

 
Przed podłączeniem do zasilania powinny zostać odłączone wszystkie płyty WE/Wy cyfrowych. 
Testy pozwalające ocenić, czy nie doszło do uszkodzenia DS Agile C26x i jego konfiguracji 
fabrycznej podczas transportu opisano w rozdziale C26x/PL Przekazanie do eksploatacji. 
 
 

8.1 Wprowadzanie nowych ustawień 

Aby uruchomić zainstalowany wcześniej serwer FTPD, kliknij ikonkę gniazda . Interfejs 
pełni tutaj rolę konsoli zdarzeń. 
 
Ab uruchomić uprzednio zainstalowane oprogramowanie CMT, kliknij ikonkę narzędzia 
Computer Maintenance Tool. 
 
− Kliknij przycisk Search computers (wyszukaj komputery) i odczekaj kilka minut do 

czasu, gdy zakładka z adresem IP wypełni się szarym kolorem. 
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Przyczyny braku urządzeń na liście mogą być następujące: 
 
− Twój komputer nie ma przydzielonego adresu IP, 

− Twój komputer ma klika kart ethernetowych: w takim przypadku wybierz menu File > 

Network interface i przełącz na inna kartę.. 

− Wybierz C26x z listy komputerów 

− Kliknij przycisk menu Parameters  

− Wybierz opcję bootowania sieciowego Network boot (C26x zabootuje się w sieci 

z użyciem serwera FTP) 
 

 
 

− Zmodyfikuj: 

− „IP on Ethernet (e)“ i wpisz adres ethernetowy wybrany dla C26x 

− „host IP (h)” i wpisz adres ethernetowy komputera z zainstalowanym 

oprogramowaniem CMT 

− „target name (tn)” i wpisz nazwę DS Agile C26x 

− Kliknij przycisk Set Boot Parameters (ustaw nowe parametry bootowania), aby wysłać 

nowe parametry do C26x. 

− Wybierz Reboot Computer, aby zrestartować C26x. Zakładka stanie się na chwilę 
czerwona. Nastąpi restart C26x wraz z zainstalowanym oprogramowaniem na 
komputerze. W razie wystąpienia błędu wpisz „reboot” w konsoli Hyperterminalu i naciśnij 
dowolny klawisz, aby nie dopuścić do zatrzymania pracy C26x.  
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8.2 Instalacja firmware'u C26x 
 
 

OSTRZEŻENIE: OPERATOR MUSI SPRAWDZIĆ TYP CPU BĘDĄCEGO NA 
WYPOSAŻENIU C26X ZANIM PRZYSTĄPI DO INSTALACJI FIRMWARE'U; 
CPU270 MOŻE MIEĆ ZAINSTALOWANY WYŁĄCZNIE FIRMWARE 
ZAZNACZONY W KATALOGU <LOKALIZACJA DOCELOWA>/C26X_CPU3. 

 
W aplikacji CMT: 

− Połącz się z C26x naciskając przycisk Search computers 

− Wybierz DS Agile C26x z listy komputerów 

− Kliknij przycisk menu Parameters  

− Wybierz opcję Flash Boot 

− Kliknij przycisk Set boot Parameter, aby ustawić nowo wprowadzone parametry. 

− Wybierz katalog C26x_cpu3 dla płyty CPU270. 

− Kliknij przycisk menu BootInstall 

 

 
 

− Kliknij Update bootrom 

− Zaczekaj do końca instalacji. 

− Kliknij Start: bootInstall. 

− Zaczekaj do końca instalacji; instalacja DS Agile C26x zajmuje ok. minutę. 

− Po jej zakończeniu zrestartuj DS Agile C26x klikając Reboot computer; spowoduje to 
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ustawienie nowych parametrów i oprogramowania. W razie wystąpienia błędu wpisz 

„reboot” w konsoli Hyperterminalu i naciśnij dowolny klawisz, aby nie dopuścić do 

zatrzymania pracy C26x. 

 
Uwaga: Aby odczytać tryb C26x, kliknij przycisk Computer version. 

 
Po przeładowaniu C26x przełącza się w tryb konserwacyjny. C26x gotowy jest do odebrania 
bazy danych aplikacji. 
 
 

8.3 Upgrade firmaware'u C26x CPU 3 
 
Aby możliwe było używanie wersji B5.14 i wyższej C26x, konieczna jest aktualizacja „bootromu” 
C26x. Tworzona jest nowa partycja pamięci flash przeznaczona pod specjalny obszar 
przebiegów falowych. 
 

Uwaga: Nie jest oferowana kompatybilność wsteczna, dlatego też konieczne jest 
przeinstalowanie wersji bootromu C26x CPU3 (tj. CPU270) w przypadku 
korzystania ze starszej wersji firmware'u C26x. 

 
Tę sama procedurę można użyć do ponownego zainstalowania wersji starszej. (Wyrażenia 
„Bootrom” oraz „Bootprom” mają to samo znaczenie) 
Matryca kompatybilności 
 

Etykieta wersji C26x Etykieta wersji bootromu 
B5.xx: niższa niż lub równa 13 B0.12 i niższa 
B5.xx: wyższa niż lub równa 14 B0.14 lub B0.15 i wyższa 
B6.xx: niższa niż lub równa 32 B0.14 / B0.15 / B0.17 oraz B0.21B 
B6.xx: 33 do 37 B0.21D 
B6.xx: 38 do 43 
B6.xx: 44 do 53 
B6.xx: wyższa niż lub równa 54 

B0.21E i wyższa 
B0.21G i wyższa 
B0.21H i wyższa 

 

 
Uwaga dotycząca bootromu B3.xx, B4.xx, B4R.xx oraz B5.xx 
 
Zaleca się upgrade płyt CPU3 (tj. CPU270) dostarczonych wraz wersją bootromu B0.7 do wersji 
B0.12, aby uniknąć utraty parametrów bootowania po błędzie związanym z używaniem 
klawiatury. 
 
Uwaga dotycząca różnic w wersji B0.14/B0.15 bootromu 
 
Wersja B0.14 modyfikuje nową partycję pamięci flash, wersja B0.17 dodaje możliwość obsługi 
numerów seryjnych wyższych niż 32665. 
 
Z racji tego, że numer seryjny płyty CPU jest unikalny i na stałe przypisany do płyty, aktualizacja 
z B0.14 do B0.17 nie jest konieczna. 
 
Uwaga dotycząca bootromu w wersji B0.21D 
 
Wersja B0.21D oferuje implementację marki Alstom i modyfikuje zarządzanie adresami MAC 
tak, by dostosować do zakresu adresów Alstom. 
 
Uwaga dotycząca bootromu w wersji B0.21E 
 
Wersja B0.21E oferuje implementację zarządzania pozwalającego na dostosowanie do zakresu 
adresów Alstom (dodano nowy zakres: od 98304 do 163840) 
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Uwaga dotycząca bootromu w wersji B0.21G 
 
Zmiana w komunikacie zaproszenia do nawiązania komunikacji po podłączeniu SCADA. 
 
Uwaga dotycząca bootromu w wersji B0.21H 
 
Przemianowanie do DS Agile 
 

8.3.1 Sprawdzenie wersji bootrom płyty C26x CPU3 (tj. CPU270) 
 

8.3.1.1 Używanie interfejsu szeregowego przedniego panelu C26x i HyperTerminala 
 
W przypadku wersji bootrom niższych niż B015. Wersja bootromu, w przypadku wersji 
niższych niż B0.14, nie jest podawana w pierwszym tekście przesyłanym do terminalu. 
 
Można uzyskać taką informację wpisując polecenie „v” na początku wiersza rozpoczynającego 
się od „BSP version” 

 

 

 
 

Dla bootromu w wersji wyższej lub równej B015 
 
Wersja bootromu jest podawana w pierwszym tekście przesyłanym do terminalu 
Umieszczana jest w wierszu rozpoczynającym się od „BSP version”. 
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8.3.1.2 Korzystanie z CMT 

− Wybierz C26x z listy komputerów 

− Kliknij przycisk Wersja komputera. 

Wersja bootromu podawana jest w wierszu rozpoczynającym się od BSP version. 
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8.3.1.3 Etykieta na CPU 
 
Na płycie CPU po stronie lutowania znajduje się etykieta wskazująca wersję bootromu 
zainstalowanego przez producenta: 

 

 

 
 

RYSUNEK: ETYKIETA Z WERSJĄ BOOTROMU NA PŁYCIE CPU 
 
 

Uwaga: Po aktualizacji bootromu do nowszej wersji zaleca się odnotowanie tego 
faktu na wspomnianej etykiecie. 
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8.3.2 Procedura upgrade'u oprogramowania 
 
Należy zacząć od uruchomienia C26x FTPD i skonfigurowania uprawnień użytkownika tak, by 

pozwalały na tryb bootowania sieciowego: 

− Wybierz Security>Users/Rights 

− Jako nazwę użytkownika User name wybierz typ płyty, która ma być upgrade'owana 

− Kliknij Done 

Na tym wykresie przestawiono schemat całej procedury (dla większej przejrzystości pominięto 
wybór opcji na sterowniku): 
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8.3.2.1 Preambuła dotycząca płyt CPU używanych po raz pierwszy. 
 
Płyta sama zatrzymuje pracę po pierwszym odliczeniu; jest w trybie bootromowania. 
W przypadku wersji bootromu niższej niż B0.15, w trybie tym aktualizacja nie jest możliwa. 
Konieczne jest zabootowanie płyty w trybie bootowania sieciowego. 
 
W tym trybie C26x pobiera oprogramowanie aplikacyjne za pośrednictwem protokołu FTP, tak 
więc przed rozpoczęciem aktualizacji bootromu na serwerze komputera musi być uruchomiony 
serwer FTP. 
Należy użyć CMT w wersji zawierającej odpowiednią wersję bootromu. 
W przypadku aktualizacji bootromu B0.14 użyj przynajmniej wersji B5.14 (lub dowolnej B6.xx) 
CMT W przypadku aktualizacji bootromu B0.12 użyj przynajmniej wersji B5.13 CMT.  
Konfiguracja bootowania sieciowego: 

− Wybierz sterownik z menu listy komputerów Computer's list 

− Kliknij przycisk menu Parameters  

− Wybierz Network boot 

− Wprowadź adres IP C26x: IP on Ethernet (pierwsze gniazdo) oraz IP 2 on Ethernet 

(drugie gniazdo w innej domenie); patrz rozdział C26x/PL Opis funkcjonalny 

− Wprowadź adres komputera (IP hosta) 

− Kliknij Set boot parameter (ustaw parametry bootowania), aby zaakceptować. 

 

 
 

Uwaga: W przypadku wersji niższych niż B0.13 tak konfiguracja trwa mniej więcej 
minutę i powoduje wysłanie komunikatu o błędzie. 
Jednakże nowe parametry zostają zapisane. 
 

− Kliknij Reboot computer (przeładuj komputer) 
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OSTRZEŻENIE W PRZYPADKU WERSJI B6.00 DO B6.08 KOMENDA REBOOT MOŻE BYĆ AKTYWOWANA 
WYŁĄCZNIE ZA POŚREDNICTWEM INTERFJESU POWŁOKI (KOMENDY REBOOT SHELL) LUB 
POPRZEZ CYKLICZNE PRZEŁĄCZANIE ZASILANIA STEROWNIKA, GDY C26X JEST W TRYBIE 
ZATRZYMANIA. 

 
Jeżeli C26x jest w trybie konserwacji, przejdź bezpośrednio do kroku 7.6.2.2.3. 

 
8.3.2.2 Preambuła dla płyt będących już w użytku 

 
Należy użyć CMT w wersji zawierającej odpowiednią wersję bootromu. 
 
W przypadku aktualizacji bootromu B0.14 należy użyć przynajmniej wersji B5.14 (lub dowolnej 
B6.xx) CMT 
 
W przypadku aktualizacji bootromu B0.12 należy użyć co najwyżej wersji B5.13 CMT. 
 

W razie potrzeby ustaw tryb C26x na Stopped (zatrzymany): 

− Wybierz C26x z menu listy komputerów 

− Kliknij przycisk menu Stop computer (zatrzymaj komputer) 

 
Tryb C26x może być odczytany przy użyciu przycisku Computer version (wersja komputera). 

 
Alternatywnie: Zatrzymaj kalkulator w trybie „Second countdown” (drugie odliczanie) 

używając powłoki (przycisk menu Telnet). 
 

 
 

− Wybierz C26x z menu listy komputerów Computer's list 

− Kliknij przycisk menu Parameters  
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− Wybierz Bootprom boot 

− Kliknij Set boot parameter (skonfiguruj parametry bootowania), aby zaakceptować. 

 

8.3.2.3 Zaktualizuj Bootrom 
 
− Wybierz komputer i w menu BootInstall wskaż lokalizację, w której zainstalowane jest 

oprogramowanie sterownika C26x. 
 

− Wskaż podkatalog związany z płytą CPU: 
<Katalog instalacyjny>\Computer\C264_cpu3 
 

− Wybierz plik bootrom.flh 
 

 

 
 

− Kliknij Update bootrom 
 

 

 
 

− Zignoruj to ostrzeżenie  
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ROZPOCZNIJ AKTUALIZACJĘ BOOTROMU UŻYWAJĄC BOOTROM.FLH 
 
 

− Kliknij YES (TAK) w odpowiedzi na Komunikaty o rozpoczynaniu aktualizacji 
bootromu: 
 

 

 
 

Zaczekaj do końca aktualizacji = Aktualizacja bootromu: OK 
  

Postęp aktualizacji bootromu 

/RAMDEV/bootrom.flh: ponownie wysyła ramki 

x/yyy 

Zapisywanie w pamięci Flash 

Zapisywanie Bootromu 

Zaktualizuj bootrom: OK 
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− Kliknij przycisk menu Reboot computer. 
 
W przypadku wersji B5.xx oraz B6.09, a także wyższych, możliwe jest zrestartowanie C26x przy 
użyciu przycisku Reboot computer. 
 
OSTRZEŻENIE W PRZYPADKU WERSJI B6.00 DO B6.08 KOMENDA REBOOT MOŻE BYĆ 

AKTYWOWANA WYŁĄCZNIE ZA POŚREDNICTWEM INTERFJESU POWŁOKI 
(KOMENDY REBOOT SHELL) LUB POPRZEZ CYKLICZNE PRZEŁĄCZANIE 
ZASILANIASTEROWNIKA C26X. 

 
Na 
 

 
 

− Kliknij YES. 
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8.3.2.4 Czyszczenie i formatowanie pamięci FLASH 
C26x zatrzymuje przetwarzanie. Można to sprawdzić za pomocą HyperTerminala: upewnij się, 
że konsola zatrzymała pracę [VxWorks Boot] 

 

 
− Wybierz C26x z menu listy komputerów Computer's list. 

− Kliknij przycisk Computer version (Wersja komputera). 

− Ponieważ nie jest wyświetlany żaden komunikat bezpieczeństwa wskazujący stan C26x, 
sprawdź stan C26x: musi zostać zatrzymany (STOPPED) lub znajdować się w trybie 
bootowania (BOOT MODE). 
 

− Jeżeli sterownik nie jest zatrzymany ani nie jest w trybie bootowania, zatrzymaj C26x 
klikając Stop computer 
 

− Kliknij przycisk menu File Explorer. 

− W eksploratorze plików File explorer, kliknijFlash format (formatuj pamięć Flash). 
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Okienko potwierdzenia: 
 

 
 

− Kliknij YES. 
 

Informacja zwrotna: zaufaj informacjom z HyperTerminal a nie wykresom słupkowym CMT: 
 

 

 
 

Odczekaj klika minut do zakończenia formatowania pamięci flash. 

− Kliknij OK. 

− Wybierz C26x z menu listy komputerów Computer's list. 

− Kliknij przycisk menu Parameters. 

− Wybierz Network boot. 

− Kliknij Set boot parameters (ustaw parametry bootowania). 
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− Kliknij przycisk menu Reboot computer; spowoduje to ponowne uruchomienie C26x 
(wersje B6.00 ... B6.08) 
 

Zakładka C26x staje się czerwona (tryb konserwacyjny). 
 
W razie wystąpienia błędu wpisz „reboot” w konsoli Hyperterminalu i natychmiastowo naciśnij 
dowolny klawisz. 
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8.3.3 BootInstall 
 
Wybierz C26x i w BootInstall przejdź do katalogu instalacyjnego C26x. Katalogiem tym jest 
<Katalog instalacyjny>/C264_cpu3: 

 

 

 
 

− Kliknij Start: bootInstall. 
 

W zależności od aktualnie używanych płyt, może pojawić się ten komunikat: 
 

 

 
 

W razie konieczność obejdź zabezpieczenia: Kliknij NO (NIE). 
 
Wszystkie płyty: 

 

 

 
 

Kliknij YES (TAK). 
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Komunikaty: 
 

 
 

8.3.4 Ustaw parametry C26x 
 
− Kliknij przycisk menu Parameters. 

 

 
 

− Wybierz „Flash Boot„ i kliknij Set boot parameters (Ustaw parametry bootowania). 
 

8.3.5 Uruchom ponownie C26x 
 
− Przeładuj C26x (kliknij przycisk menu Reboot computer). 

 

 
 

W przypadku wersji B5.xx oraz B6.09, a także wyższych, możliwe jest zrestartowanie C26x przy 
użyciu przycisku Reboot computer. 

/flash/bin/filename: Ostatnie ramki x/yyy 

Zapisywanie w pamięci Flash 

Całkowity postęp instalacji 

Poczekaj, aż pojawi się komunikat „BootInstall finished!” 
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OSTRZEŻENIE: W PRZYPADKU WERSJI B6.00 DO B6.08 KOMENDA REBOOT MOŻE BYĆ 
AKTYWOWANA WYŁĄCZNIE ZA POŚREDNICTWEM INTERFJESU 
POWŁOKI (KOMENDY REBOOT SHELL) LUB POPRZEZ CYKLICZNE 
PRZEŁĄCZANIE ZASILANIA STEROWNIKA C26X. 
 
W RAZIE WYSTĄPIENIA BŁĘDU WPISZ „REBOOT” W KONSOLI 
HYPERTERMINALU I NATYCHMIASTOWO NACIŚNIJ DOWOLNY 
KLAWISZ. 
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9. INSTALACJA OPCJONALNA 
 
Opcjonalne moduły obejmują: 

− Połączenie 

− Drukarkę 

9.1 Połączenie zewnętrznego zegara nadrzędnego 
 
W jednej z opcji płyty CPU zastosowane jest zewnętrzne standardowe połączenie BNC do 
odbierania sygnału synchronizacji z zewnętrznego zegara nadrzędnego. Zalecanym 
zewnętrznym zegarem nadrzędnym jest zegar radiowy hopf 6870. 
 
Instalację należy przeprowadzić wg standardowych zasad instalacji kabla BNC obejmujących 
limit długości kabla i terminację rezystorem 50 ohm 
 
Instalując zewnętrzny zegar nadrzędny odnieś się do stosownej dokumentacji i do 
podsumowania w rozdziale DS Agile/PL Instalacja. 
 
Sygnalizacja zewnętrznym sygnałem IRIG B powinna być skonfigurowana w bazie danych 
C26x. 
 

9.2 Instalacja drukarki 
 
Drukarka może być zainstalowana na stałe dla celów SOE (rejestracji zdarzeń) lub obsługowo-
konserwacyjnych. Znakowanie danych jest definiowane w DS Agile SCE. 
 
Drukarkę należy podłączyć do portu 1, 2, 3 lub 4 sterownika C26x. 
 
Jeżeli port drukarki znajduje się na płycie BIU, należy go skonfigurować poprzez odpowiednie 
ustawienie zworek jako port RS232. 
 
Co więcej, w C26x powinien znajdować się plik konfiguracyjny (wraz z bazą danych) 
zawierający parametry komunikacyjne drukarki. 
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10. ZAŁĄCZNIK: SZCZEGÓŁOWY OPIS CMT 
 

10.1 WPROWADZENIE 
 
W katalogu <katalog instalacyjny>/Computer/Cmt/Docs dostępne są dwa pliki html: 
 
− Instrukcja konfiguracji 

 
− Instrukcja obsługi, która dostępna jest również z poziomu aplikacji poprzez menu pomocy 

(Help). W każdym rozdziale tej instrukcji opisano szczegółowo ekran lub menu aplikacji. 
 

−  
10.2 Przegląd narzędzia do obsługi komputera Computer Maintenance Tool (CMT) 

 
10.2.1 Informacje ogólne 

 
CMT zapewnia przyjazny użytkownikowi sposób obsługi i konserwacji urządzeń DS Agile C26x. 
Nie jest wymagane wpisywanie komend w powłoce urządzenia; główne operacje można 
wykonywać za pośrednictwem interfejsu graficznego. 
 
CMT może być instalowany na komputerach z systemem Windows 98, NT 2000, XP/SP2 lub 7. 
 

10.2.2 Uruchamianie oprogramowania 
 
CMT instalowany jest w domyślnej procedurze instalacyjnej oprogramowania DS Agile C26x. 
CMT zwykle instalowany jest w katalogu C:\Program Files\Alstom\DCS\Computer\Cmt. Można 
również uruchomić program klikając Menu Start | Wszystkie Programy | Alstom | DCS | 
Computer | Computer Maintenance Tool. 
 
Po uruchomieniu przez 3 sekundy pokazywany jest ekran startowy programu. 
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10.2.3 Główne okno CMT 
 
W oknie tym dostępne są do wyboru następujące opcje: 
 

 
 

10.2.3.1 Górne menu 
 

10.2.3.1.1 Pozycja File (Plik) 
 
Pod pozycją File znajdują się dwa podmenu: Network Interface (Interfejs sieciowy) oraz Quit 
(Zakończ). 
 
Podmenu interfejsu sieciowego Network interface ( F2 ) 

 

 
 
W tym miejscu wybierana jest płyta interfejsu sieciowego wykorzystywana przez komputer do 
dostępu do sieci. Otwierane jest okno wyboru i proponowana jest płyta interfejsu sieciowego 
zainstalowana w komputerze. 
 
Wybierz płytę, którą chcesz użyć i kliknij OK lub zamknij to okno mechanizmem zamykania 
Windows. 
 
W przypadku komputerów z tylko jedną płytą ethernetową, właściwa płyta wybierana jest 
automatycznie. Przykład: 
− Interfejs MS TCP Loopback (nie wykorzystywany przez CMT) 



Instalacja C26x/EN IT/C56a 
 
DS Agile C26x Strona 41/67 
 

− Adapter ethernetowy 3Com 3C90x 

− 3Com Ether Link PCI 

− Sterownik AT-2500 NDIS Series 4.0 

− Adapter NdisWan: (nie wykorzystywany przez CMT) 
 
Wybór jest zapisywany w rejestrze. 
 
Podmenu Quit (CTRL + q) 
 
Służy do wychodzenia z programu. 
 

10.2.3.1.2 Pozycja Tools (Narzędzia) 
 
Podmenu Language (Język) 
 
To menu służy do określania języka wykorzystywanego przez CMT. Językiem domyślnym jest 
angielski (English). W tym podmenu można wybrać język spośród następujących: angielski 
(F5), francuski (F6), niemiecki (F7), hiszpański (F8), rosyjski (F9), uproszczony chiński (F10) lub 
polski (F11). 
 
Wybór jest zapisywany w rejestrze. 
W PRZYPADKU JĘZYKÓW INNYCH NIŻ ZACHODNIOEUROPEJSKIE (rosyjski (cyrylica) lub 
chiński czy też polski) należy skonfigurować komputer tak, by wspierał cyrylicę lub czcionki 
języka polskiego bądź uproszczonego chińskiego. 
 
Przejdź do menu Start | Panel sterowania | Opcje regionalne i językowe: 

 

 

 
 

zmień Ustawienia językowe systemu klikając przycisk Dostosuj... 
 
Otworzy się nowe okno; wybierz Russian dla j. rosyjskiego lub Chinese (Popular Chinese 
Republic) dla uproszczonego j. chińskiego, lub Polish dla j. polskiego. 
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Uruchom ponownie komputer, aby wprowadzone zmiany zostały uwzględnione. Górna część 
tabeli ASCII (128 do 
256) wskazuje teraz specyficzne znaki cyrylicy lub uproszczonego chińskiego. 
 
Podmenu Background colour (kolor tła) 
 
Służy do wybrania tła okien programu CMT. Kolor domyślny: szary 
 
Opcja Background colour powoduje przywołanie panelu 256 kolorów, spośród których możesz 
wybrać jeden. Kolor ten będzie nowym domyślnym kolorem tła. Najlepiej wybrać kolor ze środka 
zakresu. 
 

 
 

Wybór jest zapisywany w rejestrze. 
 

10.2.3.1.3 Menu Help (Pomoc) 
 
Menu File (Plik) zawiera dwa podmenu: Index oraz About. 
 
Podmenu Index ( F1) 
 
Pozwala wyświetlić instrukcję obsługi przytaczaną w tej części dokumentacji. 
 
Podmenu About ( F5) 
 
Powoduje wyświetlenie okienka informacyjnego zawierającego: wersję CMT i opis praw 
własności. Są to informacje identyczne z tymi wyświetlanymi w ekranie powitalnym.  
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10.2.3.2 Przycisk Search computers (Znajdź komputery) 
 
Służy wyszukiwaniu komputerów, tj. sterowników podłączonych do danej sieci lokalnej LAN. Po 
naciśnięciu tego przycisku aplikacja rozpoczyna wyszukiwanie i przez 4 sekundy zbiera wyniki. 
Status procesu wyszukiwania wyświetlany jest w polu Selected computer, (wybrany komputer) 
poprzez komunikat: 
 
„------- NETWORK SCANNING --------” (przeszukiwanie sieci) 

 
Filtr Multi rack group filter umożliwia przefiltrowanie odpowiedzi ze sterowników względem ich 
adresów grup multi rack (opisane w dalszej częsci dokumentacji). 

 

 

 
 

Mogą wystąpić 3 sytuacje: 
 
− Upłynie czas oczekiwania na odpowiedzi sterowników; wyświetlana jest wtedy lista 

wszystkich „odpowiadających” jednostek C26x zawierająca ich nazwę, adres IP, typ i 
numer seryjny. Lista sortowana jest wg rosnących numerów seryjnych. Wyszukiwanie 
wykonywane jest w 4 sekundowym cyklu powtarzanym. 
 

− Powtórne naciśnięcie przycisku Search computers zatrzymuje wyszukiwanie. Nie 
wybrano żadnego C26x. 

 
− Kliknięcie przycisku komputer; zatrzymuje wyszukiwanie i powoduje wybór 

odpowiadającego temu przyciskowi sterownika C26x: 
 

Nazwa, adres IP, Typ oraz numer seryjny wybranego C26x są wyświetlane w górnym prawym 
polu tekstowym Selected computer: 
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Kolor napisów na każdym z przycisków odpowiada trybowi pracy C26x: 
 

 

 
 

W każdej zakładce może być wyświetlanych do 20 przycisków. Tak więc maksymalnie może 
być wyświetlonych 100 komputerów. 
 

10.2.3.3 Przycisk Computer's list (Lista komputerów) 
 
Lista wszystkich „odpowiadających” komputerów jest wyświetlana bez przeszukiwania sieci, 
i zawiera ich nazwy, adresy IP, Typy i numery seryjne. 
 

10.2.3.4 Lewy pasek 
 
Zawiera wszystkie operacje, które można wykonać na wybranym C26x: 
Po prostu kliknij przycisk, aby uruchomić pożądane zadanie. 
 
Każda z tych operacji jest opisana w kolejnym rozdziale tej instrukcji. 

  



Instalacja C26x/EN IT/C56a 
 
DS Agile C26x Strona 45/67 
 

10.2.4 Filtr Multi rack group 
 
Naciśnięcie tego przycisku powoduje otwarcie menu pozwalającego ustawić filtr typu dla 
sieciowego protokołu Ethernet używanego przez system wielokasetowy (multi rack). Dla 
systemu jednokasetowego musi być zastosowany filtr "*" (ten symbol jest równoznaczny 
z brakiem filtrowania). 

 

 

 
 

10.2.5 Operacje wykonywane za pomocą przycisków CMT 
 

10.2.5.1 Computer version (Wersja komputera) 
 
CMT odczytuje z pamięci C26x i wyświetla trzy następujące zestawy informacji: 

− Software block (blok oprogramowania): 

− Wersja 

− Kompatybilność z bazą danych 

− Wersja IEC 61850-8-1 SBUS Agency 

− Wersja oprogramowania ISaGRAF 

− Wersja oprogramowania Traingle 

− Data utworzenia oprogramowania aplikacyjnego 

− Database block (blok bazy danych) (o ile baza danych jest uruchomiona ...): 

− Nazwa urządzenia 

− Typ urządzenia 

− Model 

− Firma 

− Opis 

− Podstacja 

− Nazwa bazy danych 

− Wersja 

− Ścieżka bazy danych 

− Data utworzenia bazy danych i ostatniego zapisu w bazie danych 

− Informacje dotyczące stanu C26x: 
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ACTIVE / MAINTENANCE / INITIALIZATION / SIMULATION / STANDBY / FAULTY / HALTED / 
STOPPED (AKTYWNY / KONSERWACJA / INICJALIZACJA / SYMULACJA / CZUWANIE / 
USTERKA / WSTRZYMANIE / ZATRZYMANIE) 
 
Dwa bloki informacyjne pełnią rolę nagłówków w innych stronach. 
 

10.2.5.2 Boot Parameters (Parametry bootowania) 
 
Przycisk Boot Parameters służy do wyświetlania aktualnych parametrów bootowania 
komputera. Definiują one sposób bootowania (siciowy lub z dysku flash) i ustalają adres 
internetowy  C26x. 
 
Wszystkie wartości wyśweitlane w białych polach tekstowych („inet on Ethernet”, „host inet” oraz 
„arget name”) mogą być modyfikowane. 
 
Przy pierwszym bootowaniu C26x możliwe jest określenie szeregu parametrów, takich jak adres 
sieciowy, urządzenie bootowania, host i plik konfiguracyjny. 

 

 

 
 

Informacje te są zakodowane w pojedynczej strukturze zwanej „parametrami bootowania”. 
Parametry bootowania są umieszczane pod znanym adresem w pamięci flash, dzięki temu 
system bootowania bez problemu może odnaleźć parametry używane do bootowania. 
Parametry bootowania są jedynymi danymi przesyłanymi z pamięci ROM botowania do 
bootowanego systemu. 
 
Parametry bootowania są następujące: 
 
boot device (urządzenie bootowania) (wymagane): typ urządzenia, z którego następuje 
bootowanie. Musi to być jeden z napędów (nośników pamięci) objętych pamięcią ROM 
bootowania (motfec(0,0) dla sterownika Motorola Fast Ethernet lub tffs=0,0( 0,0) dla dysku 
Flash). Z racji ograniczonej przestrzeni w pamięci ROM bootowania, może ona uwzględniać 
tylko kilka napędów. 
− 1-sza cyfra: numer urządzenia bootowania (0..n) 

− 2-ga cyfra: numer procesora w systemie wielokasetowym (0..n); ten identyfikator, 
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zdefiniowany dla urządzenia docelowego, jest unikalny dla każdego C26x i może być 

użyty do rozróżniania typów C26x w architekturze wielokasetowej: 

− Główny C26x: 0 (zero) / 1 (1 jest używana wyłącznie dla głównej kasety rezerwowej 

w przypadku zastosowania redundancji RTU). 

− Rozszerzenie C26x: 2 (dwa) do 17 

− W przypadku sterownika pola w systemie jednokasetowym numer procesora to 

zawsze 0. 

 
Host name (Nazwa hostu): nazwa hostu, z którego następuje bootowanie. Jest to nazwa, pod 
którą VxWorks rozpoznaje hosta; nie musi to być nazwa używana przez sam host. 
 
File name (Nazwa pliku): pełna ścieżka z nazwą pliku modułu obiektu VxWorks, który ma 
zostać zabootowany. Ta ścieżka z nazwą pliku jest również zgłaszana do hostu podczas 
uruchamiania serwera docelowego, tak więc może ona również określać lokalizację obrazu 
VxWorks znajdującego się na hoście. 
 
W przypadku bootwania sieciowego (ethernetowego): vxWorks, w przypadku bootowania 
z dysku Flash: "/flash/bin/vxworks" 
 
IP on Ethernet: adres interfejsu ethernetowego. Adres internetowy (IP) jest podawany jako 
rozdzielany kropkami (np. 10.22.92.52). 
 
Opcjonalna maska podsieci 

Wartość domyślna: 0xFFFFFF00 => maska podsieci = 255.255.255.0 
Przykłady: wpisz 10.22.92.52:0xFFFF0000 => maska podsieci = 255.255.0.0 

10.22.92.52:0xFF000000 => maska podsieci = 255.0.0.0 
 

IP 2 on Ethernet: adres drugiego portu CPU3. Wykorzystywany do połączenia SCADA 
sterownika C26x– niezależnego urządzenia RTU lub architektury wielokasetowej (patrz dalsza 
cześć dokumentacji); domena rożni się od poprzedniej. 
 
IP on backplane: adres interfejsu płyty zbiorczej (niewykorzystywanego dla C26x). Może mieć 
opcjonalną maskę podsieci i/lub informację o czasie dzierżawy ustawione jako „e”. 
 
Host IP: adres hosta bootowania. 
 
Gateway IP: adres routera podłączonego do hosta bootowania. Pozostaw parametr pustym, 
jeżeli host jest w tej samej sieci. 
 
User & ftp password: dane uwierzytelniające na hoście bootowania. 
 
Flags: systemowe flagi konfiguracyjne. 
 
0x04 Nie rozpoczynaj sekwencji autobootowania => zatrzymaj zanim rozpocznie się 
ładowanie oprogramowania aplikacyjnego 
0x08 Natychmiastowe autobootowanie (bez odliczania) => załaduj i uruchom 
oprogramowanie aplikacyjne 
 
Target name: nazwa systemu bootowanego 
 
Start-up script: nazwa pliku, który ma być uruchomiony jako skrypt uruchamiania (nieużywany) 
Other: „inny ciąg znaków” do wykorzystania w aplikacji 
 
Serial number: numer seryjny płyty procesora używany do ustawiania adresu ethernetowego  
 
 
(Mac) płyty 
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Przykład: 41 => 

 

 
 
Urządzenie C26x bootuje się na (ftp w przypadku sieci, flash memory w przypadku pamięci 
Flash). Bootowanie Bootprom zatrzymuje C26x po zabootowaniu (w przypadku bootowania 
sieciowego należy po całej operacji nacisnąć przycisk Reboot computer (Uruchom ponownie 
komputer)). 

 

 
 

Trybem obowiązującym dla bieżących operacji jest Flash boot (bootowanie z pamięci Flash). 
 
Ethernet interface: medium i prędkość transmisji. Dostępne wartości: 

 
 

 
 

Tryb domyślny: RJ45 auto detect (automatyczna negocjacja pomiędzy C26x i switchem). 
 
Za pomocą przycisku Get Boot parameters można odczytać informację z pamięci flash C26x. 
Po wprowadzeniu zmian kliknij przycisk Set boot Parameters, aby zastosować te zmiany 
w C26x (jeżeli oprogramowanie CMT zostało zainstalowane w trybie Normalnym). 
 
Zmiany zapisywane są w pamięci flash C26x i zostaną wprowadzone dopiero po ponownym 
przeładowaniu sterownika. 
 
ARCHITEKTURA WIELOKASETOWA 

 
Przycisk opcji Multi rack computer umożliwia skonfigurowanie C26x zastosowanego 
w systemie wielokasetowym. Po wybraniu tej opcji pojawią się dwie kolejne: 
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− Rack address to opcja pozwalająca wybrać pomiędzy Main (1: standardowa jednostka 
główna, 2: rezerowa jednostka główna) a Secondary (rozszerzenie o adresie kasety 
w systemie od 1 do 16). 

 
− Multi rack group to opcja pozwalająca wybrać typ protokołu Ethernet używanego 

w komunikacji pomiędzy kasetą główną a pomocniczą. Zastosowanie określonego typu 
protokołu Ethernet (A000 lub A001 ...) umożliwia koegzystowanie systemów 
wielokasetowych w tej samej sieci fizycznej. Dostępne wartości: 

 

 

 
 

IP2 on Ethernet jest adresem odgałęzienia, poprzez które rozszerzenie przyłączone jest do 
sieci. 
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10.2.5.3 Database Management (Zarządzanie bazą danych) 
 
W panelu znajdują się dwa obszary: 

 

 
 
Information (obszar informacyjny) 
 
Data base 1 wyświetla pierwsza rewizję bazy danych oraz jej stan CURRENT / STANDBY 
(AKTUALNA / W TRYBIE OCZEKIWANIA) 
 
Data base 2 wyświetla drugą rewizję bazy danych oraz jej stan CURRENT / STANDBY 
(AKTUALNA / W TRYBIE OCZEKIWANIA) 

 
Actions (Operacje) 
 
Clean all DB usuwa pierwszą i drugą bazę danych. W rezultacie następuje przeładowanie (od 
wersji B5.24). Używać WYŁĄCZNIE do aktualizacji oprogramowania C26x. 
 
Switch data bases przełącza pomiędzy dwiema bazami danych. W rezultacie baza aktualna 
(CURRENT) przechodzi w tryb oczekiwania (STANDBY) a baza będąca w trybie oczekiwania 
(STANDBY) staje się aktualną (CURRENT) a C26x oczekuje na start. 
 
Select a Data base version pozwala wybrać wersję bazy danych systemu bezpośrednio 
z SCE; otwierane jest okno wyboru plików wyświetlające wszystkie dostępne pliki .zip. 
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Przejdź do archiwum i załaduj pliki przyciskami My Computer, ../ oraz ./. 
 

Kliknij go dwukrotnie; powoduje to wyświetlenie rewizji wersji x.yy w polu tekstowym Selected 
DB version (wybrana wersja bazy danych), dla późniejszego pobrania i rozpakowania plików 
.adb. Pliki .adb są zapisywane w <katalogu instalacyjnym>/Computer/Cmt/db i wyświetlane 
w oknie: 

 

 
 

Brak wiersza „inflating: ./db/xxxxx.adb” wskazuje na to, że operacja rozpakowywania nie może 
znaleźć żadnych plików *.adb. Błąd często wynika z użycia spacji w nazwie pliku lub katalogu. 

 
Kliknij Close (Zamknij). 

 
Aby pobrać plik *.adb do C26x, kliknij w liście Choose your download… (Wybierz, co chcesz 
pobrać...) i wybierz Database only (Tylko baza danych). 

 
 
Uwaga: W przypadku niezależnej jednostki C26x (C26x nie powiązany z żadnym 

urządzeniem DS Agile IEC 61850-8-1), gdy chcesz zapisać bazę danych 
(.mpc file) na CPU3 (do 20 MB), wybierz Database + MPC w liście: 

 

 
 

Lista okna wyboru plików zawiera wszystkie pliki .adb wypakowane z archiwum; jest tyle plików, 
ile jednostek C26x jest skonfigurowanych w SCE: 
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Kliknij OK, aby rozpocząć pobierania bazy danych do wybranego uprzednio sterownika C26x. 
Open S1 configuration file otwiera plik .set w DS Agile S1 (sprawdź listę filtrów Filter list): 

 

 

 
 

Szczegółowe informacje nt. DS Agile S1 zamieszczono w rozdziale C26x/PL Ustawienia. 
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10.2.5.4 Data and Time (Data i godzina) 
 
W sekcji tej można odczytać oraz zmienić datę i godzinę. 

 

 

 
 
 

10.2.5.4.1 Główne przyciski 
 
First running date - data pierwszego uruchomienia C26x; tutaj bezpośrednio wyświetlana jest 
informacja zapisana w „/flash/MAINT/firstrd”. 
 
Computer use: liczba godzin pracy sterownika C26x. Wartość odczytywana jest z lokalizacji 
„/flash/MAINT/ophours”. 
 
Get computer date: służy do odczytywania godziny na C26x (czas lokalny). 
 
Set date: służy do modyfikacji daty i godziny C26x. Informację o aktualnej godzinie i dacie 
dostarcza system Windows zainstalowany na komputerze operatora. W razie potrzeby można je 
zmienić. 

 

 
 

Kliknij przycisk OK, aby zatwierdzić zmiany i przesłać godzinę do sterownika. 
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10.2.5.4.2 Set year (Ustaw rok) 

 
W tej sekcji z CMT zainstalowanego na komputerze wybierany jest rok i wysyłany do nowego 
C26x. 
 
Funkcja „Set year” (Ustaw rok) działa podobnie jak „Set date” (Ustaw datę), ale powoduje 
zmianę jedynie roku. Ustawienie roku na nowym C26x jest przydatne, gdyż sygnał IRIG B nie 
zawiera informacji o roku: nowa jednostka C26x ustawiona jest na rok domyślny zgodny 
z rokiem systemu operacyjnego Windows. 
 
System DS Agile pracuje przy połączeniu serwera nadrzędnego SNTP do SBUS. Serwer 
nadrzędny SNTP synchronizuje wszystkie urządzenia podłączone do magistrali SBUS. 
 
GPS co 20 sekund wysyła w systemie DS Agile sygnał IRIG B do serwera nadrzędnego SNTP. 

Sygnał IRIG B zawiera informacje o czasie i dacie w następującym formacie: 

− Sekunda 

− Minuta 

− Godzina 

− Dzień 

− Miesiąc 

Sygnał IRIG B nie zawiera informacji o roku. 
 
UWAGA: ABY ZMIENIĆ ROK LUB INFORMACJE O DACIE I GODZINIE WYSTARCZY 

POŁĄCZYĆ CMT Z NADRZĘDNYM SERWEREM SNTP. NIE ŁĄCZ CMT 
Z NOWYM C26X ANI Z KLIENTEM. JEŻELI ZMIENISZ ROK LUB DATĘ 
I GODZINĘ NA NOWYM C26X LUB W KLIENCIE, SYSTEM DS AGILE 
BĘDZIE OTRZYMYWAŁ DANE Z DWÓCH ŹRÓDEŁ: Z SYGNAŁU IRIG B 
ORAZ Z NOWEGO C26X LUB KLIENTA. MOŻE TO BYĆ PRZYCZYNĄ 
NIESPÓJNOŚCI DANYCH. 

 
Upewnij się, że CMT jest połączony z nadrzędnym serwerem SNTP. 
 
W CMT, w oknie Please-modify-or-confirm-date… (Zmodyfikuj-lub-potwierdź-datę...) wybierz 
rok. 

 

 
 

Zamknij okno klikając OK. 
 
Nadrzędny serwer SNTP zmieni rok i dzień. Serwer nadrzędny SNTP w ciągu 20 sekund, kiedy 
to otrzyma kolejny sygnał IRIG B, zachowa wprowadzone ustawienie roku i zmieni ustawienie 
dnia zgodnie z informacją otrzymaną w sygnale IRIG B. 
 
Serwer nadrzędny SNTP wyśle dane o dacie i godzinie, włączając w to prawidłowo ustawiony 
rok, poprzez magistralę SBUS do wszystkich urządzeń. 
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10.2.5.4.3 IRIG-B (Interfejs synchronizacji czasu) 
 
Sekcja ta pozwala odczytać informacje IRIG B z C26x. Jeżeli sygnał IRIG-B jest podłączony 

 

 
 

Jeżeli sygnał IRIG-B nie jest podłączony 
 

 
 

Sekcja Synchronism (synchronizacja) służy do odczytywania informacji o synchronizacji z C26x: 
 

 
 

10.2.5.5 Błędy 
 
Wyświetlana jest zawartość pliku „/flash/systrap/index.txt”. Pokazuje liczbę błędów od momentu 
inicjalizacji indeksu, data i godzinę ostatniego błędu i nazwę pliku zawierającego informację 
o tym błędzie. 

 

 
 

Ten plik (wraz z ostatnim plikiem systrap) jest wstępnie wybierany w rozwijalnej liście File to 
display (plików do wyświetlenia). 
 
W C26x archiwizowanych jest 10 ostatnich pików błędów; wybierz jeden z tych plików 
z rozwijalnej listy. 
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Kliknij plik, aby go wyświetlić: 
 

 
 

− Print - ta opcja wysyła plik na drukarkę systemu Windows. 

− Save as... (Zapisz jako...) Opcja ta jest używana do zapisywania pliku na dysku 

komputera. Otwiera okno wyboru plików: 

 

 
 
Zauważ, że nazwa pliku odnosi się do pliku „/flash/SYSTRAP/STxx.TXT” na C26x. 
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10.2.5.6 File Explorer (Eksplorator plików) 
 
Sekcja ta ma podobną funkcję jak wiele klientów FTP lub eksploratorów plików. 
 
Lewa strona jest obrazem lokalnego systemu plików komputera, prawa jest obrazem systemu 
plików C26x. 

 
 

10.2.5.6.1 Strona lokalna/komputera (lewa) 
 
Po stronie komputera, domyślnym katalogiem bieżącym jest ostatnio wybrany katalog (wartość 
zapisana w rejestrze). 
 
Katalogi są wyświetlane z pogrubioną czcionką. Można obejrzeć ich zwartość klikając je 
jednokrotnie. Zawartość przeglądarki jest automatycznie aktualizowana i odzwierciedla nowe 
pliki lub podkatalogi katalogów. 
 
Pliki wyświetlane są z normalną czcionką. Aby wybrać plik, po prostu kliknij go raz 
(ciemnoniebieskie tło oznacza, że plik został wybrany). 
 
Rozwijalna lista Change disk zawiera wszystkie napędy komputera uwzględniane 
w przeglądarce plików. W szarym polu wyświetlana jest obecna ścieżka lub wybrany plik 
(czcionka pogrubiona). 

 
10.2.5.6.2 Strona zdalnego C26x (prawa) 

 
Po prawej stronie okna, w liście Change root wybierz plik root systemu plików C26x.Dostępne 
są /RAMDEV (dysk ram) oraz /flash (pamięć flash). 
Pojedyncze kliknięcie katalogu pozwala podejrzeć jego zawartość, a pojedyncze kliknięcie 
pliku zaznacza go jako wybrany (wybór sygnalizowany jest ciemnoniebieskim tłem). 
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Dla każdego pliku wyświetlany jest również jego rozmiar oraz data ostatniej modyfikacji. 
 
Przycisk Delete służy do usuwania zaznaczonego pliku z systemu plików C26x. Otwierane jest 
okno potwierdzania usuwania wyświetlające pełną ścieżkę usuwanego pliku i użytkownik może 
potwierdzić jego usunięcie lub anulować operację. 
 
Przycisk Format służy do kasowania i formatowania systemu plików C26x; usuwane są 
wszystkie pliki. Przycisk ten może być użyty jedynie w trybie zatrzymania lub bootowania 
C26x. Otwierane jest okno potwierdzania, w którym użytkownik może potwierdzić lub anulować 
operację formatowania. 
 

10.2.5.6.3 Pobieranie (strzałka w prawo) 
 
Aby rozpocząć transfer pliku użyj dwóch strzałek pomiędzy obiema przeglądarkami: 
 
Wybierz  , aby pobrać plik wybrany w przeglądarce komputera do katalogu zaznaczonego 
w przeglądarce C26x. 
Nazwa nie jest zmieniana; kopiowane mogą być wyłącznie pliki o nazwie typu DOS (format 8. 
3). Jeżeli dany plik znajduje się już na C26x, jest nadpisywany. 
 
Żółty kolor paska postępu pokazuje postęp kopiowania, czas zapisu w pamięci flash jest 
reprezentowany przez całkowicie czerwony pasek. 
 

10.2.5.6.4 Wgrywanie (strzałka w lewo) 
 
Wybierz  , aby wgrać plik Plik zaznaczony na C26x jest wgrywany na komputer, do 
aktualnego katalogu. 
 
Nazwa nie jest zmieniana. Jeżeli dany plik znajduje się już na C26x, jest nadpisywany. 
 
Żółty kolor paska postępu pokazuje postęp kopiowania. 

 
10.2.5.7 BootInstall 

 
Funkcja ta jest równoważna do komendy BootInstall, aktywowanej z poziomu powłoki.  
 
Powoduje automatyczne pobranie zbioru plików kluczowych dla aplikacji C26x. 
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Katalog wybierany jest przez operatora. Zbiór plików wybierany jest automatycznie i musi być 
zgodny z typem płyty CPU zainstalowanej w C26x. 
 
Po stronie komputera (lewej), domyślnym katalogiem bieżącym jest ostatnio wybrany katalog 
(wartość zapisana w rejestrze). 
 
Katalogi są wyświetlane z pogrubioną czcionką. Można obejrzeć ich zwartość klikając je 
jednokrotnie. Zawartość przeglądarki jest automatycznie aktualizowana i odzwierciedla nowe 
pliki lub podkatalogi katalogów. 
 
Pliki wyświetlane są z normalną czcionką. Aby wybrać plik, po prostu kliknij go raz 
(ciemnoniebieskie tło oznacza, że plik został wybrany). 
 
Górne pole Change disk zawiera wszystkie napędy komputera uwzględniane w przeglądarce 
plików. 
 
W szarym polu wyświetlana jest obecna ścieżka (pogrubioną czcionką). Po wybraniu pliku 
używana jest wyłącznie ścieżka; nazwa pliku jest ignorowana. 
 
− Uruchamianie funkcji BootInstall 

 
C26x musi być w trybie STOPPED (zatrzymanie) lub BOOT (bootowanie). Po oknie 
potwierdzenia rozpoczyna się procedura BootInstall. Górny pasek postępu pokazuje postęp plik 
po pliku (żółty dla kopiowania, czerwony dla zapisu). 
 
Dolny pasek postępu pokazuje postęp procesu globalnego (żółty). Przycisk Start BootInstall 
znika po każdym jego użyciu; musisz kliknąć BootInstall ponownie i wybrać inny katalog. 
 
− Abort BootInstall (Zakończ proces BootInstall). 

 
Przycisk Abort BootInstall może zatrzymać proces kopiowania pliku. Kliknięcie przycisku jest 
zapisywane i zatrzymuje pobieranie po przekopiowaniu całego pliku; nie może zatrzymać 
pobierania, gdy plik jest kopiowany. Nie jest wymagane potwierdzenie. 
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− Aktualizacja bootromu 
 
Przycisk Update bootrom służy do aktualizacji części pamięci flash C26x zawierającej bootrom 
( oprogramowanie uruchamiane po restarcie). Aby funkcja ta była wykonalna, C26x musi być 
w trybie zatrzymania. 

 
Użytkownik musi najpierw wybrać katalog zawierający plik „bootrom.flh”. Zostanie poproszony 
o potwierdzenie. 

 
Plik jest najpierw pobierany do C26x jako /RAMDEV/bootrom.flh a następnie jest kopiowany do 
pamięci flash. 
 
Upewnij się, co do swojego wyboru, jeżeli wybrałeś nieprawidłowy plik, C26x nie 
przeprowadzi przeładowania przy następnym restarcie. 

 
 

10.2.5.8 Telnet 
 
Ten przycisk uruchamia domyślnego klienta Telnet systemu Windows na komputerze operatora. 
Telnet jest podłączany do wybranego C26x. 

 

 

 
 
Można w prosty sposób skorzystać z tego klienta, by połączyć się z powłoką C26x celem 
wykonania operacji, których nie może wykonać CMT. 
 
Login: C264 Hasło: psw@C264 
 
Sesję można zakończyć komendą „logout” (wyloguj) lub zamykając system Windows. 
 
Ponieważ sesja Telnet jest uruchamiana niezależnie od CMT, możliwe jest uruchomienie wielu 
sesji na dwóch lub więcej jednostkach C26x. 
 
Telnet korzysta ze stosu TCP/IP, dlatego C26x musi być dostępny z poziomu komputera w tym 
trybie. Komendy: 
 
− Wpisz „i”, aby wyświetlić listę dostępnych komend. 

− Wpisz „lkup” <nazwa komendy>, aby uzyskać pomoc na temat danej komendy. 

− Wpisz S_DBTEST_print_bay, aby sprawdzić pozycje C26x. 

 
 

10.2.5.9 Pamięć dziennika zdarzeń 
 
W tej sekcji można odczytywać lub modyfikować pamięć dziennika zdarzeń oraz konfigurację 
drukarki zapisane na C26x. 
 

10.2.5.9.1 Zarządzanie pamięcią dziennika zdarzeń 
 



Instalacja C26x/EN IT/C56a 
 
DS Agile C26x Strona 61/67 
 

 
 
Function Information (Informacje o funkcji) 
 
Opcja „Function information” zwraca informacje dotyczące mechanizmu pamięci dziennika 
zdarzeń. 
Enable/Disable event log storage (Włącz/wyłącz pamięć dziennika zdarzeń) 
Opcja „Disable event log storage” (stan domyślny) wyłącza mechanizm pamięci dziennika 
zdarzeń. Stan jest aktualizowany w oknie informacji o funkcji. 

 

 
 
„Enable event log storage” (stan domyślny) włącza mechanizm pamięci dziennika zdarzeń. Stan 
jest aktualizowany w oknie informacji o funkcji.  
 

 
 
Get stored event log (Odczytaj zapisany dziennik zdarzeń) 
 
Opcja „Get stored event log” odczytuje dziennik zdarzeń zapisany w pamięci flash C26x 
i kopiuje go do pliku „temporary” (tymczasowego): c:\Temp\ArchX.lst 

 

 
 
i otwiera okno notatnika „notepad”. 
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Plik może być edytowany, drukowany i zapisywany jak zwykły plik komputerowy. 
 
 

10.2.5.9.2 Zarządzanie drukarką 
 

Get Printer Parameter (Odczytaj parametr drukarki) 
Opcja „Get Printer Parameter” odczytuje konfigurację drukarki. 
 

 
 
Urządzenie może być jednym z następujących: „no printer” (brak drukarki) 
 

„Frontal RS232”: 9-pinowe złącze D-sub na przednim panelu (złącze konfiguracji lub powłoki) 

„/Scc1/tty”: port 1 na BIU 

„/Scc2/tty”: port 2 na BIU 

„/Scc3/tty”: port 3 na płycie Cpu270 (tył) 

„/Scc4/tty”: port 4 na płycie Cpu270 (tył) 
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Sterowanie może być: 

„0 (none)” brak sterowania 

„1 (Xon/Xoff)” sterowanie programowe 

"2 (Hard)" sterowanie sprzętowe 

„3 (Both)” sterowanie programowe i sprzętowe 

 
Printer mode (Tryb drukarki) 
 
Opcja „printer mode” przełącza tryb drukarki z NORMAL (drukuje zdarzenia oznaczone 
w konfiguracji jako drukowalne) do OFF (nie drukuje żadnych zdarzeń, nawet ustawionych jako 
drukowalne) lub DEBUG (drukuje wszystkie zdarzenia, nawet te nie oznaczone jako 
drukowalne). 

 

 
 

Event log mode (Tryb dziennika zdarzeń) 
 
Opcja „Event log mode” zmienia tryb dziennika zdarzeń z NORMAL (zapisuje zdarzenia 
oznaczone w konfiguracji jako „log”) na DEBUG (zapisuje wszystkie zdarzenia, nawet te nie 
oznaczone w konfiguracji jako „log”). 

 

 
 

 
10.2.5.9.3 Stop Computer (Zatrzymaj komputer) 

 
Ta operacja zatrzymuje oprogramowanie aplikacyjne wybranego C26x. Zawiesza wszystkie 
operacje za wyjątkiem „SYNCHRO” oraz „SUPERV”. Wymagane jest potwierdzenie. 

 
 
10.2.5.9.4 Reboot Computer (Przeładuj komputer) 

 
Ta operacja powoduje przeładowanie (rebootowanie) C26x. Wymagane jest potwierdzenie. 
Uwaga: wynik automatyzacji PSL może ulec zmodyfikowaniu przez takie przeładowanie; w takim 
przypadku zaleca się przeładowanie poprzez powłokę. 
 
W przypadku wersji B6.00 do B6.08 komenda reboot może być aktywowana wyłącznie za 
pośrednictwem interfejsu powłoki (komendy reboot shell) lub poprzez cykliczne przełączanie 
zasilania sterownika, gdy c26x jest w trybie ZATRZYMANIA. 
 
 

10.2.5.9.5 Monitor 
 
Ta opcja pozwala wyświetlać dla każdej płyty (z automatycznym odświeżaniem bądź bez): 
 
− status płyty: zielony kolor dla płyty zainstalowanej i skonfigurowanej, niebieski dla 

brakującej, szary dla nieskonfigurowanej 
 

− wszystkie wartości WE/WY: zielony dla włączonego/zamkniętego, czerwony dla 
wyłączonego/otwartego, szary dla nieskonfigurowanego 

 
− statusy kanałów: ważny / nieważny / skonfigurowany / nieskonfigurowany 
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10.2.5.10 Boards and IEDs State (Stan płyt i urządzeń IED) Ta opcja pozwala wyświetlić: 

 

− status płyt i łącza komunikacyjnego starszego typu w urządzeniu IED 

− główne kasety i ich rozszerzenia (gdy to stosowne) 

− dane z maks. 1 głównej i 32 kaset rozszerzeń (wersje wielokasetowe i niezależne) 

− status skonfigurowanych płyt (zielony dla płyty zainstalowanej, niebieski dla brakującej, 

czerwony dla wadliwej) oraz indeks SCE (@0, @1 itd.) 

− status komunikacji kasety IED / port szeregowy (maks. 16 IED x 4 porty) (czerwony kolor 

dla rozłączonych) 
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10.2.5.11 Statements 
 
Opcja ta pozwala wyświetlić aktualny status punktów danych / wartości w przeglądarce 
Notepada: 
 

− Wejścia binarne 

− Pomiary 

− Liczniki 

− TPI (Step Position Information) 

 

 
 

Przykład: TPI w połączeniu z funkcją AVR. 
 
Funkcja AVR (patrz rozdział C26x/PL Opis funkcjonalny) obejmuje zliczanie liczby przełączeń 
zaczepów i czas użytkowania przełączników zaczepów. CMT pozwala operatorowi na 
wyświetlenie tych wartości 
 
− począwszy od inicjalizacji C26x (Globalne) 

− począwszy od ostatniego resetu (Częściowe) 

− na stałe dla wybranego okresu ustawionego w DS Agile S1 (patrz rozdział C26x/PL 

Ustawienia): 
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Naciśnij przycisk Reset AVR counting; spowoduje to odświeżenie ekranu i zestawi I² z czasem 
użytkowania każdego z zaczepów (0 do 63). 
 
Naciśnij dowolny z przycisków histogram, aby wyświetlić wykresy Pareto: 
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10.2.5.12 Disturbance (Zakłócenie) 
 
Ta opcja pozwala: 

− wyświetlić listę szybkich i powolnych przebiegów falowych 

− pobrać pliki szybkich i powolnych przebiegów falowych z C26x do CMT 

− przekonwertować automatycznie te pliki do COMTRADE 2001 

− opcjonalnie usunąć pliki po ich udanym przekopiowaniu 

 

 
 

Lista plików zakłóceń wyświetlana jest w centralnym polu tekstowym. 
Aby je odświeżyć, naciśnij Refresh. 
 
Przycisk Erase Disturbance służy do usuwania plików szybkich przebiegów falowych Fast 
WaveForm z pamięci C26x. 
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1. ZAKRES DOKUMENTU 
 
W dokumencie tym opisano sposób konfiguracji C26x. 
Aby wygenerować szablon z już istniejącego C26x zgodnego z IEC 61850-8-1, należy 
zapoznać się do rozdziału SCE/PL Interfejs operatora, sekcja menu narzędzia. 
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2. ZAKRES KONFIGURACJI C26X 

 
2.1 Ogólna konfiguracja systemu DS Agile 

 
Aby zdefiniować cały system DS Agile, należy wziąć pod uwagę trzy aspekty: 
Topologia systemu składa się z jednostek, które zarządzają procesem elektrycznym 
odbiorcy. Generalnie są one dostarczane przez Alstom i odpowiadają definicji procesu 
systemowego firmy Alstom, aby sprostać potrzebom odbiorcy. 
 
Topologia elektryczna reprezentuje definicję procesu elektrycznego odbiorcy pod 
względem typu jednostek elektrycznych (transformatory, odłączniki, wyłączniki...), które są 
ze sobą wzajemnie połączone za pomocą szyn zbiorczych lub linii elektroenergetycznych. 
Taka informacja jest zazwyczaj dostarczana przez odbiorcę. 
 
Topologia graficzna zawiera schematy mimiczne oraz powiązane z nimi animowane grafiki, 
które będą wyświetlane w punktach kontrolnych podstacji (Interfejs Operatora) oraz 
w punktach kontrolnych pola (przedni panel HMI C26x). 
Kiedy tworzy się nową konfigurację przy użyciu SCE, automatycznie tworzy się egzemplarz 
tych topologii poprzez obiekty główne: 
 
− Obiekt 'obiektowy' topologii elektrycznej, zawierający jeden obiekt 'podstacji'. 

 
− Obiekt 'SCS' topologii systemowej, zawierający jeden obiekt 'sieć Ethernet" (SCS 

jest akronimem dla Substation Control System - Systemu Sterowania Podstacji). 
 

− Obiekt 'graficzny' dla topologii graficznej. 
 

 
 

RYSUNEK 1: OGÓLNA ARCHITEKTURA KONFIGURACJI DS AGILE W EDYTORZE 
KONFIGURACJI SYSTEMU (SCE) 

 
2.2 Konfiguracja C26x w ogólnej konfiguracji systemu DS Agile 

 
W ogólnej konfiguracji systemu DS Agile, C26x jest obecny w trzech topologiach: 
 
− Topologia elektryczna (obiekt): C26x zarządza polami i powiązanymi z nimi 

modułami lub informacjami z podstacji. 
 

− Topologia systemowa (Scs): C26x jest bezpośrednim podzespołem sieci Ethernet 
wykorzystywanym w komunikacji na poziomie magistrali stacyjnej. 

 
− Topologia graficzna (grafika): C26x można wyposażyć w wyświetlacz HMI służący 

do wyświetlania animowanej grafiki reprezentującej topologię stacyjną, jak również 
list informacyjnych dotyczących alarmów, pomiarów itd. 

 
 

2.3 Obiekt rezerwowy 
 
Na poziomie DS Agile SCE obiekt rezerwowy jest obiektem stworzonym do celów 
możliwego późniejszego użycia lub w celu wyłączenia komendy HMI. 
Etykieta obiektu rezerwowego jest wyświetlana w okienku przeglądarki jako tekst napisany 
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szarą kursywą. Konfiguracja tego obiektu i jego rezerwowego atrybutu jest dokładnie taka 
sama, jak w przypadku jakiegokolwiek innego obiektu i jego atrybutu. 
Aby skonfigurować obiekt jako rezerwowy, należy po prostu ustawić atrybut 'rezerwowy' 
(spare) wybierając opcję 'yes'. 
 
Każdy obiekt może zostać rezerwowym, łącznie z tymi, które są używane do konfiguracji 
C26x. Obiekty rezerwowe nie są przekazywane do narzędzi generatora. 
Tworzenie obiektów rezerwowych musi się odbywać przy zachowaniu dwóch poniższych 
zasad: 

 
− Obiekty O2, O3, O4, itd., które nie mogą być rezerwowymi indywidualne, są 

postrzegane jako rezerwowe, gdy są powiązane w sposób pośredni lub bezpośredni 
z rezerwowym składowym obiektem nadrzędnym (O1): 
 

 
 

− Zależność zdefiniowana na obiekcie O1 (który nie jest rezerwowym) powiązanym 
z obiektem rezerwowym O2 jest postrzegana jako zależność bez powiązania: 
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2.4 Inteligentne tabele 
 
Aby przyspieszyć wprowadzanie, można przywołać kilka tabel z funkcją autouzupełnienia. 
Opisano je szczegółowo w odpowiednich rozdziałach. Interakcje pomiędzy tabelami 
przedstawiono na tym rysunki: 
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3. DEFINIOWANIE KONFIGURACJI C26X W HIERARCHII SYSTEMOWEJ 
 

3.1 Ustawianie ogólnych parametrów systemu związanych z C26x 
 
Konfigurację systemu wykonuje się w rdzeniu Scs. Definiuje on globalne mechanizmy 
jednostek DS Agile. 
Ponadto obejmuje następujące atrybuty: 
 
− Wspólne etykiety używane do kontrolowania potwierdzeń, rejestracji jakości czasu, 

rejestrowania zarządzania alarmem, zarządzania płytą główną C26x. 
 

− Cechy charakterystyczne zarządzania alarmem (typ przetwarzania alarmu, 
opóźnienie dla alarmu dźwiękowego, tryby kasowania alarmów według priorytetów), 

 
oraz zależności, które definiują prawa operatora do działań na punktach danych systemu.  
 
Niektóre atrybuty Scs mają wpływ na wszystkie jednostki C26x zdefiniowane w sieci 
podstacji: 
 
− time zone: strefa czasowa używana do znakowania czasowego informacji 

 
− Postępowanie w przypadku awarii DOU, CCU, HBU(1) lub AOU (odmowa kontroli 

na uszkodzonej płytce / 
Komputer przechodzi w tryb błędu) 
(1) Płyta HBU: proszę sprawdzić dostępność w Alstom. 

 
− computer password (hasło): ogólne domyślne hasło przedniego panelu HMI 

 
− settings password: domyślne hasło umożliwiające dostęp do ustawień 

zabezpieczeń z przedniego panelu HMI (istotne tylko pod warunkiem, że C26x jest 
wyposażony w płytę TMU210) 

 
− SBMC management for group (No / Yes): zarządzanie grupami SPS w czasie, gdy 

niektóre z SPS do tych grup należące, są zarządzane z poziomu pola w trybie 
SBMC: 

 
− No: Grupy SPS nie uwzględnią faktu, że niektóre z SPS do tych grup należące, 

są zarządzane z poziomu pola w trybie SBMC i będą nadal uwzględniały ich 
stany. 
 

− Yes: Grupy SPS nie wezmą pod uwagę żadnego SPS zarządzanego z poziomu 
pola w trybie SBMC i zignorują ich stan. 

 
− TCP/IP addressing for SNTP Server (adresowanie TCP/IP dla serwera SNTP): 

główny zegar systemu C26x. Do głównego zegara systemu można zadeklarować do 
dwóch jednostek C26x. Systemowy Zegar Główny C26x stanowi wzorzec czasu dla 
wszystkich pozostałych jednostek podłączonych do magistrali sieciowej stacji przez 
SNTP (Prosty Sieciowy Protokół Czasu). Systemowy Zegar Główny C26x znajduje 
się zawsze w podstacji. 
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RYSUNEK 2: OGÓLNE ATRYBUTY OBIEKTU SCS 
 

− Etykiety płyty i statusu 
 

− Etykiety potwierdzenia kontrolnego używane do rejestracji poleceń 
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RYSUNEK 3: ATRYBUTY ETYKIET OBIEKTU SCS 
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− default alarm processing type (domyślny typ przetwarzania alarmu): nieistotne 
dla jednostek C26x, ponieważ przetwarzanie alarmu jest zawsze oparte na danych 
 

− Opcje Audibility (sygnalizacja akustyczna): nie mają zastosowania w konfiguracji 
C26x 

 
− Tryb kasowania alarmu domyślnego Gi (1≤i<:5) (Ręczny / Automatyczny) 

 

 
 

RYSUNEK 4: ATRYBUTY ALARMOWY OBIEKTU SCS 
 

Atrybuty routingu: 
− Adres bramy TCP/IP: Adres IP „routera" pośredniczącego (jeśli istnieje) 
− Docelowy adres TCP/IP: Adres IP autoryzowanego „klienta" zdalnego (Scada, …). 
Więcej informacji w sekcji 3.4 Adres IP C26x oraz definicja tablicy routingu. 
 

 
 

RYSUNEK 5: ATRYBUTY ROUTINGU KOMPUTEROWEGO SCS 
 
 

3.2 Dodawanie i konfiguracja C26x w architekturze systemu 
 
Aby dodać definicję C26x należy w widoku obiektu wybrać poziom sieci Ethernet, 
a następnie dwukrotnie kliknąć „C264" w oknie wprowadzania obiektu jak pokazano 
poniżej: 
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RYSUNEK 6: DODAWANIE C26X DO ARCHITEKTURY SYSTEMU 
 

Komponenty C26x 
 
Kiedy dodaje się urządzenie z okna wprowadzania obiektu, na przykład dla C26x, tworzy 
się następujące poddrzewo definicji C26x, z komponentami domyślnymi i opcjonalnymi: 
 

 
 

RYSUNEK 7: KOMPONENTY C26X 
 

− Katalogi ‘Goose’ oraz ‘C26x IEC Map’: opisują adres sieci magistralnej stacji 
mapujący punkty danych zarządzane przez C26x (należy dodać drugi katalog dla 
punktów danych bez automatycznego adresowania) 
 

− Katalog ‘Hardware’: zawiera wszystkie płyty i drukarki zdefiniowane dla C26x 
 

− Katalog ‘Hardware extension’: zawiera wszystkie płyty i drukarki zdefiniowane dla 
kasety rozszerzeń (opcja wielokasetowa) 

 
− Katalog ‘Informacje systemowe’: zawiera wszystkie ogólne punkty danych systemu 

C26x (tj. te, które nie są podłączone do płyt) 
 

− ‘PLC’ (Sterownik programowalny): zawiera zależności i informacje systemu 
ISaGRAF 
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3.2.1 Ustawianie ogólnych atrybutów C26x 
 
Dodając C26x do sieci Ethernet, należy ustawić i sprawdzić niektóre z atrybutów: 
 

 
 

RYSUNEK 8: USTAWIANIE OGÓLNYCH ATRYBUTÓW 
 

(1) short name oraz long name: krótka nazwa i długa nazwa - używane w rejestracji, 
alarmowaniu, … 
 

(2) rack model (model kasety) (80TE / 40TE): istnieją dwa warianty C26x: w szerszej 
obudowie (80TE) oraz wariant kompaktowy (40TE). Wysokość obu wariantów C26x 
to 4U. 

 
(3) date format: definiuje format daty wyświetlany na przednim panelu HMI (LCD) 

 
(4) Delay for SCADA init (s) (używane tylko dla niezależnej jednostki RTU C26x, 

wartość domyślna: 60 s): interwał czasu pomiędzy dwiema ramkami ASDU 
Aby uniknąć transmitowania stanów przejściowych do systemu SCADA za każdym 
razem, kiedy C26x jest zasilony (albo przełącza się w tryb operacyjny), należy 
ustawić wartość inną niż 0. 
Podczas fazy uruchamiania i dopóki nie zakończy się opóźnienie czasowe, 
komunikat nie są wysyłane przez sieć komunikacyjną. 
Kiedy opóźnienie czasowe upłynie, C26x przeprowadza ogólną kontrolę i transmituje 
wszystkie skonfigurowane dane do zadań raportowych. Dane należące do jednostek 
nieobecnych są przypisywane do stanu „nieznany” ze znacznikiem czasu, który 
zależy od następnego atrybutu. 

 
(5) UNKNOWN transitions timestamped by SCADA (używane tylko dla niezależnego 

RTU C26x) (Yes/No): definiuje sposób, w jaki punkty danych są znakowane 
czasowo, kiedy C26x łączy się ze SCADA. Jeśli ustawiono opcję: 
 
− No, to punkty danych są znakowane czasowo według czasu ich UZYSKANIA 

(który może poprzedzać utratę komunikacji) 
 

− Yes, to punkty danych są znakowane czasowo według czasu POŁĄCZENIA 
(w tym przypadku pozyskiwanie znaku czasowego C26x zostaje utracone) 

 
(6) synchronisation source (None/ IRIG-B): definiuje, czy C26x jest synchronizowany 
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przez wejście IRIG-B. Zależność has for master clock na poziomie SCS definiuje, 
które urządzenie jest zegarem głównym systemu. Zegar główny C26x jest 
z konieczności synchronizowany poprzez wejście IRIG-B. 
 

(7) TCP/IP address (adresTCP/IP) i network name (nazwa sieci) (ograniczona do 15 
znaków) C26x 

 
(8) Boards definition: typy płyt umieszczonych w C26x 

 
(9) Arbitration support (używane tylko dla protokołów T101 oraz T104 systemu 

SCADA w niezależnym RTU C26x): flaga zezwalająca na przesył informacji 
przejściowych „polecenie w trakcie wykonywania” do systemu SCADA, który 
wystawia polecenie sterujące podczas, gdy polecenie z innego systemu SCADA jest 
obecnie przetwarzane; musi być załączona opcja uniqueness of control oraz opcja 
L/R dla pola i podstacji musi być ustawiona na Remote. 

 
Zasady konfiguracji i kontrola 
 
− Wartość adresu TCP/IP jakiegokolwiek urządzenia musi być unikatowa na tle 

wszystkich jednostek w sieci Ethernet (poza serwerem OI oraz klientem OI). 
 

− Wartość nazwy sieci jakiegokolwiek urządzenia musi być unikatowa na tle 
wszystkich jednostek w sieci Ethernet (poza serwerem OI oraz klientem OI). 

 
 

3.2.2 Konfiguracja filtrowania wejścia binarnego (BI) 
 
Istnieją dwa typy obsługi sygnału wejściowego: 

 
− Eliminacja odbicia zestyków: rozpoczęcie stanu nieustalonego jest sygnalizowane 

prawidłowym czasem, zmiany następujące w czasie eliminacji odbicia zestyków są 
ignorowane. Zakres czasu odbicia zestyków wynosi od 0 do 20 ms (1 ms krok). 
Wydarzenie jest znakowane czasowo podczas pierwszego stanu nieustalonego. 
 

− Filtrowanie: stan nieustalony jest sygnalizowany tylko wtedy, jeśli sygnał jest stabilny 
co najmniej przez czas trwania filtrowania. Zakres czasu filtrowania wynosi od 0 do 
20 ms (z krokiem 1 ms). Filtrowanie jest dozwolone tylko, gdy stosuje się eliminację 
odbicia zestyków (np. filtrowania nie można zastosować, jeśli wcześniej nie miała 
miejsca eliminacja odbicia zestyków) Wydarzenie jest znakowane czasowo w chwili 
wystąpienia pierwszego stanu nieustalonego. 

 

 
 

RYSUNEK 9: ELIMINACJA ODBICIA ZESTYKÓW ORAZ FILTROWANIE 
 

Wartość 0 oznacza, że nie zastosowano żadnego filtra: zmiana stanu jest potwierdzana od 
razu po wykryciu. 
Zdefiniowano trzy pary opóźnień (eliminacja odbicia zestyków / filtrowanie): 
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− jedno dla wszystkich wejść cyfrowych, które będą używane jako wejścia binarne 

− jedno dla wszystkich wejść cyfrowych, które będą używane do pomiarów cyfrowych 

− jedno dla wszystkich wejść cyfrowych, które będą używane jako liczniki 
 

 
 

RYSUNEK 10: USTAWIANIE ATRYBUTÓW AKWIZYCJI DANYCH Z WEJŚĆ BINARNYCH BI 
 

(1) debouncing delay (opóźnienie eliminacji odbicia zestyków) (zakres [0, 20 ms], 
krok 1 ms) 
 

(2) filtering delay (opóźnienie filtrowania) (zakres [0, 20 ms], krok 1 ms) 
 

(3) atrybuty toggling (przełączania) zostały zdefiniowane następująco: 
 

− Zasada przełączania ma zastosowanie w przypadku wejścia cyfrowego (DI) 
tylko wtedy, kiedy jego stan zmienił się więcej niż N razy w danym okresie T1. 
 

− Przełączane wejście cyfrowe będzie miało stan prawidłowy, jeśli jego stan nie 
zmienił się w kolejnym okresie czasu T2. 

 
− N (numer stanu nieustalonego po przełączeniu), T1 (opóźnienie 

przełączania) oraz T2 (opóźnienie zakończenia przełączania) są parametrami 
określonymi dla każdego C26x podczas procesu konfiguracji. 

 
Zasady konfiguracji i kontrola 
 
− Jeśli atrybut opóźnienia eliminacji odbicia zestyków jest ustawiony na 0, wtedy 

atrybut opóźnienia filtrowania również musi być ustawiony na 0. 
 

3.2.3 Konfiguracja pozyskiwania pomiarów i transmisji 
 

 

RYSUNEK 11: ATRYBUTY POMIARÓW DLA C26X 
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(1) Debouncing delay (opóźnienie eliminacji odbicia zestyków) oraz filtering delay 
(opóźnienie filtrowania): używane dla pomiarów cyfrowych 
 

(2) Pomiary analogowe pozyskiwane z płyt AIU: Zakresy próbek akwizycji AM 
(pomiarów analogowych) dla długiego skanowania (zakres [500 ms, 10000 ms], 
krok 500 ms) i krótkiego skanowania (zakres [100 ms, 1000 ms], krok 100 ms). Dla 
każdego kanału płyty AIU wybierany jest krótki lub długi okres skanowania (więcej w 
sekcji 3.3.6 Konfiguracja kanału AI) 

 
(3) Akwizycja PP/PN na płycie TMU z częstotliwością podstawową wynoszącą 50 albo 

60 Hz (liczba harmonicznych jest ustawiona na stałe na maksymalną wynoszącą 16) 
(4) Krótki okres transmisji na magistrali stacyjnej (zakres [0, 60 s], krok 100 ms) oraz 

długi okres transmisji otrzymany z wielu okresów krótkich ([0..600]x krótki okres 
transmisji) 

 
Zasady konfiguracji i kontrola 
 
− Jeśli atrybut opóźnienia eliminacji odbicia zestyków jest ustawiony na 0, wtedy 

atrybut opóźnienia filtrowania również musi być ustawiony na 0. 
 
 

3.2.4 Konfiguracja akwizycji danych z licznika 
 

 
 

RYSUNEK 12: ATRYBUTY AKWIZYCJI DANYCH Z LICZNIKA C26X 
 

(1) Debouncing delay (opóźnienie eliminacji odbicia zestyków) oraz filtering delay 
(opóźnienie filtrowania): używane dla liczników cyfrowych (więcej w sekcji 3.2.2 
Konfiguracja filtrowania wejścia binarnego (BI)) 
 

Zasady konfiguracji i kontrola 
− Jeśli atrybut opóźnienia eliminacji odbicia zestyków jest ustawiony na 0, to 

atrybut opóźnienia filtrowania również musi być ustawiony na 0 
 

3.2.5 Konfiguracja cech charakterystycznych błędów wewnętrznych C26x 
 

 
 

RYSUNEK 13: POZOSTAŁE ATRYBUTY C26X 
 

(1) Liczba błędów programowych dozwolona w danym okresie, po przekroczeniu której 
C26x przechodzi w tryb wstrzymania. C26x uruchamia się ponownie automatycznie 
dopóki nie osiągnie maksymalnej liczby błędów w okresie wykrywania błędów. 
Kiedy te kryteria zostają spełnione, C26x pozostaje w trybie wstrzymania. 
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(2) AP-Title: Parametr MMS. Należy zawsze ustawiać wartość domyślną. 
AE-Qualifier: Jeżeli kilka aplikacji serwera używa tej samej agencji, następuje 
rozszerzenie adresu IP. Zaczyna się od 1 dla pierwszej aplikacji, 2 dla drugiej itd., aż 
do 50. 
 
 

3.2.6 Lokowanie C26x w podstacji (obowiązkowe) 
 
Jak wskazano w sekcji 3.1 Ustawienia ogólnych parametrów systemowych odnoszących 
się do jednostek C26x, każde urządzenie systemowe musi być ulokowane w konkretnej 
podstacji. Dokonuje się tego poprzez zdefiniowane obowiązkowej zależności (1) 
zlokalizowanej w każdym urządzeniu systemu; dotyczy to zwłaszcza jednostek C26x. 
 

 
 

RYSUNEK 14: LOKOWANIE C26X W PODSTACJI 
 
 

3.2.7 Konfiguracja serwera SNTP 
 
Jak wskazano w sekcji 3.1 Ustawienia ogólnych parametrów systemowych odnoszących 
się do jednostek C26x, liczba sterowników (C26x lub urządzenie trzecie), które mogą być 
ustawione jako systemowy zegar główny tok maks. dwa: 
 
1. Sterownik podstawowy jest systemowym zegarem głównym. 

 
2. Sterownik pomocniczy jest zegarem rezerwowym, na wypadek awarii sterownika 

podstawowego. 
 

W atrybutach Scs zdefiniuj adres TCP/IP sterownika-głównego zegara systemowego oraz 
adres TCP/IP sterownika-zegara rezerwowego. Na powyższym rysunku sterownik 
z adresem IP 192.168.0.10 (adres TCP/IP) pełni rolę głównego źródła synchronizacji 
systemu, a sterownik z adresem IP192.168.0.12 (adres pomocniczy TCP/IP) pełni rolę 
pomocniczego źródła synchronizacji systemu na wypadek awarii sterownika-zegara 
głównego. 
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RYSUNEK 15: Konfiguracja serwera SNTP 
 
 

3.2.8 Definiowanie redundancji C26x (opcjonalne) Aby zdefiniować redundantny C26x: 
 
− Utwórz główny C26x, który będzie urządzeniem nadrzędnym. 
 
− Otwórz menu kontekstowe C26x i wybierz opcję Create backup (1). Następnie: 

 
− Zostanie utworzony drugi C26x (który będzie urządzeniem podrzędnym) z domyślnie 

przypisana rolą urządzenia rezerwowego pomiędzy dwiema jednostkami C26x. 
 

− W głównym C26x tworzona jest automatycznie nowa zależność has for backup 
(pełni rolę rezerwy). 

 
− Kiedy zostanie utworzony rezerwowy C26x, większość jego atrybutów 

i komponentów będzie identyczna z tymi, które są przypisane głównemu C26x i nie 
będzie można ich edytować. Jedynymi wyjątkami od tej reguły są krótka i długa 
nazwa oraz identyfikacja w sieci (adres IP i nazwa sieciowa), które muszą być 
poprawnie zaktualizowane. Kiedy dodaje się (lub usuwa) obiekt do głównego C26x, 
taki sam obiekt jest dodawany (lub usuwany) z rezerwowego C26x, ale jego atrybuty 
mogą być modyfikowane tylko na poziomie głównego C26x, a zmiany te zostaną 
automatycznie przeniesione do poziomu rezerwowego C26x. 
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RYSUNEK 16: TWORZENIE REDUNDANCJI C26X 
 
 

 
 

RYSUNEK 17: TWORZENIE REDUNDANCJI C26X 
 
 

Aby przypisać redundantny sterownik C26x do niezależnego RTU C26x, ustaw po prostu 
jego atrybut number of masters (liczba urządzeń nadrzędnych) na 2. 
Taki niezależny C26x RTU nie może zarządzać ani funkcjami ISaGRAF ani PSL. 
Wykonanie sprawdzenia pomoże upewnić się, czy nie powstała żadna niespójność. 
 
Gdy jest to stosowane, raport połączeń kablowych wygeneruje mapping dostępnych kaset 
(głównej i rozszerzeń). Gdy głównej kasecie niezależnego RTU C26x przypisano 
redundantny C26x, mapping generowany jest na nowo z nazwą poprzedzoną przez 
„#master 2”. 
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3.3 Dodawanie podzespołów do C26x 

 
3.3.1 Dodawanie płyt 

 
Następujące płyty zarządzające specyficznymi funkcjami mogą być dodawane do jednostek 
DS Agile C26x w zależności od wymaganej funkcjonalności: 
 

− DIU2xx – Płyty z wejściami cyfrowymi zawierające 16 kanałów wejść cyfrowych: 

- akwizycja danych z licznika oraz akwizycja cyfrowa 

- akwizycja pomiarów cyfrowych 

− AIU201 – Płyty wejść analogowych z 4 analogowymi kanałami wejściowymi: 

- akwizycja pomiarów analogowych 

− AIU210-211 – Płyty wejść analogowych z 8 analogowymi kanałami wejściowymi: 

- akwizycja pomiarów analogowych 

− TMU200/TMU210/TMU220 - Płyty wejść PP oraz PN z 4 kanałami wejściowymi PP 

oraz 4 PN (5 wejść PN na TMU220): 

- Próbkowanie CT/VT, 

- Obliczenia wielkości pomiarowych oparte na zebranych próbkach (powiązanych 

z płytą rozszerzeń DSP lub DSPIO płyty procesora CPU270) 

− DOU2xx – płyty wyjść cyfrowych z 10 kanałami wyjść cyfrowych: 

- wykonywanie komend pojedynczych lub podwójnych, stałych lub przejściowych 

- ustawianie cyfrowych nastaw 

− CCU2xx – cyfrowa płyta mieszana z 8 cyfrowymi kanałami wejściowymi i czterema 

cyfrowymi kanałami wyjściowymi (należy się upewnić, że wyjścia cyfrowe 4,5,6,7 są 

zdefiniowane, ale nie są używane): 

- Moduł sterowania wyłącznikiem 

− CPU270 – płyty procesora z kanałami komunikacyjnymi: dwa porty Ethernet i dwa 

porty komunikacji szeregowej 

− BIU2xx – płyta zasilająca z kanałami komunikacyjnymi (porty komunikacji 

szeregowej) 

− GHU200 – płyty paneli graficznych z kanałami LED 

− AOU200 – płyta wyjść analogowych z 4 analogowymi kanałami wyjściowymi 

 
Warstwę sprzętową C26x definiuje się w SCE poprzez dodawanie odpowiednich płyt do 
obiektu C26x. Płyty obowiązkowe (CPU270, GHU200, BIU2xx) są tworzone automatycznie 
wraz z C26x. Wraz z odpowiednimi płytami tworzone są domyślnie im przypisane kanały. 
 

Uwaga: Płyty komunikacji Ethernet (SWU20x, SWR2xx, SWD2xx, SRP28x) 
są automatycznie rozpoznawane przez płytę procesora CPU270 
i w związku z tym nie są dodawane do konfiguracji SCE. 

 
Łączenie punktów danych z kanałami określa się jako „spinanie" punktów danych. 
Aby dodać definicję płyty, należy wybrać poziom C26x i dodać płytę z okna kontekstowego 
Objects entry: Następnie należy dwukrotnie kliknąć nazwę płyty lub kliknąć ją prawym 
klawiszem i wybrać Add, jak ukazano poniżej: 
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RYSUNEK 18: DODAWANIE PŁYTY DO C26X 
 
 

Zasady konfiguracji i kontrola 
 
Sloty i płyty w jednostce 80TE C26x 

 

A B C D E F G H I J K L M N O P Q 
BIU CPU                

 

− Sloty od C do P mogą zawierać płyty następujących rodzajów: AIU201, AIU210-211, 
AOU200, CCU2xx, DIU2xx lub DOU20x 
 

− Slot Q może zawierać jedną płytę TMU200/220 lub TMU210, albo jedną z płyt 
wymienionych powyżej. 

 
− Jeżeli użyto płyty TMU200/220 lub TMU210 to liczba płyt musi wynosić ≤14; jeśli nie, 

to liczba płyt musi być równa ≤15. 
 

− Jeżeli stosuje się płytę Ethernet (SWU20x, SWR2xx, SWD2xx, SRP28x), należy ją 
zainstalować na slocie C lub D. 
 

Sloty i płyty w jednostce 40 TE C26x 
 

  

−  
−  
− Sloty od C do F mogą zawierać płyty następujących rodzajów: AIU201, AIU210-211, 

AOU200, CCU2xx, DIU2xx, DOU20x 
 

− Sloty G oraz H mogą zawierać zarówno płytę TMU200/220 lub TMU210, jak i dwie 
płyty z powyżej wymienionych. 

 
− Jeżeli użyto płyty TMU200/220 lub TMU210 to liczba płyt musi wynosić ≤ 4; jeśli nie, 

to liczba płyt musi być równa ≤ 6. 
 

− Jeżeli stosuje się płytę Ethernet (SWU20x, SWR2xx, SWD2xx, SRP28x), należy ją 
zainstalować na slocie C lub D. 

 
Uwaga: Jednostka 40TE lub 80TE C26x może zarządzać maksymalnie 

czterema płytami AOU. Płyty AOU nie mogą być stosowane 
w otoczeniu redundancji C26x 

 

A B C D E F G H 
BIU CPU       
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3.3.2 Ustawianie wspólnych atrybutów dla płyt C26x 
 
Dla każdej płyty umieszczonej w C26x można edytować atrybut krótkiej nazwy (1) w celu 
zapewnienia poprawnej rejestracji i dyskryminacji alarmowej punktów danych statusów 
płyt. 
 
Dla płyt AIU2xx, CCU2xx, DIU2x0, DIU211, DOU200, DOU201 oraz AOU200 należy 
ustawić atrybut board number (numeru płyty) (2). 
 
Dla płyt CPU270, BIU2xx, GHU200 oraz TMU2x0, wartość wymuszona dla tego atrybutu 
przez SCE wynosi 0, i, z wyjątkiem TMU220, nie pojawia się w oknie atrybutów: 

 

 
 

RYSUNEK 19: OGÓLNE ATRYBUTY WSPÓLNE DLA WSZYSTKICH PŁYT 
 

Zasady konfiguracji i kontrola 
 
− Dla każdego typu płyty (AIU201, AIU210/AIU211, AOU200, CCU2xx, DIU2xx, 

DOU2xx), wartości atrybutu numer płyty muszą zaczynać się od 0 oraz być 
unikatowe i kolejne. 
 
 

3.3.3 Ustawianie specyficznych atrybutów dla płyt C26x 
 

3.3.3.1 Ustawianie specyficznych funkcji dla płyty BIU2xx 
 
Płyta zasilająca BIU2xx może mieć zarówno pojedyncze (BIU241/BIU261), jak i podwójne 
(BIU261) źródło zasilania. Rodzaj zasilania musi być wskazany przez ustawienia BIU 
board type (typu płyty BIU) w zakładce General: 
 

− BIU mono source jeśli płyta oferuje pojedynczy zasilacz, 

− BIUR dual source jeśli płyta obsługuje redundantne zasilanie. 
 

 
 

RYSUNEK 20: OGÓLNE ATRYBUTY PŁYT BIU2XX 
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3.3.3.2 Ustawianie specyficznych funkcji płyty GHU2x0 
 
Dla płyty GHU, atrybut specyficzny HMI type (1) musi być ustawiony na: 
 
− Simple, jeśli C26x jest wyposażony w płytę GHU bez LCD (GHU210/220) 

 
− Complete, jeśli C26x jest wyposażony w płytę GHU z LCD (GHU200) 
 
Default start panel (2) jest ekranem, który będzie wyświetlany podczas uruchamiania 
systemu C264. Default inactivity panel (3) jest ekranem, który będzie wyświetlany po 
upływie limitu czasu delay before inactivity (opóźnienie przed bezczynnością) (4). 
 
(5) alarm panel present: Yes lub No 

 
(6) setting panel present: Yes lub No Ta opcja jest zawsze dostępna, ale ma 

zastosowanie tylko jeśli C26x posiada funkcje zabezpieczające; w przeciwnym 
wypadku ten ekran pozostanie pusty, za wyjątkiem nagłówka. 

 
(7) LED allocation: Free (diody przedniego panelu C264 mogą być przypisane 

w sposób dowolny do punktów danych) lub pre-defined (konfiguracja fabryczna) 
 

 
 

RYSUNEK 21: OGÓLNE ATRYBUTY SPECYFICZNE DLA PŁYTY GHU200 
 

Uwaga: W przypadku kompletnego HMI, na poziomie płyty musi być 
określona dodatkowa zależność has for workspace (1). Więcej 
szczegółów dotyczących przestrzeni roboczej C26x w sekcji 6.2 
Definiowanie przestrzeni roboczej C26x. 
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RYSUNEK 22: DEFINIOWANIE PRZESTRZENI ROBOCZEJ DLA KOMPLETNEJ PŁYTY GHU200 
 

Konfiguracja diod C26x została omówiona w sekcji 6.4 Wyświetlanie stanu punktu danych 
za pomocą LED. 
 
Zasady konfiguracji i kontrola 
 
− Jeżeli atrybut HMI type jest ustawiony na Simple, to dioda Led#5 nie może być 

przypisana (brak powiązania Led#5 z jakimkolwiek punktem danych), gdyż jest 
zarezerwowana dla sygnalizacji Lokalny/Zdalny na panelu przednim. 
 

− Jeżeli atrybut HMI type nie jest ustawiony na Complete, zależność has for 
workspace nie może mieć powiązania, gdyż nie będzie wyświetlacza LCD, który 
mógłby wyświetlać przestrzeń roboczą na przednim panelu. 

 
 

3.3.3.3 Ustawianie specyficznych atrybutów dla płyty TMU200/220 
 
Dla płyty TMU200/220, następujące atrybuty muszą być ustawione, aby uzyskać 
prawidłowe obliczenia pomiarowe PN/PP: 
 
(1) short name 

 
(2) board location (Physically present / Remote board): Dla zarezerwowania dla 

wykorzystania w przyszłości należy zachować domyślne ustawienie na Physically 
present (Fizycznie obecna). 

 
(3) electrical network topology (Star / Delta): Układ PN dla napięcia międzyfazowego 

lub trójfazowego zdefiniowany dla (6) reference phase side (strony fazy 
odniesienia). 

 
(4) earth phase coeff (zakres [0,0, 2,0], krok 0,01): Współczynnik uziemienia K0 

używany przez funkcję kontroli synchronizmu do wyznaczenia napięć 
międzyfazowych na podstawie napięć fazowych i na odwrót, w przypadku, gdy po 
stronie linii oraz po stronie szyny zbiorczej występują różne topologie przekładnika 
napięciowego. 

 
(5) reference phase (Phase A lub AB / Phase B lub BC / Phase C lub CA): Faza lub 
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dwie fazy wykorzystywane przez funkcję kontroli synchronizmu w celu porównania 
napięć linii i szyny zbiorczej. 

 
(6) reference phase side (Phase A, B, C wired line side / Phase A, B, C wired busbar 

side) 
 
Uwaga: Atrybuty reference phase (faza odniesienia) oraz reference 

phase side (strona fazy odniesienia) nie są wykorzystywane 
w kontroli synchronizmu typu 3 Ich ustawienia po prostu nie są brane 
pod uwagę, jeżeli skonfigurowano kontrolę synchronizmu typu 3. 

 
(7) power flow mode (Mode 1 (Export power, leading vars) / Mode 2 (Import power, 

leading vars) / Mode 3 (Export power, lagging vars) / Mode 4 (Import power, lagging 
vars) ) - tryb przepływu mocy (Tryb1 (Wysyłka, moc indukcyjna) / Tryb 2 (Pobór, moc 
indukcyjna) / Tryb 3 (Wysyłka, moc pojemnościowa) / Tryb 4 (Pobór, moc 
pojemnościowa) ) 
 

(8) tension range (57 V - 130 V / 220 V - 480 V): zakres napięcia dla wejść 
napięciowych płyty TMU. 

 
(9) nominal current (1000 mA / 5000 mA): Znamionowy fazowy prąd fazowy wtórny 

 
(10) nominal voltage (zakres [1 V, 500 V], krok 0,00001 V): Znamionowe trójfazowe 

napięcie wtórne 
 

(11) nominal voltage for busbar (napięcie znamionowe dla szyny) (V) zarezerwowane 
dla późniejszego stosowania 

 
(12) period number to compute harmonic (zakres [1, 50], krok 1): liczba okresów 

elektrycznych pomiędzy kolejnymi zliczeniami harmonicznych 
 

(13) period number to compute energy(zakres [1, 50], krok 1): liczba okresów 
elektrycznych pomiędzy kolejnymi zliczeniami energii. 

 
(14) voltage ref change mode (tryb zmiany odniesienia napięcia) (Default voltage 

reference / Current voltage reference): 
 

− Default voltage reference: kiedy tylko zastosowana faza odniesienia odzyskuje 
ważność, proces akwizycji TMU natychmiast się na nią przełącza 
 

− Current voltage reference: proces akwizycji TMU pozostaje ustawiony na fazę, 
która wykazuje ważny sygnał 

 
(15) meas quality when missing (jakość pomiaru w razie braku) (value=0; 

quality=VALID / quality=FAULTY) 
 
− value=0; quality=VALID: kiedy płyta TMU nie otrzymuje żadnego sygnału, taki 

brak postrzegany jest jako prawidłowa wartość 0, którą C26x transmituje w sieci: 
IEC, HMI, GTW… 
 

− quality=FAULTY: kiedy płyta TMU nie otrzymuje żadnego sygnału, taki brak jest 
postrzegany jako wartość nieprawidłowa i C26x transmituje w sieci sygnał 
„usterki samokontroli”: IEC, HMI, Gateway… 

 
Podczas synchronizacji częstotliwości TMU należy ustawić wartości pomiarów 
powiązanych na 0 /usterka samokontroli. Nie należy ustawiać wartości powiązanych 
pomiarów na 0 / Valid (prawidłowe). 
 
Jeżeli nie występuje sygnał fazy odniesienia, wartości transmitowane przez płytę 
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TMU są ustawione na nieprawidłowe. 
 

Dodatkowe atrybuty zarezerwowano dla późniejszego wykorzystania. Płyta TMU220 ma 
takie same atrybuty jak płyta TMU200 poza jednym dodatkowym atrybutem - physical 
board number (numerem płyty fizycznej), który jest domyślnie ustawiony na 0. To 
ustawienie jest nieedytowalne i nie można go zmieniać. 
 

 
 

RYSUNEK 23: OGÓLNE ATRYBUTY SPECYFICZNE DLA PŁYTY TMU200/220  
 
Zapoznaj się z rozdziałem C26x/PL Połączenia, w którym opisano wejścia elektryczne 
PP/PN TMU2xx oraz powiązanie z bazą danych. 
 
 

3.3.3.4 Ustawianie specyficznych atrybutów dla płyty TMU210 
 
Dla płyty TMU210, następujące atrybuty muszą być ustawione, aby uzyskać prawidłowe 
obliczenia PN/PP dla dodatkowych pomiarów: 
 

(1) type of connection (3Vpn (gwiazda) / 3 Vpn + V0 (gwiazda) / 2 Vpn + V0 
(częściowa gwiazda) / 2 Vpp + V0 (częściowy trójkąt) / 3 Vpp + V0 (trójkąt) / 3 Vpn + 
Vb (gwiazda) / 3 Vpp + Vb (trójkąt)) - typ połączenia przekładników napięciowych. 
 

(2) earth phase coeff (zakres [0,0, 2,0], krok 0,01): Współczynnik uziemienia K0 
używany przez funkcję kontroli synchronizmu do wyznaczenia napięć 
międzyfazowych na podstawie napięć fazowych i na odwrót, w przypadku, gdy po 
stronie linii oraz po stronie szyny zbiorczej występują różne topologie przekładnika 
napięciowego. 

 
(3) reference phase side (Phase A, B, C wired line side / Phase A, B, C wired busbar 

side) 
 

(4) voltage range (57 V - 130 V / 220 V - 480 V): zakres napięcia dla wejść 
napięciowych płyty TMU. 

 
(5) reference phase (Phase A lub AB / Phase B lub BC / Phase C lub CA): Faza lub 

dwie fazy wykorzystywane przez funkcję kontroli synchronizmu w celu porównania 
napięć linii i szyny zbiorczej. 
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(6) transformer nominal current (A) (zakres [1, 9999 A], krok 1 A): Znamionowy 
fazowy prąd pierwotny, 

 
(7) nominal current (mA) (1000 mA / 5000 mA): Znamionowy fazowy prąd fazowy 

wtórny 
 

(8) transformer nominal homopolar current (A) (zakres [1, 9999 A], krok 1 A): 
Znamionowy prąd pierwotny neutralny 

 
(9) nominal homopolar current (mA) (1000 mA / 5000 mA): Znamionowy prąd wtórny 

neutralny 
 

(10) nominal homopolar current origin (acquired / computed): Definiuje, czy prąd 
znamionowy został zmierzony na dedykowanym PP, czy pochodzi z sumy prądów 
trzech faz 

 
(11) transformer nominal voltage (V) (zakres[10, 400000 V], krok 0, 01 V): 

Znamionowe trójfazowe napięcie pierwotne 
 

(12) nominal voltage (V) (zakres zdefiniowany przez (4) voltage range, krok 0,000001 
V): 
Znamionowe trójfazowe napięcie wtórne 

 
(13) transformer nominal homo voltage (V) (zakres [10, 100000 V], krok 0,000001 V): 

Znamionowe pierwotne napięcie szczątkowe 
 

(14) nominal homopolar voltage  (V) (zakres zdefiniowany przez (4) voltage range, 
krok 0,000001 V): Znamionowe wtórne napięcie szczątkowe 
 

(15) MV read cycle (ms) (zakres [100, 9900 ms], krok 100 ms): przedział czasu, podczas 
którego mierzone wartości są odświeżane na lokalnym LCD i ponownie przesyłane 
do sieci (np. do SCADA) 

 
(16) transformer sensibility (sensitivity) (not sensible / sensible / very sensible): 

ustawienie wykorzystywane w celu określenia zakresu Ien dla zabezpieczenia 
ziemnozwarciowego. 

 
(17) EPATR tore type (400/1 / 100 / 80/1 / not used): przekładnia przekładnika dla 

przekładnika Ferrantiego dla doziemnego zwarcia rezystancyjnego (starsza funkcja 
zabezpieczająca) 

 
Dodatkowe atrybuty, takie jak (18) oraz (19), są zarezerwowane dla późniejszego 
wykorzystania. 
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RYSUNEK 24: OGÓLNE ATRYBUTY SPECYFICZNE DLA PŁYTY TMU210 

 
Jeżeli nie występuje sygnał fazy odniesienia, wartości transmitowane przez płytę TMU210 
są uważane za nieprawidłowe. 
 
Zapoznaj się z rozdziałem C26x/PL Połączenia, w którym opisano wejścia elektryczne 
PP/PN TMU210 oraz powiązanie z bazą danych. 
 
 

3.3.4 Dodawanie kanałów komunikacyjnych do płyty CPU 
 
Na poziomie CPU270, port przedni RS232 jest obowiązkowy i tworzony jest automatycznie 
z płytą. Dodatkowe dwa kanały komunikacyjne mogą być dodane z okna Objects entry 
SCE. 

 

 
 

RYSUNEK 25: DODAWANIE KANAŁÓW KOMUNIKACYJNYCH 
 
 

3.3.5 Konfiguracja kanału komunikacyjnego 
 
Kanał komunikacyjny jest fizycznym portem dostępnym na płycie CPU lub BIU od 
momentu ich utworzenia lub dodanym ręcznie jako opcja. 
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Kanał komunikacyjny może być wykorzystywany wyłącznie do: 

− Komunikacji z siecią IED starszej generacji 

− Komunikacji z siecią SCADA 

− Komunikacji z drukarką szeregową 
 

 
 

RYSUNEK 26: WYKORZYSTANIE KANAŁÓW KOMUNIKACYJNYCH 
 

Kiedy port fizyczny zostanie powiązany z łączem komunikacyjnym, należy go ustawić 
zgodnie z charakterystyką łącza komunikacyjnego: 
 
(1) RS type (RS232 / RS485) 

 
(2) baud rate (bits/s) (50 / 100 / 200 / 300 / 600 / 1200 / 2400 / 4800 / 9600 / 19200 

/38400 / 56000 / 64000) 
 

Uwaga:  Ustawienia dla tego atrybutu mogą być różne dla portu 3 i 4 na 
płytach CPU270. 

 
(3) parity (No parity / Odd parity / Even parity) - parzystość (brak parzystości 

/ parzystość / nieparzystość) 
 

(4) number of stop bits (liczba bitów stopu) (1 bit / 2 bity) 
 

(5) nb bits per char. (liczba bitów na znak) (7 bits / 8 bits) 
 

(6) Tx carrier management (Switched / Constant / Soft): 
 

− Switched: kiedy C26x musi wysłać ramkę, ustawia linię RTS i czeka, aż 
odbiorca ustawi linię CTS. Następnie czeka przez czas określony atrybutem pre 
TX time (9), zanim zacznie przesyłać ramkę. Kiedy transmisja jest zakończona, 
C26x czeka przez czasu określony atrybutem post TX time (10), zanim 
ponownie ustawi linię RTS 
 

− Constant: linia RTS jest zawsze ustawiona przez C26x. Kiedy urządzenie musi 
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wysłać ramkę, czeka na ustawienie linii CTS przed odbiorcę zanim rozpocznie 
transmisję 

 
− Soft: linie RTS oraz CTS nie są zarządzane przez C26x 

 
(7) CTS wired (No / Yes): ten atrybut musi być ustawiony na YES, jeśli atrybut TX 

carrier management jest ustawiony na Switched lub Constant 
 

(8) CD wired (No / Yes): żeby C26x mógł zarządzać linią DCD, ten atrybut musi być 
ustawiony na YES, jeżeli parametr TX carrier management jest ustawiony na 
Switched 

 
(9) pre TX time (zakres [0, 1 s], krok 1 ms): ten trybut jest widoczny i dlatego ma 

znaczenie tylko wtedy, kiedy atrybut (6) jest ustawiony na Switched 
 

(10) post TX time (zakres [0, 1 s], krok 1 ms): ten atrybut jest widoczny i dlatego ma 
znaczenie tylko wtedy, kiedy atrybut (6) jest ustawiony na Switched 

 
 

RYSUNEK 27: OGÓLNE ATRYBUTY I ATRYBUTY TRANSMISJI KANAŁU 
KOMUNIKACYJNEGO 

 
 

3.3.6 Konfiguracja kanału AI 
 
Kanał AI jest analogowym wejściem dostępnym na płytach AIU201 oraz AIU21x od 
momentu ich utworzenia. Kanały AI są używane do akwizycji pomiarów analogowych. 
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RYSUNEK 28: WYKORZYSTANIE KANAŁÓW ANALOGOWYCH 
 

Kiedy kanał AI zostanie powiązany z wielkością pomiarową, należy go ustawić zgodnie 
z charakterystyką akwizycji: 
 
(1) sensor range for AIU201 (zakres czujnika dla AIU201): -20 mA …+20 mA / -10 

mA …+10 mA / -5 mA …+5 mA / 
-1 mA …+1 mA / 0 mA …+1 mA / 0 mA …+5 mA / 0 mA …+10 mA / 0 
mA 
…+20 mA / 4 mA …+20 mA / -10V…+10 V /-5V...+5V /-2.5V… +2.5V /-1.25V 
…+1.25V 
sensor range for AIU210/AIU211 (zakres czujnika dla AIU210/AIU211): -20mA 
…+20mA /-10mA …+10mA /-5mA...+5 mA/ 
-1mA…+1mA/0mA…+1mA/0mA…+5mA/0mA…+10mA/ 0mA...+20mA/ 4mA 
…+20mA 
 

(2) acquisition period (short period / long period) - okres akwizycji (krótki okres / długi 
okres): więcej w sekcji 3.2.3 Konfiguracja akwizycji pomiarów i transmisji 

 
 

3.3.7 Dodawanie drukarki 
 

 
 

RYSUNEK 29: KONFIGURACJA KANAŁU AI 
 

Modelowanie danych SCE opisuje drukarki używane w systemie Alstom DS Agile dla 
funkcji ‘sekwencja zdarzeń’ oraz dziennika w interfejsie operatora i na poziomach C26x. 
 
Na poziomie C26x drukarka musi być podłączona szeregowo do jednego z kanałów 
komunikacyjnych C26x. 
Aby utworzyć drukarkę C26x: 
 
− Wybierz poziom C26x i dodaj drukarkę szeregową z okna kontekstowego 

Objects entry: 
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RYSUNEK 30: DODAWANIE DRUKARKI SZEREGOWEJ 
 

− Skonfiguruj jej zależność has for communication port (1) i jej atrybut printer 
control (2) 
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RYSUNEK 31: AKTUALIZOWANIE ZALEŻNOŚCI PORTU KOMUNIKACYJNEGO DLA 
DRUKARKI SZEREGOWEJ. 

 
Aby kontrolować sposób zarządzania i formatowania rejestrowania na drukarce 
szeregowej, należy zaktualizować atrybuty drukarki: 
 
(1) page size (rozmiar strony) (zakres [20 wierszy, 65 535 wierszy], krok 1 wiersz). 

 
(2) buffer size (rozmiar buforu) (zakres [100 zdarzeń, 3000 zdarzeń], krok 100 

zdarzeń) 
 

(3) number of events to suppress when buffer is saturated (liczba zdarzeń do 
usunięcia po zapełnieniu buforu) (zakres [30 zdarzeń, 1000 zdarzeń], krok 10 
zdarzeń) 

 
(4) Pozycja różnych kolumn używanych do formatów drukowania. 
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Zasady konfiguracji i kontrola 
 

− Poniższe ograniczenia muszą być respektowane: rozmiar bufora > liczba zdarzeń 
do usunięcia po zapełnieniu buforu 

 
Poniżej ukazano fragment rejestru, który ilustruje różne kolumny używane do formatów 
drukowania: 

 

 
 

RYSUNEK 32: KOLUMNY UŻYWANE DO FORMATÓW DRUKOWANIA 
 

Zasady konfiguracji i kontrola: 
 
Wartość każdego atrybutu „… pozycji kolumny" musi być unikatowa. 
 
 

3.3.8 Konfiguracja kanału AO 
 
Kanały AO są analogowymi wyjściami generowanymi wraz z płytą AOU200 podczas 
tworzenia w SCE. 

 

 
 

RYSUNEK 33: ZASTOSOWANIA KANAŁÓW AO 
 

Kanał AO ma następujące atrybuty: 
 

(1) Tryb Output current maintained (utrzymywane wyjście prądowe): Yes lub No 
Każde wyjście prądowe jest indywidualnie zarządzane w 2 trybach: 
 
− Maintained mode: jeżeli C26x jest wyłączany lub odłączany od zasilania, 

poziom wyjścia jest utrzymywany (a przekaźnik blokady odczytu ustawiony). 
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Wartość wyjściowa zmieni się wyłącznie wtedy, kiedy urządzenie otrzyma nową 
nastawę. 
 

− Unmaintained Mode: jeżeli C26x jest wyłączany, wyjście jest ustawiane na 0 
 

(2) sensor range for AOU200 (zakres czujnika dla AOU200): -20 mA …+20 mA / -10 
mA …+10 mA / -5 mA …+5 mA / 4 mA …+20 mA /0 mA …+5 mA /0 mA …+10 mA/0 
mA …+20 mA 

 
RYSUNEK 34: ATRYBUTY KANAŁÓW AO 

 
3.4 Adres IP i definicja tablicy routingu C26x 

 
Poniżej ukazano dwa przykłady adresowania i definicji tablicy routingu C26x 
w dwóch typowych przypadkach zastosowania. 
 
 

3.4.1 C26x jako brama podłączona do routera i zdalnego SCADA IEC104 
 

 
 

RYSUNEK 35: C26X PODŁĄCZONY DO SCADA ZA POMOCĄ ROUTERA  
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3.4.1.1 Parametry tablicy routowania C26x 

 
W konfiguracji SCE, tablica routowania C26x jest zadeklarowana następująco: 
 
− Gateway TCP/IP address podaje adres routera. 

 
− Target TCP/IP address jest adresem zdalnego „klienta", który będzie 

podłączony za pomocą tego routera. 
 

 
RYSUNEK 36: ATRYBUTY Scs 

 
Przykład: 
 
192.168.30.0 można zastąpić 192.168.30.2. W tym przypadku C26x może odpowiedzieć 
jedynie dla adresu IP 192.168.30.2. 
Etykieta „Gateway TCP/IP address” powinna być odczytywana jako „Router IP address” 
(nie powiązana z funkcją bramy C26x), a etykieta „Target TCP/IP address” powinna być 
odczytywana jako „Target or Network IP address”. 
 
 

3.4.1.2 Protokół konfiguracji T104 
Istnieje możliwość zabezpieczenia połączenia ze zdalnym klientem T104 poprzez podanie 
krótkiej listy klientów autoryzowanych. 
W tym przypadku konfiguracja łącza T104 SCADA jest zdefiniowana następująco: 

 

 
 

RYSUNEK 37: KONFIGURACJA T104 
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3.4.1.3 Definicja adresu IP C26x 
 
Adres IP C26x jest definiowany: 

− lokalnie na LCD interfejsu HMI sterownika C26x 

− przy użyciu narzędzia konserwacyjnego CMT (poprzez Ethernet) 

− przy użyciu powłoki konserwacyjnej C26x (tylko dla wykwalifikowanych serwisantów) 

 
W tym przykładzie C26x ma adres 192.168.20.1, a maska podsieci to 255.255.255.0 
(wartość domyślna). Może on dotyczyć wszystkich jednostek, których adres mieści się 
w zakresie 192.168.30.x. 
 
 

3.4.1.4 Parametry IP C26x używające narzędzia konserwacyjnego CMT 
 

 
RYSUNEK 38: IP W SIECI ETHERNET: ADRES INTERNETOWY INTERFEJSU ETHERNET 

 
Adres internetowy (IP) jest podawany jako rozdzielany kropkami (np. 10.22.92.52).  
 
Przykład: 10.22.92.52 
 
To pole może mieć opcjonalną maskę podsieci w formie inet_adrs:subnet_mask. 

 
 

Przykład: 10.22.92.52:0xFFFF0000  maska podsieci = 255.255.0.0 

 10.22.92.52:0xFF000000  maska podsieci = 255.0.0.0 

 

 
 

Domyślnie maska podsieci jest ustawiona na 0xFFFFFF00  maska podsieci = 
255.255.255.0 
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3.4.1.5 Konfiguracja router-PC (w przypadku PC z systemem MS Windows) 
 
W przypadku PC z dwoma płytami Ethernet, należy skonfigurować adres IP dla każdej 
płyty i umożliwić routowanie IP za pomocą klucza rejestru. 
 
W Edytorze Rejestru przewiń do 
HKEY_LOCAL_MACHINE \SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Tcpip \Parameters  
 
Wybierz opcję IPEnableRouter: 

 

 
 

RYSUNEK 39: EDYCJA REJESTRU 
 

Aby umożliwić routowanie IP dla wszystkich połączeń sieciowych zainstalowanych 
i używanych na tym PC, ustaw wartość na 1. 
Będzie ona uwzględniona przy ponownym uruchomieniu. 
 
 

3.4.1.6 Konfiguracja PC w przypadku używania serwera obsługowego WWW sterownika C26x 
 
Na serwerze WWW komputera, zdefiniuj i dodaj „ścieżkę", aby uzyskać dostęp do C26x: 

 
− otwórz okno wiersza komendy DOS i wpisz: Route ADD 192.168.20.1 MASK 

255.255.0.0 192.168.30.12. 
 

(Według zwykłej definicji: „route ADD @target MASK mask @gateway”) 
 
 

3.4.1.7 Szczególny przypadek sieci DHCP 
 
Dynamiczny Protokół Konfigurowania Węzłów (DHCP) jest oparty na automatycznym 
przydzieleniu adresów IP, masek podsieci, bram domyślnych i innych parametrów IP. 
 
OSTRZEŻENIE: C26X ZOSTAŁ STWORZONY Z MYŚLĄ O SIECIACH ZE STAŁYMI 

ADRESAMI IP: GDYBY C26X BYŁ ZAINSTALOWANY W SIECI 
Z ADRESOWANIEM DHCP, TO MOGŁYBY WYSTĄPIĆ KONFLIKTY 
ADRESÓW IP. 
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3.4.2 C26x jako brama bezpośrednio podłączona do zdalnego SCADA DNP3 
 

 
 

RYSUNEK 40: C26x podłączona do SCADA 
 

Uwaga: W przypadku DNP3/IP SCADA podłączonego do C26x-GTW bez 
używania routera, nie jest konieczna konfiguracja adresów IP na 
poziomie SCS (adres bramy TCP/IP, docelowy adres TCP/IP). 
W tym przykładzie C26x musi mieć adres 192.168.20.1, a maska 
podsieci musi być ustawiona na 255.255.0.0. C26x zaakceptuje 
połączenie ze SCADA z adresem: 192.168.30 

 
 

3.5 Podłączanie C26x do sieci na topologii magistrali stacyjnej 
 
Podłączenie C26x do magistrali stacyjnej polega w pełni na dodawaniu C26x hierarchicznie 
do sieci Ethernet (więcej w sekcji 3.2 Dodawanie i konfiguracja C26x w architekturze 
systemu) oraz na ustawianiu charakterystyki IP dla C26x (więcej w 3.2.1 Ustawianie 
ogólnych atrybutów C26x). 
 
 

3.5.1 Podłączanie C26x do innych podsystemów magistrali stacyjnej 
 

3.5.1.1 Przegląd 
 
Protokół IEC 61850-8-1 jest używany do przekazywania informacji pomiędzy 
podsystemami DS Agile. 
Modelowanie danych zgodnie z protokołem IEC 61850-8-1 jest oparte na architekturze 
klient-serwer. Każdy podsystem DS Agile komunikujący się poprzez IEC 61850-8-1 (serwer 
OI, C26x oraz brama zdalnego sterowania) posiada mapę danych IEC 61850-8-1, dla 
której jest serwerem. Podsystem DS Agile jest serwerem punktu danych, jeżeli nimi 
zarządza, czyli innymi słowy, jeżeli wytwarza ich wartość w czasie rzeczywistym (w 
przypadku punktów danych wejściowych takich jak stany, pomiary i liczniki) lub jeśli 
przeprowadza sterowanie w czasie rzeczywistym (w przypadku punktów danych 
wyjściowych takich jak komendy binarne i nastawy). 
 
Aby podłączyć C26x (A) do specyficznego podsystemu komunikującego się przez IEC 
61850-8-1 (B) na magistrali stacyjnej, musi zostać utworzona dodatkowa zależność has 
for IEC 61850 server dla (A) i skierowana do (B). To oznacza, że C26x (A) jest klientem 
podsystemu (B) i może mieć dostęp do danych zarządzanych przez podsystem (B), tj. 
odczytywać odpowiednie wartości czasu rzeczywistego z (B) i wysyłać komendy w czasie 
rzeczywistym do (B). 
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RYSUNEK 41: PODŁĄCZANIE C26X DO INNYCH PODSYSTEMÓW MAGISTRALI STACYJNEJ 
 

 

 
RYSUNEK 42: C26X (A) JAKO KLIENT IEC 61850-8-1 C26X (B) 

 
 

Podczas dodawania zależności has for IEC61850 server do C26x (A), specyficzny atrybut 
tej zależności, modeling/goose usage (1), może być ustawiony tak, by definiował sposób 
przesyłania danych z serwera (B) do sterownika C26x (A). Istnieją trzy możliwości: 
 
− Wyłącznie model danych (lub wyłącznie tryb raportów) 

− Wyłącznie Goose 

− Model danych i Goose 

 
Zasadniczo trybu raportów używa się do transmisji przefiltrowanych danych do 
wyświetlenia, wydrukowania i zarchiwizowania. Tryb GOOSE jest wykorzystywany do jak 
najszybszej transmisji danych po ich pozyskaniu oraz tak szybkiej jak to możliwe dla 
potrzeb automatyki. 
 
Transmisja Goose musi być zastosowana, jeśli C26x (A) używa wejść binarnych 
oferowanych przez C26x (B) dla ISaGRAF, FBD lub obliczania wzajemnego uzależnienia 
blokad (więcej w sekcji 5.7 Definiowanie regulacji elektrycznej za pomocą funkcji 
użytkownika). 
 
Podczas utraty łączności pomiędzy klientem i serwerem wszystkie wejścia binarne serwera 
po stronie klienta zostają ustawione w stan UNKNOWN (nieznany). 
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Zasady konfiguracji i kontrola 
 
− Klient nie może być powiązany z tym samym serwerem poprzez złożone zależności 

has for IEC61850 server 
 
 

3.5.1.2 Tryb oparty na raportowaniu 
 
BI może być skonfigurowany do przesyłu w trybie raportowania przez swój adres IEC 
61850-8-1. W tym trybie potwierdzona zmiana stanu jest spontanicznie transmitowana do 
subskrybentów. 
 
Informacja BI transmitowana w raporcie dotyczy: 

− stanu i jakości (stan wynikowy BI jest rozdzielony na stan i jakość w IEC 61850-8-1), 

− znacznika czasu (z użyciem czasu GMT) i jakości czasu, 

− przyczyny zmiany, która może być jedną z poniższych: 

− zmiana danych (jeżeli stan zmienił się przed filtrowaniem ustawicznym lub 

filtrowaniem ruchu), 

− zmiana jakości (jeżeli jakość zmieniła się przed filtrowaniem ustawicznym lub 

filtrowaniem ruchu), 

− zmiana z powodu sterowania (jeżeli zmiana stanu lub jakości nastąpiła 

z powodu sterowania). 

 

Raporty BI nie są transmitowane przez serwer w porządku chronologicznym (sortowanie 
informacji w porządku chronologicznym, o ile jest potrzebne, należy do funkcji klienta IEC 
61850-8-1). 
 
Raporty pomiędzy C26x a serwerem IEC 61850-8-1 
Zależność has for IEC61850 server wskazuje na serwer OI lub bramę; jego atrybut 
preferred report type pozwala wybrać pomiędzy raportem Unbuffered (niebuforowanym) 
a Buffered (buforowanym): 
 

 
 
Te wartości domyślne powinny być zachowane. 
 
C26x jest natomiast serwerem IEC 61850-8-1 dla interfejsu operatora (OI) lub bramy. 
W przypadku utraty komunikacji, raporty również zostają utracone. 
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Raporty buforowane (opcja opisana w DS Agile/PL Opis funkcjonalny) 
Aby oznaczyć serwer OI (odpowiednio brama) jako odbiorcę buforowanych raportów, musi 
być skonfigurowana dodatkowa zależność: kliknij okno Objects entry na poziomie Scs 
zależności has for buffered report client: Serwer OI (odpowiednio has for buffered 
report client: IEC61850 gateway). 
 

 
 
Następnie dwukrotnie kliknij w zależność, żeby wybrać podsystem. 
Jeżeli interfejs operatora jest klientem BRCB, należy OBOWIĄZKOWO: 
 
− Ustawić OI treatment on dla Unknown na No archive, no logging (brak archiwizacji, 

brak rejestrowania). Więcej informacji w rozdziale OI/PL Zastosowania w sekcji 
„Specyficzne atrybuty profilu OI”. 
 

Jeżeli brama jest klientem BRCB, należy OBOWIĄZKOWO: 
 

− Pozostawić atrybut timestamped 'unknown' for SCADA ustawiony na No. Więcej 
informacji w rozdziale GTW/PL Zastosowania w sekcji „Konfiguracja bramy”. 
 

− Ustaw klucz rejestru „maintenance_if_dcnx_ethernet” (Więcej w rozdziale GTW/PL 
Konserwacja w sekcji „Utrata komunikacji”) w zależności od sytuacji: 

 
− 1, jeśli brama jest w architekturze redundancji 

 
− 0, jeśli brama nie jest redundantna 

 
Jeśli nastąpiłoby przepełnienie bufora (więcej w C26x/PL OF), działanie systemu SPS 
byłoby wznowione po przywróceniu połączenia. W architekturze redundantnej istnieją dwa 
SPS, których celem jest identyfikacja, który bufor C26x został przepełniony i w związku 
z tym, który z podsystemów został rozłączony: 
 
− dla OI: Buff Ov OI oraz Buff Ov OI Bck 

 
− dla bramy: Buff Ov Gtw oraz Buff Ov GtwBck 

 

 
 
 

3.5.1.3 Tryb oparty na GOOSE 
 
BI (SPS lub DPS) może być konfigurowany do przesyłu w trybie GOOSE. W tym trybie 
zmiana stanu jest przekazywana przy użyciu multicastu do skonfigurowanych odbiorców. 
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Przekazywane są tylko niefiltrowane stany. Znacznik czasowy oraz powód zmiany nie są 
przekazywane. 
Z powodu formatu GOOSE, nie wszystkie stany wynikowe BI ukazane poniżej mogą być 
transmitowane. Z tego powodu stosuje się następujące mapowanie: 

 
Stan wynikowy BI Wartość GOOSE 

RESET, FORCED RESET (RESET WYMUSZONY), SUBSTITUTED 
RESET (RESET ZASTĄPIONY), CLOSE (ZAMKNIĘTY), FORCED 
CLOSE (ZAMKNIĘTY WYMUSZONY), SUBSTITUTED CLOSE 
(ZAMKNIĘTY ZASTĄPIONY) 

01 

SET (NASTAWA), FORCED SET (WYMUSZONA NASTAWA), 
SUBSTITUTED SET (ZASTĄPIONA NASTAWA), OPEN 
(OTWARTY), FORCED OPEN (WYMUSZONY OTWARTY), 
SUBSTITUTED OPEN (ZASTĄPIONY OTWARTY) 

10 

JAMMED (ZAKLINOWANY) 00 
UNDEFINED (NIEOKREŚLONY), SELFCHECK FAULTY 
(NIEPRAWIDŁOWA AUTODIAGNOSTYKA), TOGGLING 
(PRZEŁĄCZANIE), SUPPRESSED (TŁUMIONY), UNKNOWN 
(NIEZNANY) 

11 

 
Pomiar lub LSP można również skonfigurować do transmisji w trybie GOOSE (patrz: 
rozdział C26x/PL  Opis funkcjonalny). 
 
 

3.5.2 Definiowanie mapy adresów sieci magistrali stacyjnej 
 
Mapowanie IEC 61850-8-1 jest agregacją jednostek logicznych, składających się 
z cegiełek. Generalnie cegiełka odpowiada urządzeniu elektrycznemu lub funkcji. 
Dostarcza dane w czasie rzeczywistym (status, pomiary oraz sterowanie...) oraz kilka 
aspektów konfiguracji. Aby to zrobić, należy pogrupować cegiełki według kategorii (Status, 
Pomiar, Sterowanie, Konfiguracja) zwanych komponentami funkcjonalnymi. 
 
Komponent funkcjonalny grupuje obiekty danych. Obiekt danych musi być widoczny jako 
odpowiednik punktu danych DS Agile w czasie rzeczywistym. Dlatego też, kiedy 
podsystem DS Agile (klient IEC 61850-8-1) potrzebuje wartości o czasie rzeczywistym dla 
punktu danych zarządzanego przez inny podsystem (serwer IEC 61850-8-1), ten drugi 
transmituje za pomocą obiektu danych informację o własnym mapowaniu IEC 61850-8-1. 
Na poziomie modelowania danych SCE, klienci IEC 61850-8-1 muszą wskazać, z których 
serwerów IEC 61850-8-1 pozyskują informacje (patrz: sekcja 3.5.1 Podłączanie C26x do 
innych podsystemów magistrali stacyjnej). 
 
Generalnie obiekt danych IEC 61850-8-1 posiada szablon nazywany klasą wspólną. 
Struktury tych obiektów są znane wszystkim podsystemom DS Agile komunikującego się 
z IEC 61850-8-1. Dla podsystemów DS Agile Alstom, liczba i struktura klas wspólnych jest 
stała. Stanowią one końcowy opis modelowania danych IEC 61850-8-1 DS Agile. 
 
W mapowaniu IEC 61850-8-1 jakiegokolwiek podsystemu DS Agile istnieje natywne 
urządzenie logiczne LD0 ze stałymi cegiełkami zaprogramowanymi na stałe (DBID, LLN0, 
LPHD). 
 
Podczas tworzenia DS Agile C26x na poziomie SCE, tworzy się również mapowanie IEC 
61850-8-1 z LD0 oraz jego cegiełkami domyślnymi. LD0 jest urządzeniem logicznym 
systemu, które grupuje całą diagnostykę systemu oraz polecenia sterujące stosowne dla 
C26x. Punkty danych adresowane w cegiełce LD0 odpowiadają wyłącznie topologii 
systemu. 
 
W mapowaniu IEC 61850-8-1 sterownika C26x można utworzyć dodatkowe jednostki 
logiczne. Generalnie istnieje jedno urządzenie logiczne dla każdego pola zarządzanego 
przez C26x i w każdym urządzeniu logicznym znajduje się jedna cegiełka dla każdego 
modułu lub funkcji wbudowanej. 

  



C26x/EN AP/C56a  Zastosowania 
 
Strona 50/375 DS Agile C26x 
 

3.5.2.1 Automatyczne adresowanie SBUS 
 
Funkcja „automatycznego adresowania SBUS” jest oparta na elektrycznej topologii 
podstacji a w szczególności na polach. Najłatwiejszym sposobem na utworzenie jednostek 
logicznych aplikacji odpowiadających polom elektrycznym zarządzanym przez C26x jest 
uruchomienie funkcji automatycznego adresowania SBUS. Menu kontekstowe C26x 
używa się do uruchomienia tej funkcji: 
 

 
 

Uwaga: Wyłącznie nierezerwowe punkty danych są brane pod uwagę 
w automatycznym adresowaniu. Jeżeli poprzednio rezerwowy punkt 
danych przestał być rezerwowy, to należy powtórzyć proces 
automatycznego adresowania. 
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Niektóre punkty danych są poza skalą automatycznego adresowania. Te punkty danych są 
identyfikowane po mnemonice modelu danych i krótkiej nazwie: 

 

Obiekt macierzysty 
Wykluczone punkty danych 

mnemonika Nazwa 

Moduł wyłącznika 

SynCheck_Close_DPC Sync CB close 
SynCheck_Close_SPC Sync CB close 
Select_SPC Selection SPC 
Switch_SPC_PhA Switch phA SPC 
Switch_SPC_PhB Switch phB SPC 
Switch_SPC_PhC Switch phC SPC 
SwitchPos_PhA (DPS) Switch PhA pos. 
SwitchPos_PhB (DPS) Switch PhB pos. 
SwitchPos_PhC (DPS) Switch PhC pos. 
SwitchPos_SPS_PhA Switch PhA pos. SPS 
SwitchPos_SPS_PhB Switch PhB pos. SPS 
SwitchPos_SPS_PhC Switch PhB pos. SPS 
SwitchPos (DPS) Switchgear pos. 
SwitchPos_SPS Switchgear pos. 
PhaseNotTogether_SPS Ph not together 

Wbudowana funkcja kontroli 
synchronizmu automatyki 
zewnętrznej 

CS_CtrlOnOff_DPC on/off ctrl DPC 

CS_CtrlOnOff_SPC on/off ctrl SPC 

Funkcja przekaźnika [XX] 

XX_thresholdY_trip 
Gdzie: XX = numer funkcji 
Y = numer progu 

Przykłady wyzwalania XX tY: 
46 t1 trip 67 t3 trip 

XX_thresholdY_inst_dir_rev 
z: XX = numer funkcji Y = numer 
progu 

XX tY Przykłady 
natychmiastowej rewizji 
bezp.: 67 t1 in dir rev 67 t3 in 
dir rev 

XX_thresholdY_interlock 
z: XX = numer funkcji 
Y = number progu 

Przykład blokady zależnej XX 
tY: 
67 t1 interlock 

Przekaźnik [automatyzm] start_disturbance start dist ctrl 
Funkcja przekaźnika [49] 49_trip_th_overload 49 trip th over. 

 
− Niektóry pomiary obliczone przez TMU210 wykraczają poza obszar automatycznego 

adresowania, jeżeli typ pomiaru (atrybut typ pomiaru zależności is computed by 
jest powiązany ze stosowną wielkością pomiarową) jest jednym z wymienionych 
stanów: 
 
− mod Vo (ADC) 

− mod I1 (ADC) 

− mod I2 (ADC) 

− mod V1 (ADC) 

− mod V2 (ADC) 

− Status cieplny 

 
Uwaga: Punkty danych wykluczone z automatycznego adresowania mogą 

być adresowane manualnie poprzez dodanie i konfigurację 
zależności has for IEC address. 
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3.5.2.2 Aktualizacja mapowania IEC 61850-8-1 jednostki C26x. 
 
Stała część w przypadku DS Agile C26x składa się z katalogu LD0 zawierającego: 

− C26xDIAG 

− Cegiełka DBID (Identyfikacja bazy danych) używana w celu identyfikacji 

i zarządzania bazą danych C26x 

− cegiełka LLN0 

− cegiełka LPHD 
 

 
 
Kiedy dodaje się cegiełkę IECxLD, można ją uzupełnić o RDRE (jeśli C26x zarządza 
swoim plikiem zakłóceń) oraz C26xDIAG1. 
 
− Dla każdego IED podłączonego do DS Agile C26x za pomocą IED starszej generacji 

istnieje domyślna cegiełka IEDDIAG (pełniąca funkcję diagnostyczną dla IED). 
Można również dodać cegiełkę RDRE (służącą informowaniu o zakłóceniach). 
Tworząc IED na sieci C26x starszej generacji, należy pamiętać o aktualizacji nazwy 
cegiełki IEDDIAG w celu uniknięcia tworzenia podwójnych wartości dla cegiełek. 
 

 
 

− Dla każdej sieci SCADA podłączonej do C26x istnieje domyślna cegiełka TCIDIAG 
(pełniąca funkcję diagnostyczną dla sieci SCADA). 
Tworząc sieć SCADA na C26x, należy pamiętać o aktualizacji nazwy cegiełki 
TCIDIAG w celu uniknięcia tworzenia podwójnych wartości dla cegiełek. 
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Opis obiektów: 
− Cegiełka C26xDIAG: 

 

Nazwa obiektu CDC Opis Komentarz 
Mod INC Tryb operacyjny (tylko status) Obowiązkowe 

SyncSt SPS Status synchronizacji urządzenia stVal =0= niezsynchronizowane 
stVal =1= zsynchronizowane 

AllTMUSt SPS Status syntetyczny wszystkich płyt (TMU2xx) - 
AllCCUSt SPS Status syntetyczny wszystkich płyt (CCU2xx) - 
AllDIUSt SPS Status syntetyczny wszystkich płyt (DIU2xx) - 
AllDOUSt SPS Status syntetyczny wszystkich płyt (DOU20x) - 
AllAIUSt SPS Status syntetyczny wszystkich płyt (AIU2xx) - 
AllAOUSt SPS Status syntetyczny wszystkich płyt (AOU20x) - 
AllCOMMSt SPS Status syntetyczny wszystkich szaf  
AllIEDSt SPS Status syntetyczny wszystkich IED  

GHUSt INS 
(INS8_ST) Status lokalnego HMI (GHU200) 

stVal =0= OK 
stVal =1= błąd autodiagnostyki 
stVal =2= skonfigurowany, 
ale nieobecny 
stVal =3= nieskonfigurowany, 
ale obecny 
stVal =4 = nieobecny 

BIUSt INS 
(INS8_ST) Status BIU240 Idem GHUSt 

CCUSt<15> INS 
(INS8_ST) Status płyty WE/WY (CCU20x) Idem GHUSt 

DIStop SPS Zatrzymana akwizycja danych z wejścia 
cyfrowego  

DIUSt<15> INS 
(INS8_ST) Status płyty DI (DIU20x) Idem GHUSt 

DOUSt<15> INS 
(INS8_ST) Status płyty DO (DOU20x) Idem GHUSt 

AIUSt<6> INS 
(INS8_ST) Status płyty AI (AIU200) Idem GHUSt 

AOUSt<4> INS 
(INS8_ST) Status płyty AO (AOU) Idem GHUSt 

TMUSt INS 
(INS8_ST) Status płyty PP/PN (TMU) Idem GHUSt 

PrintSt INS 
(INS8_ST) Status drukartki stVal = 0 => OK 

stVal = 1 => utrata komunikacji 

RedSt SPS Tryb redundancji stVal = 0 => StandBy stVal = 1 => 
Active 

FailSt INS 
(INS8_ST) Status błędu  

PLCSt INS 
(INS8_ST) Status PLC  

urcbST URCB Blok kontrolny raportu podstawowego dla 
statusu C26xDiag Niebuforowany 
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− Cegiełka C26xEDIAG do rozszerzania jednostek C26x: 
 

Nazwa 
obiektu CDC Opis Komentarz 

Mod INC Tryb operacyjny (tylko status) Obowiązkowe 

BIUSt INS (INS8_ST) Status BIU 240 

stVal =0= OK 
stVal =1= błąd autodiagnostyki 
stVal =2= skonfigurowany, 
ale nieobecny 
stVal =3= nieskonfigurowany, 
ale obecny 
stVal =4 = nieobecny 

CCUSt<15> INS (INS8_ST) Status płyty WE/WY (CCU 20x) Idem GHUSt 

DIStop SPS Zatrzymana akwizycja danych z wejścia 
cyfrowego  

DIUSt<15> INS (INS8_ST) Status płyty DI (DIU 20x) Idem GHUSt 
DOUSt<15> INS (INS8_ST) Status płyty DO (DOU 20x) Idem GHUSt 
AIUSt<6> INS (INS8_ST) Status płyty AI (AIU 200) Idem GHUSt 
AOUSt<4> INS (INS8_ST) Status płyty AO (AOU) Idem GHUSt 
TMUSt INS (INS8_ST) Status płyty PP/PN (TMU 200) Niezarządzana. 

CommIRSt SPS Stan komunikacji dla kasety rozszerzeń stVal = 0 => błąd 
stVal = 1 => OK 

PLCSt INS (INS8_ST) Status PLC  
urcbST URCB Blok kontrolny raportu podstawowego dla 

statusu Niebuforowany 

 
− LLN0: 

 

Nazwa 
obiektu CDC Opis Komentarz 

Mod INC Tryb urządzenia (tylko status) Obowiązkowe 
Beh INS Zachowanie Obowiązkowe 
Health INS Sprawność Obowiązkowe 
NamPlt LPL Tabliczka znamionowa Obowiązkowe 

brcbST BRCB Blok kontrolny raportu dla bufora dla 
wszystkich stanów LD Buforowany 

 
 

3.5.2.3 Ręczne tworzenie aplikacyjnego urządzenia logicznego 
 
Wymiana danych w czasie rzeczywistym pomiędzy DS Agile a podsystemami jest 
wymagana z wielu powodów: 
 
− Na poziomie interfejsu operatora (OI): 

− Nadzór i kontrola nad procesami systemowymi i elektrycznymi (animacja 
mimiczna, wyskakujące okienka sterujące), 

− Zarządzanie alarmem (generowanie, przeglądanie, potwierdzanie, 
kasowanie…), 

− Rejestracja (sekwencja zdarzeń, dziennik), 
− Archiwizacja zdarzeń i wartości (odczyt krzywych, analiza zdarzeń). 

 
− Na poziomie SMT: 

− Zarządzanie systemem (wczytywanie i przełączanie baz danych, nadzór 
i kontrola nad trybem urządzenia) 

− Zapisywanie pliku przebiegu falowego. 
 

− Na poziomie DS Agile C26x: 
− Współdzielenie punktów danych dla automatyzacji i funkcji wbudowanych, 
− Dostarczanie pozyskanych danych do OI, aby zapewnić funkcjonalność 

systemu, 
− Dostarczanie pozyskanych danych do bramy DS Agile w celu wymiany 

danych pomiędzy systemem DS Agile a SCADA, 
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− Odpowiadanie na specyficzne wymagania systemu (unikalność komend). 
 

− Na poziomie bramy DS Agile: 
− Wymiana danych pomiędzy systemem DS Agile a SCADA. 

 
Aby zapewnić wymianę danych na magistrali stacyjnej w czasie rzeczywistym, należy 
utworzyć specyficzne jednostki logiczne (określane tutaj jako aplikacyjne jednostki 
logiczne) w mapowaniu IEC 61850-8-1 podsystemu DS Agile, który jest serwerem 
wymienianych danych (więcej odnośnie do definicji klient/serwer w sekcji 
 
3.5.1 Podłączanie C26x do podsystemów innych magistrali stacyjnych). DS Agile C26x jest 
jedynym podsystemem DS Agile, który pozwala na tworzenie aplikacyjnych jednostek 
logicznych definiowanych przez użytkownika. 
 
Generalna filozofia ręcznego tworzenia aplikacyjnych jednostek logicznych polega na 
zachowaniu poniższych wytycznych: 

 
− na jedną magistralę zarządzaną przez DS Agile C26x przypada jedno aplikacyjne 

urządzenie logiczne, 
 

− w każdym aplikacyjnym urządzeniu logicznym, na każdy moduł lub funkcję 
zastosowaną w polu przypada jedna cegiełka, 

 
− dla każdej cegiełki przypada jeden obiekt danych na punkt danych zawarty 

w module/funkcji, która musi być wymieniana na magistrali stacyjnej. Obiekty danych 
w cegiełce są pogrupowane według komponentu funkcjonalnego. Adresowania 
punktów danych na magistrali stacyjnej dokonuje się poprzez przypisanie punktu 
danych do odpowiedniego obiektu danych IEC 61850-8-1. Powiązania dostępne 
pomiędzy typami punktów danych a typami obiektów danych IEC 61850-8-1 zostały 
wymienione w tabeli: 

 

Typ punktu danych Typ obiektu danych IEC 61850-8-1 
Zależność: has for IEC61850 address (->) 
SPS SI 
DPS SIT 
MPS SIG 

MV AI, faza przy połączeniu w gwiazdę lub faza 
przy połączeniu w trójkąt, ISI 

Licznik ACCI 
SPC BO 
DPC DCO 
Nastawa AO 

 

Ręczne tworzenie aplikacyjnego Urządzenia Logicznego 
 
Aby ręcznie utworzyć aplikacyjne urządzenie logiczne: 

 
− Wybierz poziom mapowania IEC 61850-8-1 i dodaj IECxLD z menu kontekstowego 

okna kontekstowego Objects entry (wpis obiektów). 
 

− Zaktualizuj atrybut IEC name (1) (musi być unikatowy dla danego mapowania IEC 
61850-8-1). 
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RYSUNEK 43: DODAWANIE APLIKACYJNEGO URZĄDZENIA LOGICZNEGO 
 

 

 
 

RYSUNEK 44: AKTUALIZACJA NAZWY IEC 61850-8-1 APLIKACYJNEGO URZĄDZENIA 
LOGICZNEGO 

 
Zasada nazewnictwa 
 
Nazwa IEC jest dowolną etykietą zawierającą maksymalnie 32 znaki. Nazwa musi się 
składać z następujących znaków: 0-9, a-z, A-Z. Nazwa nie może zaczynać się od cyfry. 
 
Zasady konfiguracji i kontrola 
 
− Nazwa każdego urządzenia logicznego zdefiniowana dla mapowania IEC 61850-8-

1/IEC musi być unikatowa w obrębie mapowania. 
 

− Jeżeli Urządzenie Logiczne jest urządzeniem typowym, nazwa nie może zawierać 
szeregu znaków „LD0" (jest zarezerwowany dla Jednostek Logicznych systemu). 

 
Ręczne tworzenie węzła logicznego IEC 61850-8-1 
 
Aby ręcznie utworzyć IEC 61850-8-1 LN: 
 
− Wybierz poziom urządzenia logicznego IEC 61850-8-1, a następnie dodaj GenLNxx 

z okna kontekstowego Objects entry; nie używaj cegiełki RDRE zarezerwowanej 
dla IED nie powiązanego z DS Agile IEC 61850-8-1. 
 

− Zaktualizuj atrybut IEC name (1) (musi być unikatowy dla danego urządzenia 
logicznego IEC 61850-8-1). 

 

 
 

RYSUNEK 45: DODAWANIE WĘZŁA LOGICZNEGO IEC 61850-8-1 
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RYSUNEK 46: AKTUALIZACJA NAZWY CEGIEŁKI IEC 61850-8-1 
 

Zasada nazewnictwa 
‘Nazwa IEC’ składa się z 3 części: 
 
− opcjonalna obwoluta (do 6 znaków), nie może zaczynać się od cyfry, 

 
− standardowa nazwa cegiełki (4 znaki pisane wielkimi literami), 

 
− opcjonalny indeks (1 znak). 

 
Każda część może zawierać następujące znaki: 0-9, a-z, A-Z. 
 
Zasady konfiguracji i kontrola 
− Nazwa każdej cegiełki zdefiniowana pod Urządzeniem Logicznym musi być 

unikatowa w obrębie tego Urządzenia Logicznego. 
 

Ręczne tworzenie komponentu funkcjonalnego IEC 61850-8-1 
 
Aby ręcznie utworzyć komponent funkcjonalny IEC 61850-8-1, wybierz poziom cegiełki IEC 
61850-8-1 DS Agile C26x i dodaj specyficzny komponent funkcjonalny z okna 
kontekstowego Objects entry. Użytkowe komponenty funkcjonalne dla DS Agile C26x to: 
 
− ST dla statusów grup (SI, SIT, SIG) 

− CO dla poleceń sterujących grup 

− MX dla wielkości pomiarowych (MV) grup 

− SV dla zastąpionych wartości grup (oznaczenie FSS) 

− CF dla informacji o konfiguracji grupy odpowiedniej dla obiektów danych CO lub SP 
 

 

 
 

RYSUNEK 47: DODAWANIE KOMPONENTU FUNKCJONALNEGO IEC 61850-8-1 
 
 

Ręczne tworzenie obiektu danych IEC 61850-8-1 
 
Aby ręcznie utworzyć obiekt danych IEC 61850-8-1: 
 
− Wybierz poziom komponentu funkcjonalnego IEC 61850-8-1 i dodaj specyficzny 

obiekt danych z okna kontekstowego Objects entry. Każdy typ komponentu 
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funkcjonalnego ma własną listę dostępnych obiektów danych. Poniższa tabela 
ukazuje różne listy mające zastosowanie w mapowaniu DS Agile C26x IEC 61850-8-
1: 

 

Komponent funkcjonalny Dostępny obiekt danych 

ST 

ACDxST 
ACDxSTPhs 
ACTxST 
ACTxSTPhs 
BCRxST 
BCSxST 
BCSxORxST 
DPCxST 
DPCxORxST 
DPSxST 
INC8xST 
INCxST 
INCxORIGxST 
INS8xST 
INSxST 
SPCxORxST 
SPCxST 
SPSxST 

MX 

APCxMX 
APCxORxMX 
CMVxMX 
DELxMX 
MVxMX 
WYExMX 

CO 

APCxDir 
APCxSBOxS 
BSCxDir 
BSCxSBOxS 
INCxDir 
SPCDPCxDir 
SPCDPCxSBO 

SV 

BSCxSV 
CMVxSV 
DELxSV 
SPCxSV 
DPSxSV 
INSxSV 
MVxSV 
SPCxSV 
SPSxSV 
WYExSV 

CF 

APCxCF 
BCRxCF 
BSCxCF 
DELxCF 
DirectxCF 
DPCxCF 
MVxCF 
SPCxCF 
WYExCF 

 
− Zaktualizuj atrybut nazwy IEC 61850-8-1 (1), który musi być unikatowy dla danego 

komponentu funkcjonalnego IEC 61850-8-1 
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RYSUNEK 48: DODAWANIE OBIEKTU DANYCH IEC 61850-8-1 

 
 

RYSUNEK 49: AKTUALIZACJA NAZWY IEC OBIEKTU DANYCH 
 
Zasada nazewnictwa 
 
IEC name (Nazwa IEC) jest dowolną etykietą składającą się z maksymalnie 9 znaków. 
Nazwa musi zawierać następujące znaki: 0-9, a-z, A-Z. Nazwa nie może zaczynać się od 
cyfry. 
 
Zasady konfiguracji i kontrola 
− Nazwa każdego Obiektu Danych zdefiniowanego pod Komponentem Funkcjonalnym 

(CO) musi być unikatowa w obrębie Komponentu Funkcjonalnego. 
 

− Maksymalna liczba Obiektów Danych wynosi 50 dla następujących typów 
Komponentów Funkcjonalnych jednostki DS Agile C26x: CO, MX oraz ST. 

 
 

3.5.2.4 Automatyczne tworzenie aplikacyjnego urządzenia logicznego przy użyciu automatycznego 
adresowania SBUS 
 
Funkcja automatycznego adresowania IEC 61850-8-1 jest oparta na elektrycznej topologii 
podstacji a w szczególności na polach. Więcej detali odnośnie do konfiguracji tej topologii 
można znaleźć w sekcji 5 Definiowanie konfiguracji C26x w hierarchii elektrycznej). 
 
Najłatwiejszym sposobem na utworzenie aplikacyjnych jednostek logicznych 
odpowiadających polom elektrycznym zarządzanym przez DS Agile C26x jest używanie 
funkcji automatycznego adresowania IEC 61850-8-1. Aby tego dokonać, należy kliknąć 
prawym klawiszem ikonę C26x i wybrać SBUS Automatic Addressing (1). 
 
Automatyczne adresowanie IEC 61850-8-1 dla dowolnego C26x DS Agile znajduje 
zastosowanie wyłącznie w odniesieniu do pól i funkcji ATCC, którą zarządza, tj. której 
zależność managed by została przypisana do DS Agile C26x. Tak więc, jeżeli wymagane 
są adresy IEC 61850-8-1 dla punktów danych innych niż ATCC o poziomie wyższym niż 
dla pola (poziom podstacji, zakładu lub napięcia), aplikacyjne jednostki logiczne muszą być 
utworzone ręcznie (patrz sekcja 3.5.2.3 Ręczne tworzenie aplikacyjnego urządzenia 
logicznego). 
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Procedura automatycznego adresowania IEC 61850-8-1 obejmuje adresowanie GOOSE: 
Stany buforów par bitów GOOSE są sekwencyjnie wypełniane punktami danych 
automatyki wymienianymi pomiędzy serwerami. W przypadku ręcznego adresowania 
GOOSE, rezultatem odpowiadającym automatycznemu adresowaniu jest ustawienie 
punktu danych na Manual attachment, tj. jako para bitów statusu użytkownika, co pozwala 
zachować to powiązanie w każdym nowym procesie automatycznego adresowania. 
Limit rozmiaru buforów wymusza założenie poziomów priorytetowych dla adresowania 
GOOSE: Już istniejące „Ręczne załączniki” (ręczny wybór operatora i rezultaty 
poprzedniego adresowania GOOSE) są brane pod uwagę w pierwszej kolejności 
i pozostają niezmienione. Następnie przetwarzane są punkty danych szybkiej automatyki, a 
na końcu punkty danych wolnej automatyki. Przepełnienie buforu GOOSE jest 
sygnalizowane, w wyniku czego następuje zatrzymanie procesu adresowania GOOSE. 
Więcej informacji odnośnie modelowanie / konfiguracji Goose poniżej. 

 

 
 

RYSUNEK 50: AUTOMATYCZNE ADRESOWANIE IEC 61850-8-1 
 
 

3.5.2.5 Manualna konfiguracja GOOSE 
 
GOOSE jest środkiem nadanym przez protokół IEC 61850-8-1 do szybszego wysyłania 
 i uwzględniania zmian stanów binarnych. Jest to bardzo przydatne w przypadku blokady 
lub szybkiej automatyki krytycznej pod względem czasu. W danym mapowaniu IEC 61850-
8-1, istnieje możliwość zastosowania goose jedynie dla obiektów danych ST / MX (ponadto 
LSP są wykorzystywane w szybkim odciążaniu). Goose jest połączony z 1 serwerem 
obiektów danych IEC 61850-8-1 i jest przez niego zarządzany. 
 
Konfiguracji Goose dokonuje się na poziomie obiektów danych przy użyciu specyficznych 
atrybutów: 
 
− Goose transmission (Auto) (Yes / No): wskazuje, czy obiekt danych jest 

transmitowany w wiadomości Goose i automatycznie adresowany, czy nie (flagę 
podniesioną na Yes przez proces automatycznego adresowania SBUS można 
ponownie zmienić). 
 

− Goose transmission (Manu) (Yes / No): precyzuje, czy mapowanie jest 
wykonywane ręcznie czy nie: 
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RYSUNEK 51: MANUALNA KONFIGURACJA GOOSE 
 

3.5.2.6 Manualna klasyfikacja GOOSE 
 
Poza tymi dwoma atrybutami transmisji Goose, klasy Goose używa się do ręcznego 
modyfikowania pozycji Obiektu Danych w komunikatach Goose. 

 

 
RYSUNEK 52: Klasa GOOSE 

 
Załóżmy, że wygenerowano jedynie bazę danych 1.0 dla IED1. Po dodaniu IED2, należy 
wygenerować wersję 1.1. 
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FIGURE 53: GOOSE RANK POSSIBLE PROBLEM 
 
 
 

Celem jest uzyskanie komunikatów goose z C26x zawierających na końcu nowy Obiekt 
Danych (DtObj), aby zachować klasyfikację innych Obiektów Danych wewnątrz komunikatu 
goose. 
 
Atrybut jest domyślnie ustawiony na 0. Ta wartość oznacza, że pozycja jest 
niezdefiniowana. Można modyfikować ten atrybut do pożądanej pozycji. 
 
Kiedy SCE automatycznie adresuje wszystkie podsystemy, dla wszystkich Obiektów 
Danych następują wymienione zdarzenia: 
 
− Zdefiniowana 'klasa goose' nie jest aktualizowana, jeżeli DtObj jest wciąż 

'transmitowany przez goose' (co oznacza, że atrybut ‘transmisji goose’ jest 
ustawiony na Yes), 
 

− Niezdefiniowana 'klasa goose' jest klasyfikowana po ostatniej klasy użytej dla całego 
mapowania IEC 61850-8-1, 

 
− Zdefiniowana 'klasa goose' jest resetowana wartością niezdefiniowaną (0), jeżeli 

DtObj NIE jest 'transmitowany przez goose'. 
 

Jeżeli w klasyfikacji goose pojawiają się luki, pojawi się następujący komunikat: 
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W takim wypadku sprawdź konfigurację i napraw ją ręcznie (więcej w rozdziale SCE/PL 
Konserwacja) 
 

Uwaga: Funkcja automatycznego adresowania SBUS wyświetla okno 
dialogowe, którego można używać do ponownego adresowania 
połączeń goose z niektórymi obiektami danych, które zostały już 
usunięte. 

 

 
 

Można sprawdzić okno ‘reset wszystkich klas goose', aby wymusić reset WSZYSTKICH 
klas Goose mapowania IEC 61850-8-1 na aktualnym poziomie w strukturze drzewa: są one 
resetowane z wartością niezdefiniowaną (ponieważ nie podlegają już goose), a wszystkie 
pozostałe klasy goose są ponownie obliczane w nowym porządku. 
 
Typowy cykl aktualizacji obiektów danych: 
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3.5.3 Adresowanie punktu danych w magistralnej sieci stacyjnej 
 
Więcej szczegółów dotyczących punktów danych w sekcji 4 Definiowanie punktu danych. 
Aby wymienić wartości punktów danych pomiędzy podsystemami magistrali stacyjnej, 
punkty danych powinny być połączone ze specyficznymi obiektami danych IEC 61850-8-1. 
Istnieją 2 sposoby na rozwiązanie tego połączenia: 
 
− Wykonanie ręcznego adresowania poprzez dodanie poziomu punktów danych do 

zależności has for IEC61850 address (1) oraz wypełnienie jej odpowiednim 
obiektem danych IEC 61850-8-1 w skonfigurowanym wcześniej mapowaniu adresu 
IEC 61850-8-1: 

 

 
 

RYSUNEK 54: RĘCZNE ADRESOWANIE PUNKTU DANYCH IEC61850 (PRZYKŁAD DLA 
PUNKTU DANYCH SPS POLA) 

 
− Używanie automatycznej funkcji adresowania SBUS dostępne na poziomie SCE 

(więcej w sekcji 3.5.2.1 Automatyczne adresowanie SBUS), która przeprowadza: 
 
− automatyczne tworzenie mapowania IEC 61850-8-1 na poziomie DS Agile 

C26x, 
 

− automatyczne połączenie pomiędzy obiektami danych w tymże mapowaniu IEC 
61850-8-1 a obiektami danych zarządzanymi przez DS Agile C26x. 

 
 

3.6 Podłączanie IED do C26x w sieci starszej generacji 
 

3.6.1 Tworzenie starszej generacji sieci urządzeń IED 
 
Generalnie do ochrony modułów i pól elektrycznych stosowane są specyficzne jednostki 
nazywane przekaźnikami zabezpieczającymi lub urządzeniami IED. Sieć starszej generacji 
zarządzana przez C26x może połączyć te urządzenia IED z systemem DS Agile. 
 
W modelu danych SCE, pod jednostką DS Agile C26x można umieścić do 4 sieci IED 
starszej generacji (powiązanych z określonymi protokołami) Każda sieć starszej generacji 
IED musi być podłączona do portu komunikacyjnego na płycie C26x. Pod każdą siecią 
starszej generacji można dodać do szesnastu urządzeń IED. 
 

3.6.1.1 Dodawanie sieci starszej generacji 
 
Aby utworzyć sieć starszej generacji pod C26x: 

 
− Wybierz poziom C26x i z okna kontekstowego Objects entry dodaj sieć starszej 

generacji powiązaną z odpowiednim protokołem. 
 

− Zaktualizuj atrybuty sieci starszej generacji według charakterystyki protokołu. 
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− Zaktualizuj jej zależność has for main comm. port i specyfikację portu 
komunikacyjnego (patrz sekcja 3.3.5 Konfiguracja kanału komunikacyjnego). 

 

 
 

RYSUNEK 55: DODAWANIE SIECI STARSZEJ GENERACJI 
 
 

3.6.1.2 Ustawienie ogólnych atrybutów sieci starszej generacji 
 
Bez względu na typ sieci starszego typu, atrybuty jej krótkiej nazwy i długiej nazwy 
muszą być ustawione w celu zapewnienia poprawnej rejestracji i rozróżniania alarmowego 
dla statusów punktów danych urządzeń IED podłączonych do sieci starszego typu. 

 

 
 

RYSUNEK 56: USTAWIANIE OGÓLNYCH ATRYBUTÓW SIECI STARSZEJ GENERACJI 
 
 

3.6.1.3 Ustawianie atrybutów Akwizycji sieci starszej generacji T103 
 
Dodając sieć starszej generacji T103, należy ustawić następujące atrybuty (będą używane 
dla wszystkich IED: 
 
1. number of retries (zakres [1, 10]): liczba ponownych prób przesłania tej samej 

ramki bez odpowiedzi IED, którą C26x wyśle przed zgłoszeniem, że IED jest 
rozłączony. 
 

2. acknowledgement time-out (zakres [100 ms, 30 s], krok 100 ms): maksymalny 
czas oczekiwania na odpowiedź IED dla żądania informacji wysłanego przez C26x. 

 
3. synchronization cycle (zakres [10 s, 655 350 s]): okres synchronizacji czasu IED 

przez C26x. 
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4. downgraded cycle (zakres [1 s, 10 s], krok 100 ms): przedział czasu, w którym 
C26x regularnie próbuje połączyć się ponownie z IED po zgłoszeniu rozłączenia. 

 
5. inter frame duration(zakres [1, 50], krok 1): ten atrybut reprezentuje minimalny 

czas, wyrażony w liczbie znaków, który musi upłynąć pomiędzy wysyłką kolejnych 
ramek. 

 
 

RYSUNEK 57: USTAWIANIE ATRYBUTÓW AKWIZYCJI SIECI STARSZEJ GENERACJI T103 
 
 

3.6.1.4 Ustawianie atrybutów Akwizycji sieci starszej generacji T101 
 
Dodając sieć starszej generacji T101, należy ustawić następujące atrybuty (będą używane 
dla wszystkich IED: 
 
1. number of retries (zakres [1, 10]): liczba ponownych prób przesłania tej samej 

ramki bez odpowiedzi IED, którą C26x wyśle przed zgłoszeniem, że IED jest 
rozłączony. 
 

2. station address size (zakres [1 bajt, 2 bajty]): długość adresów IED 
 

3. ASDU address size (zakres [1 bajt, 2 bajty]): długość ASDU 
 

4. info address size (zakres [1 bajt, 3 bajty]): długość adresów informacji 
 

5. transmission cause size (zakres [1 bajt, 2 bajty]): długość przyczyny transmisji 
 

6. frame length (zakres [64 bajty, 255 bajtów]): jeżeli IED nie może obsługiwać ramek 
o długości powyżej 255, atrybut długości ramki musi być ustawiony na długość 
obsługiwaną przez IED 

 
7. acknowledgement time-out (zakres [100 ms, 30 s], krok 100 ms): maksymalny 

czas oczekiwania na odpowiedź IED dla żądania informacji wysłanego przez C26x. 
 

8. synchronization cycle (zakres [10 s, 655 350 s], krok 10 s): okres synchronizacji 
czasu IED przez C26x. 

 
9. downgraded cycle (zakres [1 s, 10 s], krok 100 ms): przedział czasu, w którym 

C26x regularnie próbuje połączyć się ponownie z IED po zgłoszeniu rozłączenia. 
 

10. Type of link (Typ połączenia) (Balanced / Unbalanced): W połączeniu 
niesymetrycznym (Unbalanced), tylko urządzenie nadrzędne (w tym przypadku 
C26x) wywołuje IED. W połączeniu symetrycznym (Balanced), IED może również 
wywołać urządzenie nadrzędne (w tym przypadku C26x) bez potrzeby uzgadniania. 

 
11. test frame time-out (zakres [1 s, 255 s], krok 1 s): w przypadku ‘połączenia 

symetrycznego’ (porównaj z atrybutem Type of link, komunikat sprawności (ramka 
testowa) jest okresowo transmitowana pomiędzy C26x oraz IED. Z punktu widzenia 
C26x, ten atrybut odpowiada maksymalnemu czasowi dozwolonemu na odbiór 
komunikatu sprawności. Jeżeli w tym czasie nie pojawi się komunikat sprawności, to 
zostanie zgłoszone rozłączenie IED. 
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12. inter frame duration(zakres [1, 50], krok 1): ten atrybut reprezentuje minimalny 
czas, wyrażony w liczbie znaków, który musi upłynąć pomiędzy wysyłką kolejnych 
ramek. 

 

 
 

RYSUNEK 58: USTAWIANIE ATRYBUTÓW AKWIZYCJI SIECI STARSZEJ GENERACJI T101 
 

OSTRZEŻENIE: NALEŻY DODAĆ ADRESY SCADA, W PRZECIWNYM RAZIE 
LED12 NIE BĘDZIE DZIAŁAŁ PRAWIDŁOWO 

 
 

3.6.1.5 Ustawianie atrybutów Akwizycji sieci starszej generacji Modbus 
 
Dodając sieć starszej generacji Modbus, należy ustawić następujące atrybuty (będą 
używane dla wszystkich IED: 

 
1. number of retries (zakres [1, 10], krok 1): liczba ponownych prób przesłania tej 

samej ramki bez odpowiedzi IED, którą C26x wyśle przed zgłoszeniem, że IED jest 
rozłączony. 
 

2. acknowledgement time-out (zakres [100 ms, 30 s], krok 100 ms): czas 
oczekiwania na odpowiedź IED dla żądania informacji wysłanego przez C26x. 

 
3. synchronisation (none / ALSTOM / SEPAM / Flexgate): należy odnieść się do 

rozdziału C26x/PL Komunikacja oraz do dokumentu odniesienia podłączonego IED. 
 

4. synchronization cycle (zakres [10 s, 655 350 s], krok 10 s): okres synchronizacji 
czasu IED przez C26x. Ma on znaczenie tylko wtedy, kiedy atrybut synchronisation 
jest ustawiony na‘ALSTOM’, 'Flexgate' lub 'SEPAM'. Aby utrzymać Px4x 
w synchronizacji, C26x musi wysyłać ramkę przynajmniej co 5 minut; dlatego 
wartość w tym przypadku musi być mniejsza niż 30. 

 
5. downgraded cycle (zakres [1 s, 10 s], krok 100 ms): przedział czasu, w którym 

C26x regularnie próbuje połączyć się ponownie z IED po zgłoszeniu rozłączenia. 
 

6. inter frame duration(zakres [1, 50], krok 1): ten atrybut reprezentuje minimalny 
czas, wyrażony w liczbie znaków, który musi upłynąć pomiędzy wysyłką kolejnych 
ramek. 
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RYSUNEK 59: USTAWIANIE ATRYBUTÓW AKWIZYCJI SIECI STARSZEJ GENERACJI 
MODBUS 

 
 

3.6.1.6 Ustawianie atrybutów Akwizycji sieci starszej generacji DNP3 
 
Dodając sieć starszej generacji DNP3, należy ustawić następujące atrybuty (będą używane 
dla wszystkich IED: 
 
1. master address: adres C26x w sieci starszej generacji DNP3 

 
2. acknowledgement time-out (zakres [100 ms, 30 s], krok 100 ms): maksymalny 

czas oczekiwania na odpowiedź IED dla żądania informacji wysłanego przez C26x. 
 

3. number of retries (zakres [1, 10], krok 1): liczba ponownych prób przesłania tej 
samej ramki bez odpowiedzi IED, którą C26x wyśle przed zgłoszeniem, że IED jest 
rozłączony. 

 
4. application time-out(zakres [0 s, 255 s], krok 1 s): przekroczenie czasu stosowane 

przez C26x, w warstwie aplikacyjnej protokołu DNP3 
 

5. class 0 polling period (zakres [0 s, 3600 s], krok 1 s): interwał transmisji 
komunikatu ogólnego odpytywania. Jeżeli ten atrybut jest ustawiony na 0, komunikat 
ogólnego odpytywania nie będzie transmitowany. 

 
6. synchronization cycle (zakres [10 s, 655 350 s], krok 10 s): okres synchronizacji 

czasu IED przez C26x. 
 

7. downgraded cycle (zakres [1 s, 10 s], krok 100 ms): przedział czasu, w którym 
C26x regularnie próbuje połączyć się ponownie z IED po zgłoszeniu rozłączenia. 
 

8. inter frame duration(zakres [1, 50], krok 1): ten atrybut reprezentuje minimalny 
czas, wyrażony w liczbie znaków, który musi upłynąć pomiędzy wysyłką kolejnych 
ramek. 

 

 
 

RYSUNEK 60: USTAWIANIE ATRYBUTÓW AKWIZYCJI SIECI STARSZEJ GENERACJI DNP3 
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3.6.1.7 Dodawanie IED do sieci starszej generacji 
 
Aby utworzyć IED w sieci starszej generacji: 
 
1. Wybierz poziom Sieci starszej generacji (Legacy networks) i dodaj IED z okna 

kontekstowego Objects entry. 
 

2. Zaktualizuj atrybuty IED zgodnie ze specyfikacją protokołu. 
 

3. W przypadku urządzeń IED w sieci DNP3, T103 lub Modbus, zaktualizuj zależność 
has for acquisition profile używając typu akwizycji IED utworzonego wcześniej. 

 

 
 

RYSUNEK 61: DODAWANIE IED DO SIECI STARSZEJ GENERACJI 
 

 
 

RYSUNEK 62: PRZYPISYWANIE PROFILU AKWIZYCJI IED DO IED 
 
 

3.6.1.8 Ustawianie atrybutów IED starszej generacji 
 
Bez względu na typ IED, następujące atrybuty muszą zostać zaktualizowane: 

 
1. short name (krótka nazwa) i long name (długa nazwa) używane do poprawnej 



C26x/EN AP/C56a  Zastosowania 
 
Strona 70/375 DS Agile C26x 
 

rejestracji i rozróżniania alarmowego dotyczącego statusowych punktów danych 
IED. 
 

2. network address (adres sieciowy) IED na sieci starszej generacji (adres 4-
bajtowy). 

 
3. automatic disturbance (No / Yes): niedostępny dla DNP3 IED. 

 
4. lokalizacja pliku zakłóceń: nieistotny dla DNP3 IED, używany przez SMT do 

nazywania plików wgranych na twardy dysk OWS: <localisation>_N#. 
 

 
 

RYSUNEK 63: USTAWIANIE OGÓLNYCH ATRYBUTÓW IED STARSZEJ GENERACJI 
 
Zasady konfiguracji i kontrola 
− Ustawienia dla atrybutów adresu sieci i krótkiej nazwy każdego IED muszą być 

unikatowe w obrębie sieci starszej generacji. 
 
 

3.6.1.9 Dodawanie typu akwizycji IED do sieci starszego typu 
 
Wspólne cechy charakterystyczne akwizycji i komunikacji są współdzielone przez IED.  
 
Takie cechy charakterystyczne są zgrupowane w obiekcie nazywanym typ akwizycji IED, 
podobnym do profilu akwizycji. Jest on dostępny dla protokołów DNP3, T103 oraz Modbus. 
Aby utworzyć typ akwizycji IED w sieci starszej generacji: 
 
1. Wybierz poziom Sieci starszej generacji i dodaj akwizycję IED z okien 

kontekstowych Objects entry. 
 

2. Zaktualizuj atrybuty typu akwizycji IED zgodnie z charakterystyką protokołu. 
 

 
 

RYSUNEK 64: DODAWANIE TYPU AKWIZYCJI IED DO SIECI STARSZEJ GENERACJI 
(PRZYKŁAD DLA DNP3) 
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Zasady konfiguracji i kontrola 
 
− Dla każdego C26x i jego sieci starszej generacji, maksymalna liczba komponentów 

„xxx acq type" wynosi 10. 
 
 

3.6.1.10 Ustawianie atrybutów typu akwizycji T103 
 
Dodając typ akwizycji T103, należy ustawić następujące atrybuty (będą używane dla 
wszystkich IED): 
 
1. IED type (T103 standard IED / (Schneider) Px3x Series / (Schneider) Px2x Series 

/ REG-D / Tapcon 240) 
 

2. function type (zakres [0, 255]: numer typu funkcji używanej do akwizycji: aby 
poprawnie ustawić ten atrybut, należy zapoznać się z dokumentacją IED. 

 
3. general interrogation period (zakres [0, 24 h], krok 1 s): cykl wykorzystywany do 

regularnego pobierania stanów i pomiarów z IED, zapobiegający również utracie 
informacji o zdarzeniach. 

 
4. MV reduction coefficient (1,2 / 2,4): używany do skalowania pomiarów 

(zastosowanie ASDU 3): więcej szczegółów dotyczących tego skalowania 
w dokumentacji T103. 

 
5. Cztery zestawy trzech wartości znamionowych(napięcie, prąd i częstotliwość) 

używane do skalowania. W celu uzyskania szczegółów dotyczących tego 
skalowania, należy zapoznać się z Międzynarodową Normą PN-IEC 60870-5-103. 

 
 

RYSUNEK 65: USTAWIANIE ATRYBUTÓW TYPU AKWIZYCJI T103 
 
 

3.6.1.11 Ustawianie atrybutów typu akwizycji MODBUS 
 
Dodając typ akwizycji Modbus, należy zaktualizować następujące atrybuty dostępne dla 
podłączonych IED: 
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1. IED type: 
− Modicon, do wykorzystywania komunikacji generic Modbus (więcej w C26x/PL 

Komunikacja) 
− M300, seria Px2x, MiCOM Alstom S40 (komunikacja MiCOM Modbus) 
− M230, Wago, Rish Pro M10, ABB Flexgate, SEPAM (specyficzna komunikacja 

Modbus) 
 

2. MODBUS function (1 / 2 / 3 / 4 / 7 / 8): numer funkcji używanej w ramce 
odpytywania: Podczas testowania połączenia IED, ten atrybut wskazuje, która 
funkcja Modbus jest używana. W przypadku IED firmy Alstom używa się generalnie 
funkcji 7. 
 

3. mapping address (zakres [0, 232-1]): powiązany z atrybutem (2), wskazuje, który 
adres startowy jest wykorzystywany do testowania połączenia IED 
− jeżeli MODBUS function jest ustawiony na 1 lub 2, ten atrybut definiuje adres 

bitu 
− jeżeli MODBUS function jest ustawiony na 3 lub 4, ten atrybut definiuje adres 

słowa 
− jeżeli MODBUS function jest ustawiony na 7, ten atrybut nie jest istotny 
− jeżeli MODBUS function jest ustawiony na 8, ten atrybut definiuje podkod 

 
4. size to read (zakres [0, 2048]: powiązany z atrybutem (3), wskazuje, która długość 

ramki jest wykorzystywana do testowania połączenia IED. 
− jeżeli MODBUS function jest ustawiony na 1 lub 2, ten atrybut definiuje liczbę 

bitów 
− jeżeli MODBUS function jest ustawiony na 3 lub 4, ten atrybut definiuje liczbę 

słów 
− jeżeli MODBUS function jest ustawiona na 7 lub 8, ten atrybut nie jest istotny 

 
5. data frame length (zakres [2 bajty, 256 bajtów]): jeżeli IED nie obsługuje ramek 

dłuższych niż 256 bajtów, ten atrybut musi być ustawiony na długość obsługiwaną 
przez IED. 

 

 
 

RYSUNEK 66: USTAWIANIE ATRYBUTÓW TYPU AKWIZYCJI MODBUS 
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3.6.1.12 Ustawianie atrybutów typu akwizycji DNP3 
 
Dodając typ akwizycji DNP3, należy zaktualizować niektóre atrybuty dostępne dla 
wszystkich powiązanych IED: 

 
1. global class usage (zastosowanie klasy globalnej) (No / Yes): używane do 

adresowania. Jeszcze nie zaimplementowany Zawsze odczytywany jako ‘Yes’ na 
poziomie C26x. 
 

2. synchronisation type (Network synchronisation / External synchronisation): 
w przypadku synchronizacji sieci, C26x synchronizuje czas IED, w przeciwnym razie 
synchronizacja jest postrzegana jako niezależna, wykonywana z zewnętrznym 
urządzeniem bezpośrednio podłączonym do IED. Jeszcze nie zaimplementowany 
Zawsze odczytywany jako ‘Network synchronisation’ na poziomie C26x. 

 
3. CROB parameters (Usage of 'code' field / Usage of 'Trip/Close' field / Usage of 

'code' oraz 'trip/close' fields): 
 

 
 

RYSUNEK 67: USTAWIANIE ATRYBUTÓW TYPU AKWIZYCJI DNP3 
 
 

3.6.1.13 Dodawanie tunelowanie szeregowego 
 
Na poniższych schematów przedstawiono, jak dodać tunelowanie szeregowe do C26x. 
 
− Wybierz poziom C26x i dodaj Serial Tunneling (Tunelowanie Szeregowe) z okna 

kontekstowego Objects entry. 
− Zaktualizuj odpowiednie atrybuty. 

 

 
 

RYSUNEK 68: DODAWANIE TUNELOWANIA SZEREGOWEGO 
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− Zaktualizuj zależność has for main comm. port i specyfikację portu 
komunikacyjnego: 

 

 
 

RYSUNEK 69: DODAWANIE PORTU DO TUNELOWANIA SZEREGOWEGO 
 
 

3.6.2 Definiowanie mapowania adresów dla IED starszej generacji 
 
Do przesyłania informacji pomiędzy IED a systemem DS Agile wykorzystuje się sieć 
starszej generacji IED połączoną z DS Agile C26x. 
 
Aby umożliwić wymianę informacji pomiędzy siecią starszej generacji IED a systemem DS 
Agile, wszystkie stosowne dane muszą mieć specyficzny adres w sieci starszej generacji, 
które musi być zgodny z jej protokołem. Istnieje możliwość wykonania ogólnego 
modelowania mapowania adresu sieci starszej generacji. Na poziomie SCE, IED sieci 
starszej generacji posiada obiekt „mapowanie IED”, który jest podzielony na kategorie 
mapowania według typów punktu danych. W każdej kategorii mapowania można utworzyć 
podstawowe adresy IED. Więcej szczegółów dotyczących punktów danych w sekcji 4 
Definiowanie punktu danych. To mapowanie jest tworzone podczas dodawania IED do 
poziomu sieci starszej generacji. Nie ma możliwości adresowania punktu danych MPS na 
IED starszej generacji. 

 

 
 

RYSUNEK 70: STRUKTURA MAPOWANIA ADRESU DLA IED STARSZEJ GENERACJI 
(PRZYKŁAD DLA T101 IED) 

 
W celu poznania szczegółów dotyczących mapowania adresu danego IED na 
specyficznym protokole, należy zapoznać się z dokumentacją zabezpieczeń IED. 
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Zasady konfiguracji i kontrola 
 
W mapowaniu IED, identyfikacja adresu każdego „xxx addr. on IED" musi być unikatowa. 
− DNP3: Identyfikator adresu jest nadawany przez atrybut „addresa" dla „xxx addr. on 

IED". 
 

− MODBUS: Identyfikator adresu składa się z następującej kombinacji wartości 
atrybutów: 
− {mapping address , function} 

 
− T103: Identyfikator adresu składa się również z następujących kombinacji wartości 

atrybutów: 
− {ASDU number, function type, information number, common address of 

ASDU} 
− {ASDU number , function type , information number} 

 
− T101: Identyfikator adresu składa się z następującej kombinacji wartości atrybutów: 

 
{information object address} 
 
Istnieją dwa sposoby mapowania punktów danych: 
 
− Ustawianie atrybutów podwęzłów różnych folderów mapowania xxx IED 

 
− Aby zaoszczędzić czas, zwłaszcza po imporcie pliku z MS Excel, użyj inteligentnej 

tabeli w edytorze połączeń, połączonej z tabelami indywidualnymi oraz z hierarchią 
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3.6.2.1 Inteligentna tabela 
 
W przeglądarce wybierz węzeł <protocol name>_IED, jak przedstawiono na poniższym 
zrzucie ekranu. 

 

 
 

RYSUNEK 71: WYBÓR EDYTORA POŁĄCZEŃ 
 

Wybierz Wiring editor (Edytor połączeń) w menu Window. Jeżeli jest podświetlony na 
szaro, kliknij Wiring (Połączenie) w dolnym obszarze. Jeżeli ten przycisk jest niedostępny, 

w pasku narzędzi wybierz przycisk Reset perspective . Okno Połączeń (Wiring): … 
jest wyświetlane. Umożliwia dostęp do wszystkich adresów punktów danych dla 
mapowania IED. Punkty danych są skatalogowane według typu; istnieje 5 typów: 
 
− xPS dla adresów SPS / DPS 

− xPC dla adresów SPC / DPC 

− MV dla adresów pomiarów 

− SetPoint dla adresów nastaw 

− Counter dla adresów liczników 

 
Każda zakładka zawiera tabelę przedstawiającą: 
 
− po lewej (białe tło), warianty (piktogram) i atrybuty niezbędne dla unikalności adresu 

(zależą od protokołu, więcej w sekcjach 3.6.2.2 do 3.6.2.8); kopiowanie/wklejanie 
jest dozwolone 
 
− w środku, inne  

− atrybuty (Contact, Label); kopiowanie/wklejanie jest dozwolone 
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− po prawej (niebieskie tło), pozostałe atrybuty (path, short name, meaning, 

profile, long name - ścieżka, krótka nazwa, znaczenie, profil, długa nazwa) 

Aby dostosować szerokość kolumny, przesuń kursor w nagłówku na granicę i zatrzymaj do 
momentu, gdy kursor zmieni się w ; następnie przeciągnij i upuść. 
 
Jeżeli tabela jest pusta, kliknij Insert w lewym górnym rogu; zostanie utworzony wiersz 
o Addr wynoszącym 0. Aby wypełnić tabelę wartościami domyślnymi, wybierz jeden lub 
kilka sąsiadujących wierszy, a następnie: 
 
− kliknij Insert; poniżej zostanie dodana taka sama liczba wierszy z identycznym Addr; 

wartości DOMYŚLNE zostaną skopiowane jako atrybuty adresu, a ścieżka zostanie 
zduplikowana 

 
Uwaga: Pole Etykiety (Label) jest automatycznie wypełniane na różne 

sposoby; na rysunku pierwszy utworzony wiersz zaznaczono na 
niebiesko 

 
1: brak wyboru wiersza (kliknij w podnagłówek, aby anulować wybór): wiersze są 
dodawana; ostatnie znaki są zastępowane cyframi i zwiększane 
 
2: wybrano wiersz: ostatni znak etykiety jest zwiększany, jeżeli jest cyfrą, jeżeli jest literą 
zostaje zastąpiony przez * 

 

 
 

Procedura wypełniania niebieskiej części: 
 
− Kliknij komórkę, która ma być wypełniona 

 

− Wpisz jeden znak albo dwukrotnie kliknij; kliknij przycisk strzałki  na dole nałożonej 
na prawej części komórki i wybierz wartość z rozwijanej listy (zawiera wszystkie 
wartości utworzonych punktów danych); Ø odnosi się do pustej wartości; w ten sposób 
można zmieniać typ. 
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− Żeby sprawdzić unikalność adresu, kliknij Validate w lewym górnym rogu: 
 
− błędne linie zmienią kolor na czerwony, a w pierwszej kolumnie wyświetli się 

czerwony piktogram 
 

− Znacznik zakładki zmieni się na czerwony, jeśli będzie ona zawierała błąd; liczba 
błędnych linii pokaże się w znaczniku; aby wyświetlić podpowiedź, najedź kursorem 
na czerwoną linię: 

 
Możliwe błędy: 

 
− Adres w mapowaniu nie jest unikalny 

 
− Punkt danych ma więcej niż jedno źródło akwizycji 

 
− Adres jest wartością 0 (nieprawidłowy) 

 
− Atrybut Contact dla adresu DPS/DPC nie ma prawidłowej wartości. Jeżeli jeden 

DPS/DPC używa 2 adresów, wartość Contact musi być Open (Otwarta) dla 
jednego adresu i Close (Zamknięta) dla drugiego. 

 
Znacznik zakładki zmieni się na zielony, kiedy wszystkie błędy zostaną poprawione. 

 
− Aby usunąć zestaw adresów w sąsiadujących rzędach, kliknij w pierwszą kolumnę 

i przeciągnij kursorem, aby wybrać wiersze, następnie kliknij prawym klawiszem 
i wybierz Suppress address. 
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− Aby posortować wiersze alfabetycznie/numerycznie, kliknij jednokrotnie 
podnagłówek jakiejkolwiek kolumny (kolejność rosnąca, symbol ▲1 za etykietą 
kolumny) lub dwukrotnie (kolejność malejąca, symbol ▼1) 
 

− Aby eksportować tabelę do edytora arkusza kalkulacyjnego, takiego jak Excel, 
wybierz wiersze, skopiuj je i wklej; puste komórki będą wypełnione słowem ‘null’ (dla 
nagłówków użyj elementu menu Copy columns header (Skopiuj nagłówek 
kolumny)) 

 
− Aby importować tabelę z edytora arkusza kalkulacyjnego takiego jak Excel, wybierz 

i skopiuj wiersze w edytorze; wybierz wiersz w tabeli, kliknij prawym przyciskiem 
i wybierz Wstaw i wklej. Ograniczenia: źródło nie może zawierać żadnych informacji 
w części niebieskiej, w przeciwnym razie pojawi się taka wiadomość: 

 

 
 

z trzema elementami: 

− Error(s): diagnostyka możliwości wklejenia 

− Context: ścieżka wybranego IED 

− Clipboard content: wartości kopiowane z sąsiadujących kolumn oddzielone 

średnikiem (pusta komórka tworzy wartość ‘null’) 

− Kliknij przycisk x w prawym górnym rogu; kiedy powrócisz do procedury, 

wprowadzone wartości zostaną odzyskane  
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3.6.2.2 Definiowanie adresu IED starszej generacji dla punktu danych SPS 
 
Aby dodać adres IED do punktu danych SPS, wybierz poziom mapowania SPS dla IED 
i dodaj adres z okna kontekstowego Objects entry 

 
 

RYSUNEK 72: DODAWANIE ADRESU SPS DO IED STARSZEJ GENERACJI 
(PRZYKŁAD DLA T101 IED) 

 
Po dodaniu należy ustawić atrybuty adresu SPS urządzenia IED: 

1. short name (krótka nazwa): wykorzystywana do identyfikacji wewnętrznej SCE 

Dla protkołu DNP3: 

2. address (zakres [0, 65535], krok 1). 

Dla protokołu Modbus: 

3. mapping addressa (zakres [0, 65535], krok 1): adres słowa albo bitu zależny od 

funkcji 

4. bit number (zakres [0, 65535], krok 1): numer bitu wykorzystywany tylko wtedy, 

kiedy wybierze się opcję read word (odczytaj słowo) lub read status (odczytaj status) 

5. function (zakres [0, 65535], krok 1): numer funkcji Modbus wykorzystywanej do 

odczytu SPS: 

- 1, 2 : odczytaj bit, 

- 3, 4 : odczytaj słowo, 

- 7 : odczytaj status 

6. event - slave number (zdarzenie - numer urządzenia podrzędnego) (zakres [-1, 

99], krok 1), -1 = niewykorzystywany 

7. event - channel number (zdarzenie - numer kanału) (zakres [-1, 999], krok 1), -1 = 

niewykorzystywany 

8. event - event number 'Change 0 to 1' (zdarzenie - numer zdarzenia 'Zmiana 0 
do 1) (zakres [-1, 999], krok 1), -1 = niewykorzystywany 

9. event - event number ' Change 1 to 0'  (zdarzenie - numer zdarzenia 'Zmiana 1  
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10. do 0') (zakres [-1, 999], krok 1), -1 = niewykorzystywany 

Dla protokołu T101: 

11. information object address (adres obiektu informacyjnego) (zakres [0, 

16777215], krok 1). 

12. common address of ASDU (wspólny adres ASDU) (zakres [-1, 65535], krok 1): 

domyślnie (–1) jest adresem IED (więcej w sekcji 3.6.1.8 Ustawianie atrybutów IED 

starszej generacji). 

Dla protokołu T103: 

13. ASDU number (Numer ASDU) (zakres [0, 65535], krok 1): 

- 1, 2 (dla wszystkich IED) 
 

- 65, 66, 67, 68 (tylko dla Schneider Px3x) 

14. function type (typ funkcji) (zakres [0, 65535], krok 1). 

15. information number (numer informacji) (zakres [0, 65535], krok 1). 

16. common address of ASDU (wspólny adres ASDU) (zakres [-1, 65535], krok 1): 

domyślnie (–1) jest adresem IED (więcej w sekcji 3.6.1.8 Ustawianie atrybutów IED 

starszej generacji). 
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RYSUNEK 73: DEFINIOWANIE ADRESU IED STARSZEJ GENERACJI 

DLA PUNKTU DANYCH SPS 
 
 

3.6.2.3 Definiowanie adresu IED starszej generacji dla punktu danych DPS 
 
Aby dodać adres IED do punktu danych DPS, wybierz poziom mapowania DPS dla IED 
i dodaj adres z okna kontekstowego Objects entry 
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RYSUNEK 74: DODAWANIE ADRESU IED DPS STARSZEJ GENERACJI 

(PRZYKŁAD DLA T101 IED) 
 

Po dodaniu należy ustawić atrybuty adresu DPS urządzenia IED: 

1. short name (krótka nazwa) adresu: wykorzystywana do wewnętrznej identyfikacji 

SCE 

Dla protokołu T101: 

2. address (zakres [0, 65535], krok 1). 

Dla protokołu Modbus: 

3. mapping address (zakres [0, 65 535], krok 1). Adres słowa lub bitu zależny od 

funkcji 

4. bit number (numer bitu) (zakres [0, 65535], krok 1): Wykorzystywany tylko wtedy, 

kiedy wybierze się opcję read word (odczytaj słowo) lub read status (odczytaj status) 

5. function (funkcja) (zakres [0, 65535], krok 1): Funkcja Modbus używana do odczytu 

DPS: 

- 1, 2 : odczytaj bit 

- 3, 4 : odczytaj słowo 

- 7 : odczytaj status 

6. event - slave number (zdarzenie - numer urządzenia podrzędnego) (zakres [-1, 

99], krok 1), -1 = niewykorzystywany 

7. event - channel number (zdarzenie - numer kanału) (zakres [-1, 999], krok 1), -1 = 

niewykorzystywany 

8. event - event number ' Open (10)' (zdarzenie - numer zdarzenia 'Otwarty (10)') 

(zakres [-1, 999], krok 1), -1 = niewykorzystywany 

9. event - event number 'Close (01)' (zdarzenie - numer zdarzenia 'Zamknięty 
(01)') (zakres [-1, 999], krok 1), -1 = niewykorzystywany 

10. event - event number 'Start Moving (11)' (zdarzenie - numer zdarzenia 
'Rozpoczęcie ruchu (11)') (zakres [-1, 999], krok 1), -1 = niewykorzystywany 

11. event - event number 'Get error status (11)' (zdarzenie - numer zdarzenia 
'Uzyskaj status błędu (11)') (zakres [-1, 999], krok 1), -1 = niewykorzystywany 
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Dla protokołu T101: 

12. information object address (adres obiektu informacyjnego) (zakres [0, 

16777215], krok 1). 

13. common address of ASDU (wspólny adres ASDU) (zakres [-1, 65535], krok 1): 

domyślnie (–1) jest adresem IED  (więcej w sekcji 3.6.1.8 Ustawianie atrybutów IED 

starszej generacji). 

Dla protokołu T103: 

14. ASDU number (Numer ASDU) (zakres [0, 65535], krok 1): 

- 1, 2 (dla wszystkich IED) 

- 65, 66, 67, 68 (tylko dla Schneider Px3x) 

15. function type (typ funkcji) (zakres [0, 65535], krok 1): należy odnieść się do 

dokumentacji IED 

16. information number (numer informacji) (zakres [0, 65535], krok 1): należy odnieść 

się do dokumentacji IED 

17. common address of ASDU (wspólny adres ASDU) (zakres [-1, 65535], krok 1): 

domyślnie (–1) jest adresem IED (więcej w sekcji 3.6.1.8 Ustawianie atrybutów IED 

starszej generacji). 

 
Dla wszystkich protokołów: 
 
Akwizycji DPS na IED można dokonać również za pomocą dwóch różnych adresów. 
W takim przypadku należy utworzyć dla tego DPS dwa pola DPS address on IED. Dla 
każdego z nich, atrybut contact identifier (18) musi być ustawiony na ‘Open’ lub ‘Closed’, 
aby wykazać, który stan DPS jest przypisany do adresu IED. Jeżeli stan DPS jest nadany 
tylko przez jeden adres IED, należy ustawić identyfikator contact identifier na ‘unused' 
(nieużywany). 
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RYSUNEK 75: DEFINIOWANIE ADRESU IED STARSZEJ GENERACJI 
DLA PUNKTU DANYCH DPS 

 
 

3.6.2.4 Definiowanie adresu IED starszej generacji dla punktu danych MV 
 
Aby dodać adres IED do punktu danych MV, wybierz poziom mapowania IED MV i dodaj 
adres z okna kontekstowego Objects entry. 
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Po dodaniu należy ustawić atrybuty adresu MV urządzenia IED: 
1. short name (krótka nazwa) adresu: wykorzystywana do wewnętrznej identyfikacji 

SCE 

Dla protokołu T101: 

2. address (zakres [0, 65535], krok 1). 

Dla protokołu Modbus: 

3. mapping address (zakres [0, 65 535], krok 1). Adres słowa 

4. function (funkcja) (zakres [0, 65535], krok 1): Funkcja Modbus używana do odczytu 

MV: 

- 3, 4: odczytaj słowo 

- 7 : odczytaj status 

5. data format (format danych): więcej w sekcji 3.6.2.4.1 Formaty wielkości 

pomiarowych, których można używać z protokołem MODBUS 

Dla protokołu T101: 

6. information object address (adres obiektu informacyjnego) (zakres [0, 

16777215], krok 1). 

7. common address of ASDU (wspólny adres ASDU) (zakres [-1, 65535], krok 1): 

domyślnie (–1) jest adresem IED (więcej w sekcji 3.6.1.8 Ustawianie atrybutów IED 

starszej generacji). 

Dla protokołu T103: 

8. ASDU number (Numer ASDU) (zakres [0, 65535], krok 1): 

− 3, 4, 9 (dla wszystkich IED) 

− 10 (dla akwizycji pomiaru z „usługami ogólnymi” 

− 77 (tylko dla Schneider Px2x) 

− 73 (tylko dla Schneider Px3x) 

9. function type (typ funkcji) (zakres [0, 65535], krok 1). 

10. information number (numer informacji) (zakres [0, 65535], krok 1). 

11. index in the ASDU (indeks w ASDU) (zakres [0, 65535], krok 1) 

12. common address of ASDU (wspólny adres ASDU) (zakres [-1, 65535], krok 1): 

domyślnie (–1) jest adresem IED 

13. unit of the MEAS (jednostka pomiarowa) (Napięcie / Prąd / Moc / Częstotliwość / 

Brak jednostki) 

14. substituted if unknown (podstawiona, jeżeli niezana) (No / Yes) 

Ten protokół ma możliwość wykonania akwizycji pomiarów przy użyciu wyłącznie Usług 
ogólnych protokołu IEC 60870-5-103 poprzez odpytywanie. Jest to możliwe dzięki 
następującemu ustawieniu niektórych parametrów: 
 
− ASDU number: 21 

− function type: 254 

− information number: 244 

− index in the ASDU: Ogólny Numer Identyfikacyjny nadany przez mapowanie IED 
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RYSUNEK 76: DEFINIOWANIE ADRESU IED STARSZEJ GENERACJI DLA PUNKTU 
DANYCH MV 

 
 
3.6.2.4.1 Formaty wielkości pomiarowych, których można używać z protokołem MODBUS 

 
Ponieważ standard Modbus opisuje tylko transmisję wartości 16-bitowych (w pierwszej 
kolejności najbardziej znaczące bajty), inne formaty muszą być zdefiniowane, aby opisać 
inne sposoby na transmisję wartości 32-bitowych (bez względu na typ: wartość całkowita 
ze znakiem lub bez znaku, wartości rzeczywiste) lub wartości 8-bitowe. 
 
Format umożliwiający zastosowanie wejścia analogowego zależy od sposobu transmisji 
i co za tym idzie, od reprezentacji wartości w pamięci urządzenia. 
W poniższej tabeli kolumna „kolejność transmisji” (4) wskazuje sposób transmitowania 
wartości, np. porządek, w jakim transmitowane są bajty wartości. Bajty są ponumerowane 
od 1 (najmniej znaczący bajt) do 4 (najbardziej znaczący bajt). 
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Format Opis Kolejność 

transmisji 

INT8_LB Transmisja 8-bitowej liczby całkowitej ze znakiem w wartości 16-bitowej. 
Bajt znaczący jest najmniej znaczącym bajtem słowa. / 

INT8_HB Transmisja 8-bitowej liczby całkowitej ze znakiem w wartości 16-bitowej. 
Bajt znaczący jest najbardziej znaczącym bajtem słowa. / 

UINT8_LB Transmisja 8-bitowej liczby całkowitej bez znaku w wartości 16-bitowej. Bajt 
znaczący jest najmniej znaczącym bajtem słowa. / 

UINT8_HB Transmisja 8-bitowej liczby całkowitej bez znaku w wartości 16-bitowej. Bajt 
znaczący jest najbardziej znaczącym bajtem słowa. / 

INT16 
Transmisja 16-bitowej liczby całkowitej ze znakiem. 
Najbardziej znaczący bajt jest transmitowany w pierwszej kolejności (patrz 
standard Modbus) 

2-1 

UINT16 
Transmisja 16-bitowej liczby całkowitej bez znaku. 
Najbardziej znaczący bajt jest transmitowany w pierwszej kolejności (patrz 
standard Modbus) 

2-1 

INT32_LW_LB 

Transmisja 32-bitowej liczby całkowitej ze znakiem. 
Najmniej znaczące słowo długiej wartości jest transmitowane w pierwszej 
kolejności. Najmniej znaczący bajt każdego słowa jest transmitowany 
 w pierwszej kolejności. 

1-2-3-4 

INT32_LW_HB 

Transmisja 32-bitowej liczby całkowitej ze znakiem. 
Najmniej znaczące słowo długiej wartości jest transmitowane w pierwszej 
kolejności. Najbardziej znaczący bajt każdego słowa jest transmitowany 
w pierwszej kolejności. 

2-1-4-3 

INT32_HW_LB 

Transmisja 32-bitowej liczby całkowitej ze znakiem. 
Najbardziej znaczące słowo długiej wartości jest transmitowane w pierwszej 
kolejności. Najmniej znaczący bajt każdego słowa jest transmitowany 
w pierwszej kolejności. 

3-4-1-2 

INT32_HW_HB 

Transmisja 32-bitowej liczby całkowitej ze znakiem. 
Najbardziej znaczące słowo długiej wartości jest transmitowane w pierwszej 
kolejności. Najbardziej znaczący bajt każdego słowa jest transmitowany 
w pierwszej kolejności. 

4-3-2-1 

UINT32_LW_LB 

Transmisja 32-bitowej liczby całkowitej bez znaku. 
Najmniej znaczące słowo długiej wartości jest transmitowane w pierwszej 
kolejności. Najmniej znaczący bajt każdego słowa jest transmitowany 
w pierwszej kolejności. 

1-2-3-4 

UINT32_LW_HB 

Transmisja 32-bitowej liczby całkowitej bez znaku. 
Najmniej znaczące słowo długiej wartości jest transmitowane w pierwszej 
kolejności. Najbardziej znaczący bajt każdego słowa jest transmitowany 
w pierwszej kolejności. 

2-1-4-3 

UINT32_HW_LB 

Transmisja 32-bitowej liczby całkowitej bez znaku. 
Najbardziej znaczące słowo długiej wartości jest transmitowane w pierwszej 
kolejności. Najmniej znaczący bajt każdego słowa jest transmitowany 
w pierwszej kolejności. 

3-4-1-2 

UINT32_HW_HB 

Transmisja 32-bitowej liczby całkowitej bez znaku. 
Najbardziej znaczące słowo długiej wartości jest transmitowane w pierwszej 
kolejności. Najbardziej znaczący bajt każdego słowa jest transmitowany 
w pierwszej kolejności. 

4-3-2-1 

REAL32_LW_LB 
Transmisja 32-bitowej wartości rzeczywistej. Najmniej znaczące słowo jest 
transmitowane w pierwszej kolejności. Najmniej znaczący bajt każdego 
słowa jest transmitowany w pierwszej kolejności. 

1-2-3-4 

REAL32_LW_HB 

Transmisja 32-bitowej wartości rzeczywistej. Najmniej znaczące słowo jest 
transmitowane w pierwszej kolejności. 
Najbardziej znaczący bajt każdego słowa jest transmitowany w pierwszej 
kolejności. 

2-1-4-3 

REAL32_HW_LB 

Transmisja 32-bitowej wartości rzeczywistej. Najbardziej znaczące słowo 
jest transmitowane w pierwszej kolejności. 
Najmniej znaczący bajt każdego słowa jest transmitowany w pierwszej 
kolejności. 

3-4-1-2 

REAL32_HW_HB 

Transmisja 32-bitowej wartości rzeczywistej. Najbardziej znaczące słowo 
jest transmitowane w pierwszej kolejności. 
Najbardziej znaczący bajt każdego słowa jest transmitowany w pierwszej 
kolejności. 

4-3-2-1 

M230_T5_TYPE Transmisja 32-bitowej wartości: Wartość pomiarowa bez znaku 
Bit 31 do 24: wykładnik dziesiętny (ze znakiem, 8 bajtów) 4-3-2-1 
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Bit 23…00: wartość binarna bez znaku, 24 bajty 

M230_T6_TYPE 
Transmisja 32-bitowej wartości: Wartość pomiarowa ze znakiem 
Bit 31 do 24: wykładnik dziesiętny (ze znakiem, 8 bajtów) 
Bit 23…00: wartość binarna ze znakiem, 24 bajty 

4-3-2-1 

M230_T7_TYPE 

Transmisja wartości 32-bitowej: współczynnik mocy 
Bit 31 do 24 ze znakiem: Import / Export (00/FF) 
Bit 23…16 ze znakiem: Indukcyjny / pojemnościowy (00/FF) 
Bit 15…00 wartość bez znaku (16 bajtów) 

4-3-2-1 

ION_MODULUS_ 
10000_unsigned 

Transmisja 32-bitowej wartości: Wartości energii ION 
Bit 31 do 16: Wysoki rej.: HR = wartość bez znaku/10000 
Bit 15...00: Niski rej.: LR = moduły wartości bez znaku 10000 
Wartość = RH*10000+LR 

4-3-2-1 

ION_MODULUS_ 
10000_signed 

Transmisja 32-bitowej wartości: Wartości energii ION 
Bit 31 do 16: rej. wysoki: RH= wartość ze znakiem/10000 
Bit 15…00: rej. niski: RL = moduły wartości bez znaku 10000 
Wartość = RH*10000+RL; Zarówno wysoki, jak i niski rej. mają znak 

4-3-2-1 

 
 

3.6.2.5 Definiowanie adresu IED starszej generacji dla punktu danych licznika 
 
Aby dodać adres IED do punktu danych Licznika, wybierz poziom mapowania Licznika dla 
IED i dodaj adres z okna kontekstowego Objects entry 

 
 

RYSUNEK 77: DODAWANIE ADRESU IED LICZNIKA STARSZEJ GENERACJI 
(PRZYKŁAD DLA T101 IED) 

 
Po dodaniu należy ustawić atrybuty adresu licznika IED na poziomie SCE: 

1. short name (krótka nazwa) adresu: wykorzystywana do wewnętrznej identyfikacji 

SCE 

Dla protokołu T101: 

2. address (zakres [0, 65535], krok 1). 

Dla protokołu Modbus: 

3. mapping address (adres mapowania) (zakres [0, 65535], krok 1): adres słowa 

4. function (funkcja) (zakres [0, 65535], krok 1): Funkcja Modbus używana do odczytu 

MV: 

- 3, 4: odczytaj słowo 

5. data format (format danych): podobny do MV 

Dla protokołu T101: 

6. information object address (adres obiektu informacyjnego) (zakres [0, 



C26x/EN AP/C56a  Zastosowania 
 
Strona 90/375 DS Agile C26x 
 

16777215], krok 1). 

7. common address of ASDU (wspólny adres ASDU) (zakres [-1, 65535], krok 1): 

domyślnie (–1) jest adresem IED 

8. output format (format wyjściowy) (REAL32 (IEE754) / Normalized / Adjusted) 

Dla protokołu T103: 

9. ASDU number (Numer ASDU) (zakres [0, 65535], krok 1): 

10. function type (typ funkcji) (zakres [0, 65535], krok 1). 

11. information number (numer informacji) (zakres [0, 65535], krok 1). 

12. index in the ASDU (indeks w ASDU) (zakres [0, 65535], krok 1) 

13. common address of ASDU (wspólny adres ASDU) (zakres [-1, 65535], krok 1) 
 

 
 

RYSUNEK 78: DEFINIOWANIE ADRESU IED STARSZEJ GENERACJI 
DLA PUNKTU DANYCH LICZNIKA 
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3.6.2.6 Definiowanie adresu IED starszej generacji dla punktu danych SPC 

 
Aby dodać adres IED do punktu danych SPC, wybierz poziom mapowania SPC dla 
urządzenia IED i dodaj adres z okna kontekstowego Objects entry. 

 

 
 

RYSUNEK 79: DODAWANIE ADRESU IED SPC STARSZEJ GENERACJI 
(PRZYKŁAD DLA DNP3 IED) 

 
Po dodaniu należy ustawić atrybuty adresu SPC urządzenia IED: 

1. short name (krótka nazwa) adresu: wykorzystywana do wewnętrznej identyfikacji 

SCE 

Dla protokołu T101: 

2. address (zakres [0, 65535], krok 1). 

Dla protokołu Modbus: 

3. mapping address (zakres [0, 65 535], krok 1). Adres bitu dla funkcji 5 lub 15, adres 

słowa dla funkcji 6 

4. bit number (numer bitu) (zakres [0, 65535], krok 1): Wykorzystywany tylko wtedy, 

kiedy używa się funkcji 6 (należy zapoznać się z atrybutem funkcji) 

5. function (funkcja) (zakres [0, 65535], krok 1): Funkcja Modbus używana do 

wysyłania SPC: 

- 5: zapisz 1 bit (adres mapowania jest adresem bitu) 

- 6: zapisz 1 słowo (adres mapowania jest adresem słowa, numer bitu jest 

pozycją bitu w słowie) 

- 15: zapisz N bitów (używane do ustawiania jednorazowo 1 bitu, adres 
mapowania jest adresem bitu) 

Dla protokołu T101: 

6. information object address (adres obiektu informacyjnego) (zakres [0, 

16777215], krok 1). 

7. common address of ASDU (wspólny adres ASDU) (zakres [-1, 65535], krok 1): 

domyślnie (–1) jest adresem IED 

Dla protokołu T103: 
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8. ASDU number (Numer ASDU) (zakres [0, 65535], krok 1): 

- 20 (dla wszystkich IED) 

- 45, 46 (tylko dla Px3x) 

9. function type (typ funkcji) (zakres [0, 65535], krok 1): należy odnieść się do 

dokumentacji IED 

10. information number (numer informacji) (zakres [0, 65535], krok 1): należy odnieść 

się do dokumentacji IED 

Dla wszystkich protokołów: 

11. order type (typ polecenia) (SBO / Direct execute) 
 

 
 

RYSUNEK 80: DEFINIOWANIE ADRESU IED STARSZEJ GENERACJI 
DLA PUNKTU DANYCH SPC 
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3.6.2.7 Definiowanie adresu IED starszej generacji dla punktu danych DPC 

 
Aby dodać adres IED do punktu danych DPC, wybierz poziom mapowania DPC dla IED 
i dodaj adres z okna kontekstowego Objects entry 

 

 
RYSUNEK 81: DODAWANIE ADRESU IED DPC STARSZEJ GENERACJI 

(PRZYKŁAD DLA T101 IED) 
 

Po dodaniu należy ustawić atrybuty adresu DPC urządzenia IED: 

1. short name (krótka nazwa) adresu: wykorzystywana do wewnętrznej identyfikacji 

SCE 

Dla protokołu T101: 

2. address (zakres [0, 65535], krok 1). 

 

Dla protokołu Modbus: 

3. mapping address (zakres [0, 65 535], krok 1). Adres bitu dla funkcji 5 lub 15, adres 

słowa dla funkcji 6 

4. bit number (zakres [0, 65535], krok 1): numer bitu wykorzystywany tylko wtedy, 

kiedy wykorzystywana jest funkcja 6 (patrz atrybut funkcji) 

5. function (funkcja) (zakres [0, 65535], krok 1): Funkcja Modbus używana do 

wysyłania DPC: 

- 5: zapisz 1 bit (adres mapowania jest adresem bitu) 

- 6: zapisz 1 słowo (adres mapowania jest adresem słowa, numer bitu jest 

pozycją bitu w słowie) 

- 15: zapisz N bitów (używane do ustawiania jednorazowo 1 bitu, adres mapowania 

jest adresem bitu) 

 

Dla protokołu T101: 

6. information object address (adres obiektu informacyjnego) (zakres [0, 

16777215], krok 1). 

7. common address of ASDU (wspólny adres ASDU) (zakres [-1, 65535], krok 1): 

domyślnie (–1) jest adresem IED 
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Dla protokołu T103: 

8. ASDU number (Numer ASDU) (zakres [0, 65535], krok 1): 

- 20 (dla wszystkich IED) 

- 45,46 (tylko dla Schneider Px3x) 

9. function type (typ funkcji) (zakres [0, 65535], krok 1): należy odnieść się do 

dokumentacji IED 

10. information number (numer informacji) (zakres [0, 65535], krok 1): należy odnieść 

się do dokumentacji IED 

 

Dla wszystkich protokołów: 

11. order type (typ polecenia) (SBO / Direct execute) 

contact type (typ zestyku) (open / close / unused): Kontroli DPC na IED dla 
protokołów wszystkich typów można dokonać również za pomocą dwóch różnych 
adresów. W takim przypadku należy utworzyć dla tego DPC dwa pola DPC address 
on IED. Dla każdego z nich, ten atrybut musi być ustawiony na ‘Open’ lub ‘Closed’, 
aby wykazać, którego polecenia DPC dotyczy adres IED. Jeżeli kontrola DPC jest 
nadana tylko przez jeden adres IED, należy ustawić contact type na ‘unused' 
(nieużywany). 
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RYSUNEK 82: DEFINIOWANIE ADRESU IED STARSZEJ GENERACJI 
DLA PUNKTU DANYCH DPC 
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3.6.2.8 Definiowanie adresu IED starszej generacji dla punktu danych nastaw 
 
Aby dodać adres IED do punktu danych nastawy, wybierz poziom mapowania nastawy dla 
IED i dodaj adres z okna kontekstowego Objects entry 

 

 
RYSUNEK 83: DODAWANIE ADRESU NASTAWY IED STARSZEJ GENERACJI 

(PRZYKŁAD DLA DNP3 IED) 
 

Po dodaniu należy ustawić atrybuty adresu nastawy IED na poziomie SCE: 

1. short name (krótka nazwa) adresu: wykorzystywana do wewnętrznej identyfikacji 

SCE 

Dla protokołu T101: 

2. address (zakres [0, 65535], krok 1). 

 

Dla protokołu Modbus: 

 
Uwaga: Adresy nastawy na protokole Modbus są dostępne tylko dla 

urządzeń IED, dla których stałym formatem wyjściowym jest UINT15 
(liczba całkowita bez znaku, wykorzystuje się tylko 15 z 16 bitów). 
Typ IED musi być ustawiony na WAGO. 

 

3. mapping address (zakres [0, 65 535], krok 1). Adres słowa dla funkcji 6 

4. function (funkcja) (zakres [0, 65535], krok 1): Funkcja Modbus używana do 

wysyłania nastawy: 

- 6: zapisz 1 słowo (adres mapowania jest adresem słowa, numer bitu jest 

pozycją bitu w słowie) 

 

Dla protokołu T101: 

5. information object address (adres obiektu informacyjnego) (zakres [0, 

16777215], krok 1). 

6. output format (format wyjściowy) (REAL32 (IEE754) / Normalized / Adjusted) 

 

Dla protokołu T103: 

7. Adres nastawy na T103 jest dostępny jedynie dla IED REGD, których format 

wyjściowy można konfigurować 
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8. ASDU number (numer ASDU) (zakres [0, 65535], krok 1): należy odnieść się do 

dokumentacji IED 

9. function type (typ funkcji) (zakres [0, 65535], krok 1): należy odnieść się do 

dokumentacji IED 

10. information number (numer informacji) (zakres [0, 65535], krok 1): należy odnieść 

się do dokumentacji IED 

11. output format (format wyjściowy) (INT8 / UINT8 / INT16 / UNIT16 / REAL32 

(IEEE754)) 

 

Dla wszystkich protokołów: 

12. order type (typ polecenia) (SBO / Direct execute) 

13-14. Wartości sterowania nastawami na IED muszą być przed wysłaniem sprawdzone 
i przeskalowane zgodnie z formatem wyjściowym. Dokonuje się tego za pomocą 
dwóch dodatkowych atrybutów minimal value (wartość minimalna) (13) oraz 
maximal value (wartość maksymalna) (14). 
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RYSUNEK 84: DEFINIOWANIE ADRESU IED STARSZEJ GENERACJI 

DLA PUNKTU DANYCH NASTAWY 
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3.6.3 Adresowanie punktu danych na sieci starszej generacji IED 
 

  Protokół 
Typ DP Identyfikator DNP3 Modbus T103 T101 

Licznik 

podstawowy 
adres domyślny Adres Adres mapowania Numer ASDU Niewykorzystywane 

dodatkowy adres 
#1 domyślny Niewykorzystywane Niewykorzystywane Typ funkcji Niewykorzystywane 

dodatkowy adres 
#2 domyślny Niewykorzystywane Funkcja Numer 

informacji 
Adres obiektu 
informacyjnego 

dodatkowy adres 
#3 domyślny Niewykorzystywane Niewykorzystywane Indeks w 

ASDU Wspólny adres ASDU 

dodatkowy adres 
#4 domyślny Niewykorzystywane Niewykorzystywane Wspólny adres 

ASDU Niewykorzystywane 

xPC 

podstawowy 
adres Adres Adres mapowania Numer ASDU Niewykorzystywane 

dodatkowy adres 
#1 domyślny Niewykorzystywane Numer bitu Typ funkcji Niewykorzystywane 

dodatkowy adres 
#2 domyślny Niewykorzystywane Funkcja Numer 

informacji 
Adres obiektu 
informacyjnego 

dodatkowy adres 
#3 domyślny Niewykorzystywane Niewykorzystywane Niewykorzy- 

stywane Wspólny adres ASDU 

xPS 

podstawowy 
adres Adres Adres mapowania Numer ASDU Niewykorzystywane 

dodatkowy adres 
#1 domyślny Niewykorzystywane Numer bitu Typ funkcji Niewykorzystywane 

dodatkowy adres 
#2 domyślny Niewykorzystywane Funkcja Numer 

informacji 
Adres obiektu 
informacyjnego 

dodatkowy adres 
#3 domyślny Niewykorzystywane Niewykorzystywane Wspólny adres 

ASDU Wspólny adres ASDU 

MV 

podstawowy 
adres #1 
domyślny 

Adres Adres mapowania Numer ASDU Niewykorzystywane 

dodatkowy adres 
#1 domyślny Niewykorzystywane Niewykorzystywane Typ funkcji Niewykorzystywane 

dodatkowy adres 
#2 domyślny Niewykorzystywane Funkcja Numer 

informacji 
Adres obiektu 
informacyjnego 

dodatkowy adres 
#3 domyślny Niewykorzystywane Niewykorzystywane Indeks w 

ASDU Niewykorzystywane 

dodatkowy adres 
#4 domyślny Niewykorzystywane Niewykorzystywane Wspólny adres 

ASDU Wspólny adres ASDU 

Nastawa 

Podstawowy 
adres Adres Adres mapowania Numer ASDU Niewykorzystywane 

dodatkowy adres 
#1 domyślny Niewykorzystywane Numer bitu Typ funkcji Niewykorzystywane 

dodatkowy adres 
#2 domyślny Niewykorzystywane Funkcja Numer 

informacji 
Adres obiektu 
informacyjnego 

dodatkowy adres 
#3 domyślny Niewykorzystywane Niewykorzystywane Wspólny adres 

ASDU Wspólny adres ASDU 
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3.7 Podłączanie systemu SCADA do sieci SCADA C26x 
 

3.7.1 Tworzenie sieci SCADA 
 
Elektryczna podstacja może być nadzorowana i kontrolowana z wielu punktów wewnątrz 
podstacji przez interfejsy operatora DS Agile (Punkt Sterowania Podstacji lub SCP) 
oraz/lub panele szynowe DS Agile C26x (Punkt Kontroli Szyny lub BCP), a także 
z zewnątrz podstacji. Generalnie kontrolę podstacji na odległość (Punkt Zdalnego 
Sterowania lub RCP) wykonuje się przez specyficzną sieć o nazwie SCADA starszej 
generacji. 
 
Do systemu DS Agile można podłączyć kilka sieci starszej generacji SCADA za pomocą 
DS Agile C26x lub podsystemów bramy sterowania zdalnego DS Agile. Sieci starszej 
generacji SCADA są zarządzane jak urządzenia nadrzędne przez odległą sieć SCADA i ze 
względów bezpieczeństwa mogą być redundantne. DS Agile C26x może obsługiwać maks. 
dwie sieci SCADA. 
 
Na poziomie modelowania danych SCE, tylko sieci starszej generacji SCADA i ich protokół 
są modelowane i podłączone do podsystemów bramy. Każda sieć SCADA musi być 
połączona z głównym portem komunikacyjnym i opcjonalnym portem pomocniczym 
w przypadku redundancji. 
 
 

3.7.1.1 Dodawanie sieci SCADA 
 
Aby utworzyć sieć SCADA na C26x: 
 
− Dodaj sieć SCADA z okna kontekstowego Objects entry powiązanego z poziomem 

C26x. 
 

− Zaktualizuj atrybuty sieci SCADA odpowiadające charakterystyce protokołu (więcej 
w sekcji 3.7.2 Definiowanie mapy adresów sieci SCADA). 

 
− Jeżeli SCADA nie używa sieci podstacji do komunikacji z C26x, zaktualizuj 

zależność has for main communication port i charakterystykę portu 
komunikacyjnego. 

 
− Dla protokołów DNP3 oraz T101 na łączach szeregowych, połączenia SCADA mogą 

być redundantne. Aby utworzyć redundantne połączenie SCADA, dodaj zależność 
has for auxiliary communication port (2) do sieci C26x SCADA i wypełnij ją 
odpowiednim portem szeregowym 

 
− DS Agile C26x może obsługiwać maks. dwóch klientów T104 SCADA. Te klienty 

mają osobne konfiguracje, ale mogą mieć takie same dane. Na porcie SCADA 
można zdefiniować do czterech interfejsów, odpowiadających jednemu portowi 
aktywnemu i trzem portom rezerwowym. W związku z tym podczas konfiguracji 
każdego klienta T104 zdefiniowanych zostanie do czterech adresów IP (atrybut (13) 
w sekcji 3.7.1.7 Ustawianie określonych atrybutów sieci T104 SCADA). Jeżeli oba 
klienty komunikują się z C26x, to muszą zarządzać własną redundancją, żeby 
zapewnić spójność komend. 
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RYSUNEK 85: DODAWANIE SIECI SCADA 
 

 
 

RYSUNEK 86: REDUNDANTNE POŁĄCZENIE SCADA 
 
 

3.7.1.2 Komponenty sieci SCADA 
 
Po dodaniu sieci SCADA, automatycznie tworzy się subdrzewo z domyślnymi 
komponentami oraz komponentami opcjonalnymi, które można dodać z okna 
kontekstowego Objects entry: 
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RYSUNEK 87: OPCJONALNE I DOMYŚLNE KOMPONENTY SIECI SCADA 
 

− Katalog System infos: zawiera punkty danych SPS odpowiadające kanałowi 
komunikacji ze SCADA. Dwa punkty danych są dodawane domyślnie razem z siecią 
SCADA: 
 
− Redundancy SPS (SPS redundancji): status redundancji portu 

komunikacyjnego 
 

− SCADA SPS com.: stan łącza komunikacyjnego pomiędzy C26x a SCADA 
Trzy dodatkowe punkty danych SPS można dodać z okna kontekstowego Objects 
entry: 

 
− Aux. Link Fail (tylko T101): stan SET, kiedy redundantne połączenie SCADA 

zostaje utracone, bez względu na to, czy powodem jest usterka sprzętowa, czy 
ponowne uruchomienie C26x. Ten sygnał jest wysyłany do SCADA przez łącze 
główne. 
 

− Main Link Fail (tylko T101): stan SET, kiedy główne połączenie SCADA zostaje 
utracone, bez względu na to, czy powodem jest usterka sprzętowa, czy 
ponowne uruchomienie C26x. Ten sygnał jest wysyłany do SCADA przez łącze 
pomocnicze. 

 
− SCADA Request (tylko T101/T104): stan SET, kiedy zostanie otrzymane 

polecenie SCADA 
 

− Mapowanie Gtw SCADA Map.: zestaw punktów danych wysyłanych do SCADA. Ich 
definicja jest opisana w sekcji 3.7.2.8 Definiowanie adresu SCADA dla punktu 
danych nastaw. 
 

− Zależność has for main comm.port : <Kanał komunikacyjny>: kliknij dwukrotnie 
tę zależność, aby wyświetlić okno Edytora przypisywania zależności, i wybierz 
odpowiednie porty komunikacyjne na C26x. 

 
Druga zależność, has for aux. comm. port : Communication channel, jest 
dostępna do użytku z redundantnym łączem SCADA: kliknij w tę zależność 
podwójnie, aby wyświetlić okno Edytora przypisywania zależności, i wybierz 
odpowiednie porty komunikacyjne C26x. 
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3.7.1.3 Ustawianie ogólnych atrybutów sieci SCADA 
 
Bez względu na typ sieci SCADA, atrybuty jej krótkiej nazwy i długiej nazwy muszą być 
ustawione zgodnie z każdą podłączoną siecią SCADA, w celu zapewniania prawidłowej 
rejestracji i rozróżniania alarmowego statusowych punktów danych obsługiwanych przez 
C26x. Następnie należy wybrać wspierany protokół (2) (T101 w przykładzie z dalszej 
części). Zawartość atrybutów zakładek SCADA (Protocol, SOE i Disturbance) zależy od 
wybranego protokołu. 

 

 
 

RYSUNEK 88: USTAWIANIE OGÓLNYCH ATRYBUTÓW SIECI SCADA 
 

3.7.1.4 Ustawianie ogólnych atrybutów sieci SCADA T101 
 
Podczas dodawania sieci T101 SCADA należy ustawić jej ogólne atrybuty: 
 
− redundancy type (typ redundancji) (Active line after GI received / Active line after 

Reset Line received / Active line on traffic) 
 

− time reference (wzorzec czasu) (UTC / lokalny) 
 

− NUC compliance (zgodność z NUC) (No / Yes): Zgodność z Norweską Konwencją 
Użytkownika IEC 870-5-101 

 
 

3.7.1.5 Ustawianie specyficznych atrybutów sieci SCADA T101 
 
Podczas dodawania sieci T101 SCADA należy ustawić następujące atrybuty dostępne dla 
tego protokołu (Protokół i zakładki SOE): 
 
− link address length (długość adresu połączenia) (1 bajt / 2 bajty) 

− link address (adres połączenia) (zakres [1, 65534], krok 1) 

− ASDU common address length (długość wspólnego adresu ASDU) (1 bajt / 2 

bajty) 

− ASDU common address (wspólny adres ASDU) (zakres [1, 65534], krok 1) 

− address structure (struktura adresu) (Address on 8 bits (1 byte) / Address on 16 
bits (2 bytes) / Address on 8 bits.8 bits / Address on 8 bits.16 bits / Address on 16 
bits.8 bits / Address on 8 bits. 8 bits. 8 Bits / Address on 24 bits (3 bajty)) 

− frame max length (długość maksymalna ramki) (zakres [1, 255], krok 1) 

− cause of transmission length (długość przyczyny transmisji) (Adres na 8 bitach 

/ Adres na 16 bitach) 

− MV periodic cycle (cykl okresowy MV) (zakres [0 s, 65534 s], krok 1 s) 

− binary time size (rozmiar czasu binarnego) (CP24Time2A (3 bajty) / CP56Time2A 

(7 bajtów)) 

− background scan cycle (s) (cykl(e) skanowania w tle) (zakres [0 s, 65535 s], krok 

1 s) 
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− Type of link (Typ połączenia) (unbalanced / balanced) 

− test link period (s) (okres(y) łącza testowego) (zakres [1 s, 65535 s], krok 1 s) 

− SBO time-out (limit czasu SBO) (zakres [0 s, 65535 s], krok 1 s) 

− inter frame duration(zakres [1, 50], krok 1): ten atrybut reprezentuje minimalny 

czas, wyrażony w liczbie znaków, który musi upłynąć pomiędzy wysyłką kolejnych 

ramek. 

− quality value for 'Jammed' state (wartość jakości dla stanu 'zakleszczony') 
(Valid / Invalid) 

− quality value for 'Undefined' state (wartość jakości dla stanu 'niezdefiniowany') 

(Valid / Invalid) 

− quality value for toggling xPS (wartość jakości dla przełączania xPS) (BL only 

(blocked) / IV only (invalid)) 

− quality value for 'unknown' state (wartość jakości dla stanu 'nieznany') (Not 

topical only / Not topical and IV (invalid)) 

− SOE file support (Obsługa pliku SOE)  (No / Yes) 

− SOE file address (adres pliku SOE:) ten atrybut jest widoczny i ma znaczenie 

jedynie wtedy, kiedy atrybut SOE file support jest ustawiony na Yes 

− SOE file format (format pliku SOE) (T101 / S900): ten atrybut jest widoczny i ma 

znaczenie jedynie wtedy, kiedy atrybut SOE file support jest ustawiony na Yes 

− SOE file nb of events (liczba zdarzeń w pliku SOE) (zakres [0, 1000], krok 1): ten 

atrybut jest widoczny i ma znaczenie jedynie wtedy, kiedy atrybut SOE file support 
jest ustawiony na Yes 

− 'full' SOE file nb of events (liczba zdarzeń pełnego pliku SOE) (zakres [0, 1000], 

krok 1): wiadomość pliku wysyłana do SCADA (ten atrybut jest widoczny i ma 

znaczenie jedynie wtedy, kiedy atrybut SOE file support jest ustawiony na Yes) 

Zakładka Disturbance: w tej zakładce zdefiniowane są adresy plików zakłóceń IED 
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RYSUNEK 89: USTAWIANIE PROTOKOŁU I ATRYBUTU REJESTROWANIA ZAKŁÓCEŃ/ 
SOE DLA SIECI T101 SCADA NETWORK 

 
Zasady konfiguracji i kontrola 
 
Pomiędzy atrybutami muszą być przestrzegane następujące ograniczenia: „SOE file nb of 
events" > „full' SOE file nb of events". 

 
Uwaga: Dla kilku połączeń T101/T104 SCADA, należy również zapoznać się 
z atrybutem wparcia arbitrażowego C26x 
 

Zakładka Buffer overflow (Przepełnienie bufora) 
 

 
 

− Buffer overflow support: aktywuje przepełnienie bufora SPS  
 

− Buffer overflow address:  definiuje adres przepełnienia bufora SPS w SCADA 
 

− Buffer overflow empty condition: definiuje sposób zarządzania buforem 1000 
zdarzeń: 

 
− Without emptying: bufor jest zapętlany; kiedy jest pełny ostatnie zdarzenie 

zastępuje pierwsze. Bufor nigdy nie jest całkowicie kasowany. 
 

− FIFO full / SCADA (re)connection: kiedy bufor jest pełny, następuje 
zarejestrowanie przepełnienia, a nowe zdarzenia nie nadpisują się w buforze. 
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Przy ponownym połączeniu SCADA: 
 

− informacja o przepełnieniu bufora jest wysyłana do SCADA 
 

− bufor jest kasowany bez transferu zdarzeń do SCADA 
 

− FIFO full only: kiedy bufor jest pełny, następuje zarejestrowanie przepełnienia, 
a nowe zdarzenia nie nadpisują się w buforze. Przy ponownym połączeniu 
SCADA: 
 
− informacja o przepełnieniu bufora jest wysyłana do SCADA 

 
− wszystkie zarejestrowane zdarzenia są wysyłane do SCADA 

 
− bufor jest kasowany 

 
 

3.7.1.6 Ustawianie ogólnych atrybutów sieci SCADA DNP3 
 
Na poniższym rysunku protokołem wybranym dla łącza SCADA jest ‘DNP3’ (1). 

 

 
 

RYSUNEK 90: USTAWIANIE OGÓLNYCH ATRYBUTÓW SIECI SCADA 
 

Po ustawieniu sieci DNP3 SCADA, należy zaktualizować kilka atrybutów dostępnych dla 
tego protokołu (zakładka protokołu): 
 

1. TCP/IP usage (No / Yes): ustaw Yes, jeżeli sieć podstacji jest używana przez DNP3 

SCADA do komunikacji z C26x 

2. Adres łącza (1..65534) 

3. Klasa SPS/DPS (1 / 2 / 3) 

4. Klasa MV (1 / 2 / 3) 

5. Licznik (1 / 2 / 3) 

6. Format MV (32 bity / 16 bitów) 

7. statyczny MV (bez flagi / z flagą) 

8. zdarzenie MV (bez czasu / z czasem) 

9. format licznika (32 bity / 16 bitów) 

10. statyczny licznik (bez flagi / z flagą) 

11. licznika zdarzeń (bez czasu / z czasem) 

12. 81.168.254.14: maksymalny czas pomiędzy polecenia a jego wykonaniem 
 

13. inter frame duration(zakres [1, 50], krok 1): ten atrybut reprezentuje minimalny 
czas, wyrażony w liczbie znaków, który musi upłynąć pomiędzy wysyłką kolejnych 
ramek. 
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14. spontaneous message enable (załączone komunikaty spontaniczne) (No / Yes): 
ten atrybut definiuje, czy tryb przesyłania informacji niezamawianych może być 
wykorzystany dla danego protokołu. Jeżeli ten atrybut jest ustawiony na No, istnieje 
możliwość zezwolenia ze SCADA. Jeżeli ten atrybut jest ustawiony na Yes, to C26x 
może wysłać niezamawiane wiadomości, kiedy tylko zostanie uruchomiony system 
SCADA. SCADA może ponadto zezwolić lub zablokować tryb wysyłania 
niezamawianych wiadomości. 
 
15. spontaneous message class (klasa spontanicznej wiadomości) (none 
/ class 1 / class 2 / class 1 & 2 / class 3 / class 1 & 3 / class 2 & 3 / class 1 & 2 & 3): 
Ten atrybut ma znaczenie tylko, jeżeli poprzedni atrybut miał ustawienie jest 
ustawiony na Yes. Ten atrybut definiuje, której klasy (klas) dotyczy tryb wysyłania 
niezamawianych wiadomości. 

 
16. on-line bit management (zarządzanie bitami w trybie on-line) (unknown forced to 

1: mode = 1  - KOMPATYBILNY wstecznie, unknown forced to 0: mode = 2 
NIEKOMPATYBILNY wstecznie) 

 
Ustawianie informacji SOE i zakładek SOE dla sieci DNP3 systemu SCADA nie jest istotne 
(niezaimplementowane). 

 

 
 

RYSUNEK 91: USTAWIANIE ATRYBUTÓW PROTOKOŁU SIECI DNP3 SCADA 
 
 

3.7.1.7 Ustawianie specyficznych atrybutów sieci SCADA T104 
 
Na poniższym rysunku protokołem wybranym dla połączenia SCADA jest ‘T104’ a czas 
odniesienia to UTC. 

 

 
 

RYSUNEK 92: USTAWIANIE OGÓLNYCH ATRYBUTÓW SIECI SCADA 
 

Podczas ustawiania sieci T104 SCADA należy zaktualizować kilka atrybutów 
specyficznych dla tego protokołu (zakładka protokołu): 
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− ASDU common address (wspólny adres ASDU) (zakres [1, 65534], krok 1) 

− address structure (struktura adresu) (Address on 8 bits.16 bits / Address on 16 

bits.8 bits / Address on 8 bits.8bits.8bits / Address on 24 bits (3 bajty)): 

− frame max length (długość maksymalna ramki) (zakres [1, 255], krok 1) 

− MV periodic cycle (cykl okresowy MV) (zakres [0 s, 65534 s], krok 1 s) 

− binary time size (rozmiar czasu binarnego) (CP24Time2A (3 bajty) / CP56Time2A 

(7 bajtów)) 

− background scan cycle (cykl skanowania w tle) (zakres [0 s, 65535 s], krok 1 s) 

− T1: APDU time-out (limit czasu APDU) (zakres [1 s, 255 s], krok 1 s) 

− T2: acknowledgement time-out (limit czasu dla potwierdzenia) (zakres [1 s, 255 

s], krok 1 s) 

− T3: test frame time-out (limit czasu dla ramki testowej) (zakres [1 s, 255 s], krok 

1 s) 

− K: sent unack. frames (wysłane ramki bez potwierdzenia) (APDU) (zakres [1, 

255], krok 1) 

− W: ack. received frames (otrzymane ramki potwierdzone) (APDU) (zakres [1, 

255], krok 1) 

− max command delay (maksymalne opóźnienie dla komendy) (zakres [0 s, 32767 

s], krok 1 s) 

− socket IP (IP gniazda) #i (i ϵ [1, 4]) 

− SBO time-out (limit czasu SBO) (zakres [0 s, 65535 s], krok 1 s) 

− validity for 'Jammed' state (ważność dla stanu 'zakleszczony') (Valid / Invalid) 

− Switchover (Przełączanie) (Automatic switchover / Manual switchover) 

− SOE file support (Obsługa pliku SOE) (No / Yes) 

− SOE file address (adres pliku SOE:) ten atrybut jest widoczny i ma znaczenie 
jedynie wtedy, kiedy atrybut SOE file support jest ustawiony na Yes 
 

− SOE file format (format pliku SOE) (T101 / S900): ten atrybut jest widoczny i ma 
znaczenie jedynie wtedy, kiedy atrybut SOE file support jest ustawiony na Yes 

 
− SOE file nb of events (liczba zdarzeń w pliku SOE) (zakres [0, 1000], krok 1): ten 

atrybut jest widoczny i ma znaczenie jedynie wtedy, kiedy atrybut SOE file support 
jest ustawiony na Yes 

 
− 'full' SOE file nb of events (liczba zdarzeń pełnego pliku SOE) (zakres [0, 1000], 

krok 1): wiadomość pliku wysyłana do SCADA (ten atrybut jest widoczny i ma 
znaczenie jedynie wtedy, kiedy atrybut SOE file support jest ustawiony na Yes) 

 
Zasady konfiguracji i kontrola 
 
− Pomiędzy atrybutami muszą być przestrzegane następujące ograniczenia: 

„SOE file nb of events" > „full' SOE file nb of events". 
T2 < T1 
T3 > T1 
W ≤ K 
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RYSUNEK 93: USTAWIANIE SPECYFICZNYCH ATRYBUTÓW SIECI SCADA T104 
 

Zakładka Disturbance (Zakłócenia): adresy plików zakłóceń urządzeń IED są 
zdefiniowane. Zakładka Buffer overflow (Przepełnienie bufora) 
 

 
 

− Buffer overflow support: aktywuje przepełnienie bufora SPS  
 

− Buffer overflow address: definiuje adres przepełnienia bufora SPS w SCADA 
 

− Buffer overflow empty condition: definiuje sposób zarządzania buforem: 
 
− Without emptying: bufor jest zapętlany; kiedy jest pełny ostatnie zdarzenie 

zastępuje pierwsze. Bufor nigdy nie jest całkowicie kasowany. 
 

− FIFO full / SCADA (re)connection: kiedy bufor jest pełny, następuje 
zarejestrowanie przepełnienia, a nowe zdarzenia nie nadpisują się w buforze. 
Przy ponownym połączeniu SCADA: 

 
− informacja o przepełnieniu bufora jest wysyłana do SCADA 
− bufor jest kasowany bez transferu zdarzeń do SCADA 
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− FIFO full only: kiedy bufor jest pełny, następuje zarejestrowanie przepełnienia, 
a nowe zdarzenia nie nadpisują się w buforze. Przy ponownym połączeniu 
SCADA: 
 

− informacja o przepełnieniu bufora jest wysyłana do SCADA 

− wszystkie zarejestrowane zdarzenia są wysyłane do SCADA 

− bufor jest kasowany 

 
 

3.7.1.8 Ustawianie specyficznych atrybutów MODBUS sieci SCADA 
 
Na poniższym rysunku protokołem wybranym dla łącza SCADA jest ‘Modbus’ (1). 

 

 
RYSUNEK 94: USTAWIANIE TYPU PROTOKOŁU SIECI SCADA 

 
Po ustawieniu sieci MODBUS SCADA, należy zaktualizować kilka atrybutów specyficznych 
dla tego protokołu (zakładka protokołu): 
 
1. TCP/IP usage (Wykorzystanie TCP/IP) (No/ Yes): brak wyboru dla Modbus: 

USTAW NA ‘No’. 
 

2. link address. 
 

3. inter frame duration(zakres [1, 50], krok 1): ten atrybut reprezentuje minimalny 
czas, wyrażony w liczbie znaków, który musi upłynąć pomiędzy wysyłką kolejnych 
ramek. 

 
Dla sieci MODBUS SCADA atrybuty zakładek SOE nie są istotne (niezaimplementowane). 

 

 
 

RYSUNEK 95: USTAWIANIE ATRYBUTÓW PROTOKOŁU SIECI MODBUS SCADA 
 
 

3.7.2 Definiowanie mapy adresów dla sieci SCADA 
 
Do przesyłania informacji pomiędzy systemem DS Agile a SCADA wykorzystuje się sieć 
SCADA starszej generacji. Aby otrzymywać lub wysyłać informacje pomiędzy systemem 
DS Agile a IED starszej generacji, wszystkie dane muszą mieć specyficzny adres na sieci 
starszej generacji, odpowiednio do jej protokołu. Istnieje możliwość wykonania ogólnego 
modelowania mapowania adresu sieci starszej generacji SCADA. 
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Na poziomie SCE, SCADA sieci starszej generacji posiada obiekt „mapowanie Gtw 
SCADA”, który jest podzielony na kategorie mapowania według typów punktu danych. 
W każdej kategorii mapowania można utworzyć podstawowe adresy SCADA. Więcej 
szczegółów dotyczących punktów danych w sekcji 4 Definiowanie punktu danych. To 
mapowanie jest tworzone podczas dodawania IED do poziomu sieci starszej generacji. 
 

 
OSTRZEŻENIE: ADRESOWANIE PUNKTU DANYCH MPS NA SIECI SCADA JEST 

NIEDOSTĘPNE 
 

 
 

RYSUNEK 96: STRUKTURA MAPY ADRESÓW SIECI SCADA 
 

Istnieją dwa sposoby mapowania punktów danych: 
 

− Wybierz atrybuty podwęzłów różnych folderów mapowania Gtw xxx 
 

− Aby przyspieszyć proces (lub importować pliki z Excela), użyj inteligentnej tabeli 
powiązanej z tabelami indywidualnymi (więcej szczegółów dotyczących atrybutów 
w sekcjach 3.7.2.2, 3.7.2.4, oraz 3.7.2.5) 

 
Zasady konfiguracji i kontrola 
− W mapowaniu SCADA, identyfikacja adresu każdego „Gtw xxx addr." musi być 

unikatowa. W szczególnych przypadkach protokołów T101 oraz T104, wymóg 
unikalności ma zastosowanie tylko w przypadku adresów tego samego typu. Adresy 
różnego typu mogą mieć mieć identyczne adresy, dlatego w związku z tym nie 
pojawia się błąd, tylko ostrzeżenie. 
 

− Na protokole DNP3,  „Gtw MV addr.", który jest adresem SCADA dla „Tap pos ind", 
punkt danych musi mieć swój atrybut „Format" ustawiony na wartość „Natural" . 

 
 

3.7.2.1 Inteligentna tabela 
 

Podczas wybierania sieci SCADA w przeglądarce, w menu kontekstowym pojawia się 
dodatkowy element: „Edit Scada mapping”. Po jego wybraniu pojawia się okno. Umożliwia 
ono dostęp do wszystkich adresów punktów danych dla mapowania SCADA. Punkty 
danych są skatalogowane według typu; istnieje 5 typów: 
 
− xPS dla adresów SPS / DPS 

− xPC dla adresów SPC / DPC 
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− MV dla adresów pomiarów 

− SetPoint dla adresów nastaw 

− Counter dla adresów liczników 

Każda zakładka zawiera tabelę przedstawiającą: 

− po lewej stronie (białe tło), lista wstępnie zdefiniowanych punktów danych 

− po prawej stronie (niebieskie tło), puste komórki na adresy, etykiety i atrybuty 

zależne od protokołu 

Biała część dla każdego typu punktu danych wskazuje: 

− Warianty (piktogram) 

− Ścieżkę (tylko do odczytu) 

− Krótką nazwę (tylko do odczytu) 

− Długą nazwę (edytowalna, dozwolone kopiuj/wklej) 

Aby dostosować szerokość kolumny, przesuń kursor w nagłówku na granicę i zatrzymaj do 
momentu, gdy kursor zmieni się w ; następnie przeciągnij i upuść. 
 
Procedura wypełniania niebieskiej części: 

 
− Kliknij komórkę adresu 

 
− Wprowadź adres 

 
− Kliknij kolejną komórkę, żeby zmienić wybór; inne komórki w rzędzie wypełnią się 

automatycznie wartościami domyślnymi (adres, który zawiera litery będzie 
poprawiony na 255) 

 
− Kliknij dwukrotnie komórkę kolumny Label i zmień tekst 

 
− Kliknij trzykrotnie komórkę innej kolumny, a następnie wybierz Addr lub Label; kliknij 

przycisk V i wybierz jedną wartość z rozwijanej listy 
 

− Wybierz komórkę lub kilka sąsiadujących komórek, z których co najmniej jedna jest 
komórką Addr; skopiuj, wybierz komórkę docelową, wklejanie etykiety jest 
przeliczane; jeżeli Addr jest nieważny, wklejone zostanie 255 

 
− Żeby sprawdzić unikalność adresu, kliknij Validate w lewym górnym rogu: 

 
− błędne linie zmienią kolor na czerwono, a w pierwszej kolumnie wyświetli się 

czerwony piktogram 
 

− zakładka zmieni kolor na czerwony (lub odpowiednio zielony), jeżeli zawiera błędy 
(lub nie zawiera błędów); aby wyświetlić podpowiedź, przesuń kursor nad czerwoną 
linię: 

 

 
 
  



Zastosowania C26x/EN AP/C56a 
 
DS Agile C26x Strona 113/375 
 
 

Możliwe błędy: 

− Adres w mapowaniu nie jest unikalny 

− Adres nie jest powiązany z punktem danych (usuń adres) 

− Wartość adresu nie respektuje wstępnie zdefiniowanego formatu 

− Punkt danych nie jest widoczny dla urządzenia SCADA 

− Aby usunąć zestaw adresów w sąsiadujących wierszach, kliknij pierwszą 

kolumnę Addr i przeciągnij kursorem, aby wybrać wiersze, następnie kliknij 

prawym klawiszem i wybierz Suppress address. 

 

 
 

− Aby posortować rzędy alfabetycznie/numeryczne/hierarchiczne w kolejności 
malejącej, kliknij kilkukrotnie nagłówek każdej kolumny, dopóki za etykietą kolumny 
nie pokaże się strzałka ↓ 

 

 
− Aby przefiltrować rzędy według pola kolumny, kliknij  i wybierz jedną wartość 

z listy wyboru; w wyniku tego przed etykietą kolumny pojawi się lejek. Aby usunąć 
filtr, wybierz wartość (All).  
 

 
 
Dla kolumny ścieżki, podwęzły wybranych węzłów również są wyświetlane. 
 
Jeżeli pożądanej wartości nie ma na liście, zatrzymaj kursor na jakiejkolwiek innej i wpisz 
wartość (na czerwono): 
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Kliknij przycisk Close; kiedy wznowisz procedurę, kliknij  w nagłówku Addr 
i wybierz Adres zdefiniowany, aby otrzymać wprowadzone wartości 

 
 

3.7.2.2 Definiowanie adresu SCADA dla punktu danych SPS 
 
Adres SCADA jest dodawany do punktu danych SPS z okna kontekstowego Objects entry 
na poziomie mapowania SPS dla SCADA: 

 

 
 

RYSUNEK 97: DODAWANIE ADRESU SPS SCADA 
 

Po dodaniu należy ustawić atrybuty adresu SPS SCADA na poziomie SCE: 
 

1. short name (krótka nazwa) adresu: wykorzystywana do wewnętrznej identyfikacji 
SCE 

 
Dla protokołu T101/T104: 
 
2. object address (adres obiektu) 

 
3. Event (No / Yes with time tag / Yes without time tag): kiedy ustawiony jest na ‘Yes 

with time tag’, oznacza to, że zmiana stanu punktu danych jest transmitowana 
spontanicznie ze znacznikiem czasowym 

4. Event record (Does not involved in a transfer of file / Create a RECORD EVENT if 
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there is not it current / Add to the current record EVENT / Create a RECORD EVENT 
and adds to the current record EVENT): w przypadku ustawienia wartości innej niż 
‘Does not involved in a transfer of file' (niezaangażowane w przesył pliku) 
prowadzona jest sygnalizacja, czy zmiana stanu punktu danych musi być zapisana w 
pliku Sekwencji Zdarzeń. Na poziomie C26x, wartości inne niż ‘Does not involved in 
a transfer of file’ są traktowane tak samo, ponieważ tylko jeden plik SOE jest 
obsługiwany przez C26x. Zestaw dostępnych wartości jest zachowany dla 
kompatybilności z adresowaniem bramy DS Agile w bramie DS Agile 
 

5. Inversion (No / Yes): Wskazuje, że wartość punktu danych musi być odwrócona 
przed transmisją 

 
6. Background scan (No / Yes): określa, czy punkt danych należy do cyklu 

skanowania w tle 
 

7. Group ([0..16)] / 0=no group): wskazuje, do której „Grupy odpytywania ogólnego 
T101/T104" przypisany jest punkt danych. 0 oznacza asygnację ‘brak grupy’ 
 

Dla protokołu T101: 
 
8. adres obiektu – index 

 
9. Event (No / Yes with time tag): kiedy ustawiony na ‘Yes with time tag’ (Tak, ze 

znacznikiem czasowym), oznacza to, że zmiana stanu punktu danych jest 
transmitowana spontanicznie ze znacznikiem czasowym 

 
10. Inversion (No / Yes): wskazuje, że wartość punktu danych musi być odwrócona 

przed transmisją 
 

Dla protokołu Modbus: 
 

11. object address – register (adres obiektu – rejestr) 
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RYSUNEK 98: DEFINIOWANIE ADRESU SCADA DLA PUNKTU DANYCH SPS 
 
 

3.7.2.3 Definiowanie adresu SCADA dla punktu danych DPS 
 
Adres SCADA jest dodawany do punktu danych DPS z okna kontekstowego Objects entry 
na poziomie mapowania DPS dla SCADA: 

 

 
RYSUNEK 99: DODAWANIE ADRESU DPC SCADA 
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Po dodaniu należy ustawić atrybuty adresu DPS SCADA na poziomie SCE: 
 
1. short name (krótka nazwa) adresu: wykorzystywana do wewnętrznej identyfikacji 

SCE 
 

Dla protokołu T101/T104: 
 
2. Event (No / Yes with time tag / Yes without time tag): kiedy ustawiony jest na ‘Yes 

with time tag’, oznacza to, że zmiana stanu punktu danych jest transmitowana 
spontanicznie ze znacznikiem czasowym 
 

3. Event record (Does not involved in a transfer of file / Create a RECORD EVENT if 
there is not it current / Add to the current record EVENT / Create a RECORD EVENT 
and adds to the current record EVENT): w przypadku ustawienia wartości innej niż 
‘Does not involved in a transfer of file' (niezaangażowane w przesył pliku) 
prowadzona jest sygnalizacja, czy zmiana stanu punktu danych musi być zapisana w 
pliku Sekwencji Zdarzeń. Na poziomie C26x, wartości inne niż ‘Does not involved in 
a transfer of file’ są traktowane tak samo, ponieważ tylko jeden plik SOE jest 
obsługiwany przez C26x. Zestaw dostępnych wartości jest zachowany dla 
kompatybilności z adresowaniem bramy DS Agile w bramie DS Agile 

 
4. Inversion (No / Yes): wskazuje, że wartość punktu danych musi być odwrócona 

przed transmisją 
 

5. Background scan: (Yes / No): określa, czy punkt danych należy do cyklu 
skanowania w tle 

 
6. Grpup (0...16): wskazuje, do której „Grupy odpytywania ogólnego T101/T104" 

przypisany jest punkt danych. 0 oznacza asygnację ‘brak grupy’ 
 

7. object address (index) 
 

Dla protokołu T101: 
 

8. Event (No / Yes with time tag): kiedy ustawiony na ‘Yes with time tag’ (Tak, ze 
znacznikiem czasowym), oznacza to, że zmiana stanu punktu danych jest 
transmitowana spontanicznie ze znacznikiem czasowym 
 

9. Inversion (No / Yes): wskazuje, że wartość punktu danych musi być odwrócona 
przed transmisją 

 
10. adres obiektu – index 

 
Dla protokołu Modbus: 
 
11. double address usage (zastosowanie podwójnego adresu) (No / Yes): dostępne 

tylko dla protokołu Modbus SCADA. W przypadku ustawienia na Yes, DPS jest 
transmitowany do SCADA za pomocą dwóch odrębnych adresów SCADA, jeden dla 
stanu otwartego, a drugi dla stanu zamkniętego 
 

12. object address - register: : używany jeśli Double address usage jest ustawiony na 
No 

 
13. open state address: używany jeśli Double address usage jest ustawiony na Yes. 

Ten atrybut definiuje adres SCADA dla stanu otwartego DPS 
 

14. Closed state address: używany jeśli Double address usage jest ustawiony na Yes. 
Ten atrybut definiuje adres SCADA dla stanu zamkniętego DPS 
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RYSUNEK 100: DEFINIOWANIE ADRESU SCADA DLA PUNKTU DANYCH DPS 
 
 

3.7.2.4 Definiowanie adresu SCADA dla punktu danych MV 
 
Adres SCADA jest dodawany do punktu danych MV z okna kontekstowego Objects entry 
na poziomie mapowania MV dla SCADA: 
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RYSUNEK 101: DODAWANIE ADRESU MV SCADA 
 

Po dodaniu należy ustawić atrybuty adresu MV dla SCADA na poziomie SCE: 
 
1. short name (krótka nazwa) adresu: wykorzystywana do wewnętrznej identyfikacji 

SCE 
 

Dla protokołu T101/T104: 

2. object address. 

 
3. Event (No / Yes with time tag / Yes without time tag):  kiedy ustawiony jest na ‘Yes 

with time tag’, oznacza to, że zmiana stanu punktu danych jest transmitowana 
spontanicznie ze znacznikiem czasowym 

 
4. Event record (No / Yes): wskazuje, czy zmiana stanu punktu danych musi być 

zapisana w pliku Sekwencji Zdarzeń 
 

5. Format (Normalized / Adjusted / Float): format transmisji 
 

6. cycle type (None / Periodic / Background scan): wskazuje, do którego cyklu 
transmisji należy dana wielkość pomiarowa. 

 
7. Group ([0..16)] / 0=no group): wskazuje, do której „Grupy odpytywania ogólnego 

T101/T104" przypisany jest punkt danych. 0 oznacza asygnację ‘brak grupy’ 
 

Dla protokołu T101: 
 
8. object address (adres obiektu) 

 
9. Event (No / Yes with time tag): kiedy ustawiony na ‘Yes with time tag’ (Tak, ze 

znacznikiem czasowym), oznacza to, że zmiana stanu punktu danych jest 
transmitowana spontanicznie ze znacznikiem czasowym 

 
10. Format (Natural / Adjusted). Dla protokołu Modbus: 

 
11. object address – register (adres obiektu – rejestr) 
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12. Format (Natural / Unsigned normalized / Signed normalized /Real IEEE754 – little 
endian / Real IEEE754 – big endian): format transmisji. 

13. Precision (8..16): liczba przesyłanych bitów. 
 

 
 

RYSUNEK 102: DEFINIOWANIE ADRESU SCADA DLA PUNKTU DANYCH MV 
 
 

3.7.2.5 Definiowanie adresu SCADA dla punktu danych licznika 
 
Adres SCADA jest dodawany do punktu danych licznika z okna kontekstowego Objects 
entry na poziomie mapowania licznika dla SCADA: 
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RYSUNEK 103: DODAWANIE ADRESU LICZNIKA SCADA 
 

Po dodaniu należy ustawić atrybuty adresu licznika SCADA na poziomie SCE: 
 

1. short name (krótka nazwa) adresu: wykorzystywana do wewnętrznej identyfikacji 
SCE 

 
Dla protokołu T101/T104: 
 
2. object address. 

 
3. Event (No / Yes with time tag / Yes without time tag): kiedy ustawiony jest na ‘Yes 

with time tag’, oznacza to, że zmiana stanu punktu danych jest transmitowana 
spontanicznie ze znacznikiem czasowym 

 
4. Group ([0..4)] / 0=no group): wskazuje, do której „Grupy odpytywania ogólnego 

T101/T104" przypisany jest punkt danych. 0 oznacza asygnację ‘brak grupy’ 
 

Dla protokołu T101: 
 

5. object address. 
 

6. Event (No / Yes with time tag): kiedy ustawiony na ‘Yes with time tag’ (Tak, ze 
znacznikiem czasowym), oznacza to, że zmiana stanu punktu danych jest 
transmitowana spontanicznie ze znacznikiem czasowym 

 
Dla protokołu Modbus: 

 
7. object address – register (adres obiektu – rejestr) 

 
8. Format (Natural / Unsigned normalized / Real IEEE754 – little endian / Real 

IEEE754 – big endian): format transmisji. 
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RYSUNEK 104: DEFINIOWANIE ADRESU SCADA DLA PUNKTU DANYCH LICZNIKA 
 

 
3.7.2.6 Definiowanie adresu SCADA dla punktu danych SPC 

 
Adres SCADA jest dodawany do punktu danych SPC z okna kontekstowego Objects entry 
na poziomie mapowania SCADA SPC: 

 

 
 

RYSUNEK 105: DODAWANIE ADRESU SPC SCADA 
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Po dodaniu należy ustawić atrybuty adresu SPC SCADA na poziomie SCE: 
 

1. short name (krótka nazwa) adresu: wykorzystywana do wewnętrznej identyfikacji 
SCE  
 
Dla protokołu T101/T104: 

 
2. object address (adres obiektu) 

 
3. SCADA execute order type (Select execute / Direct execute): określa, czy 

SCADA używa sekwencji ‘Select execute' (wybierz wykonaj) czy ‘Direct execute’ 
(wykonaj bezpośrednio), aby wysłać polecenie sterujące do punktu danych. 

 
Dla protokołu T101: 

 
4. object address (adres obiektu) 

 
5. SCADA execute order type (Select execute / Direct execute): określa, czy 

SCADA używa sekwencji ‘Select execute' (wybierz wykonaj) czy ‘Direct execute’ 
(wykonaj bezpośrednio), aby wysłać polecenie sterujące do punktu danych. 

 
Dla protokołu Modbus: 

 
6. object address – register (adres obiektu – rejestr) 

 
RYSUNEK 106: DEFINIOWANIE ADRESU SCADA DLA PUNKTU DANYCH SPC 
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3.7.2.7 Definiowanie adresu SCADA dla punktu danych DPC 
 
Adres SCADA jest dodawany do punktu danych DPC z okna kontekstowego Objects entry 
na poziomie mapowania DPC dla SCADA: 

 

 
RYSUNEK 107: DODAWANIE ADRESU DPC SCADA 

 
Po dodaniu należy ustawić atrybuty adresu DPC SCADA na poziomie SCE: 

 
1. short name (krótka nazwa) adresu: wykorzystywana do wewnętrznej identyfikacji 
SCE 
 
Dla protokołu T101/T104: 
 
2. object address (adres obiektu) 

 
3. SCADA execute order type (Select execute / Direct execute): określa, czy 

SCADA używa sekwencji ‘Select execute' (wybierz wykonaj) czy ‘Direct execute’ 
(wykonaj bezpośrednio), aby wysłać polecenie sterujące do punktu danych. 

 
Dla protokołu T101: 

 
4. adres obiektu w [0..65535] 

 
5. SCADA execute order type (Select execute / Direct execute): określa, czy 

SCADA używa sekwencji ‘Select execute' (wybierz wykonaj) czy ‘Direct execute’ 
(wykonaj bezpośrednio), aby wysłać polecenie sterujące do punktu danych. 

 
Dla protokołu Modbus: 

 
6. object address – register (adres obiektu – rejestr) 

 
 
3.7.2.8 Definiowanie adresu SCADA dla punktu danych nastawy 

 
Adres SCADA jest dodawany do punktu danych nastawy z okna kontekstowego Objects 
entry na poziomie mapowania nastawy SCADA: 
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RYSUNEK 109: DODAWANIE ADRESU NASTAWY SCADA 

 
Po dodaniu należy ustawić atrybuty adresu nastawy SCADA na poziomie SCE: 

 
1. short name (krótka nazwa) adresu: wykorzystywana do wewnętrznej identyfikacji 
SCE 
 
Dla protokołu T101/T104: 

 
2. object address (adres obiektu) 

 
3. SCADA execute order type (Select execute / Direct execute): określa, czy 

SCADA używa sekwencji ‘Select execute' (wybierz wykonaj) czy ‘Direct execute’ 
(wykonaj bezpośrednio), aby wysłać polecenie sterujące do punktu danych. 

 
4. Minimal value: dostępna minimalna wartość protokołu (używana do skalowania 

i sprawdzania) 
 

5. Maximal value: dostępna maksymalna wartość protokołu (używana do skalowania 
i sprawdzania) 

 
6. Format (Normalized / Adjusted / Float) 

 
Dla protokołu T101: 
 
7. adres obiektu w [0..65535] 

 
8. SCADA execute order type (Select execute / Direct execute): określa, czy 

SCADA używa sekwencji ‘Select execute' (wybierz wykonaj) czy ‘Direct execute’ 
(wykonaj bezpośrednio), aby wysłać polecenie sterujące do punktu danych. 

 
9. Minimal value: dostępna minimalna wartość protokołu (używana do skalowania 

i sprawdzania) 
 

10. Maximal value: dostępna maksymalna wartość protokołu (używana do skalowania 
i sprawdzania) 

 
11. format (Natural / Adjusted) 
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Dla protokołu Modbus: 
 
12. object address – register (adres obiektu – rejestr) 
 
13. format.(signed 16 bits / Real IEEE754 – little endian: the lower byte is transmitted 

first / Real IEEE754 – big endian: the higher byte is transmitted first) 
 

 
 

RYSUNEK 110: DEFINIOWANIE ADRESU SCADA DLA PUNKTU DANYCH NASTAWY 
 
 

3.7.2.9 Definiowanie adresu SCADA dla obejścia funkcji kontroli synchronizmu 
 
Więcej szczegółów dotyczących zsynchronizowanych wyłączników można znaleźć w sekcji 
5.2 Definiowanie funkcji kontroli synchronizmu. 
 
Zsynchronizowany wyłącznik można kontrolować przez sieć SCADA. W tym przypadku 
kontrola SPC (odpowiednio: DPC) zsynchronizowanego wyłącznika jest przypisana do 
adresu SPC SCADA (odpowiednio: DPC). Ominięcie kontroli synchronizmu nie jest 
zaimplementowane w protokole SCADA; do SPC (odpowiednio: DPC) musi być podany 
dodatkowy adres SPC SCADA (odpowiednio: DPC), który omija kontrolę synchronizmu. Na 
poziomie SCE, taki dodatkowy adres jest przypisany do adresu SCADA SPC 
(odpowiednio: DPC) zsynchronizowanego wyłącznika. 
 
Aby zdefiniować adres SCADA w celu ominięcia kontroli synchronizmu: 
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− Utwórz adres SPC/DPC SCADA (A), aby wysłać SPC/DPC do zsynchronizowanego 
wyłącznika 
 

− Utwórz adres SPC/DPC SCADA (B), aby ominąć kontrolę synchronizmu 
w mapowaniu SCADA 

 
− W adresie SCADA (A) dodaj zależność has for bypass synchrocheck address 

używając okna Objects entry, i wpisz do niej adres SCADA (B) 
 

 
 

RYSUNEK 111: POWIĄZYWANIE ADRESU OMINIĘCIA KONTROLI SYNCHRONIZMU Z 
ADRESEM SPC/DPC SCADA (PRZYKŁAD DLA PUNKTU DANYCH DPC) 

 
3.7.3 Adresowanie punktu danych na sieci SCADA starszej generacji 

 
Więcej szczegółów dotyczących punktów danych w sekcji 4 Definiowanie punktu danych. 
Aby wymienić wartości punktów danych pomiędzy podsystemami magistrali stacyjnej 
i systemem SCADA, punkty danych muszą być przypisane do określonych adresów 
SCADA, poprzez dodanie na poziomie punktu danych zależności has for SCADA address 
(1) i wpisanie w niej odpowiedniego adresu SCADA ze wstępnie skonfigurowanego 
mapowaniu adresów SCADA (więcej o definiowaniu mapowania SCADA w sekcji 3.7.2 
Definiowanie mapy adresów sieci SCADA). 
Adresowanie punktu danych MPS na sieci SCADA starszej generacji jest niedostępne. 

 

 
 

RYSUNEK 112: ADRESOWANIE SCADA PUNKTU DANYCH IEC61850 
(PRZYKŁAD DLA PUNKTU DANYCH SPS POLA) 
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3.8 Definiowanie zarządzania rejestrami przebiegów falowych 
 
Jednostki C26x obsługują dwa typy plików rejestrów przebiegów falowych: 

 
− IED podłączony do sieci C26x starszej generacji może tworzyć pliki zakłóceń. 

W takim przypadku, C26x monitoruje ich dostępność. Kiedy tylko są dostępne, 
zostają wgrane i są przechowywane na poziomie C26x. C26x oblicza dane w czasie 
rzeczywistym dla Narzędzia Zarządzania Systemem (SMT) dla każdego IED, które 
wykazuje dostępność pliku zakłóceń poprzez sieć magistrali stacyjnej. Następnie 
SMT kopiuje ten plik z C26x. Pod koniec udanego kopiowania C26x wymazuje dane 
czasu rzeczywistego dotyczące dostępności. 
 

− Poprzez płytę PP/PN (TMU200/210/220)C26x może zarządzać swoimi własnymi 
plikami rejestrów przebiegów falowych. Kanały przebiegów falowych są pozyskiwane 
bezpośrednio na kanałach płyty PP/PN i buforowane. Powiązane bufory aktywowane 
wstępnie zdefiniowaną zmianą stanu są czyszczone z plików, które odpowiadają 
plikom rejestrów przebiegów falowych. W takim przypadku C26x oblicza dla SMT 
w czasie rzeczywistym dane, które wskazują na dostępność pliku rejestru przebiegu 
falowego C26x poprzez sieć magistrali stacyjnej. Następujące procedura jest 
podobna jak w przypadku pliku IED. 

 
 

3.8.1 Definiowanie zarządzania rejestrem zakłóceń urządzeń IED 
 
Zezwalanie na zarządzanie zakłóceniami IED przez C26x jest wystawiane na poziomie 
konfiguracji IED poprzez: 

 
− Ustawienie atrybutu ‘automatic disturbance’ na Yes 

 
− Dodanie cegiełki RDRE (1) dla IED w urządzeniu logicznym LD0 dla mapowania IEC 

61850-8-1 sterownika C26x. 
 

− Dodatnie punktu danych SPS systemu ‘DREC ready’ (2) na poziomie IED, 
przypisanego do wstępnie zdefiniowanego profilu punktu danych. 

 
− Wpisanie obowiązkowego adresu IEC dla tego punktu danych z odpowiednim 

obiektem danych dla cegiełki RDRE (3). 
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RYSUNEK 113: DODAWANIE CEGIEŁKI RDRE ORAZ PUNKTU DANYCH DREC READY DO 
URZĄDZENIA IED 

 

 
 

RYSUNEK 114: USTAWIANIE ADRESU IEC 61850-8-1 PUNKTU DANYCH DREC READY 
URZĄDZENIA IED 

 
Dla IED T103 należy skonfigurować dodatkową informację do przetwarzania poprawnej 
struktury pliku zakłóceń COMTRADE na poziomie C26x (więcej w następnej sekcji). 
 

3.8.2 Definiowanie dodatkowych informacji T103 IED dotyczących zapisów zakłóceń 
 
Dodatkowe informacje T103 dotyczące plików zakłóceń zapisane są w type akwizycji T103 
i dotyczą definicji kanałów analogowych/cyfrowych, przechowywanych w plikach zakłóceń, 
relatywnie do formatu COMTRADE. 
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3.8.2.1 Dodawanie kanału analogowego 
 
Aby dodać definicję kanału analogowego pod siecią T103, należy wybrać poziom typu 
akwizycji T103 i dodać kanał analogowy z okna kontekstowego Objects entry. Do jednego 
typu akwizycji T103 można utworzyć do 15 kanałów analogowych. 

 
RYSUNEK 115: DODAWANIE KANAŁU ANALOGOWEGO T103 

 
Po dodaniu należy ustawić atrybuty definicji kanału na poziomie SCE: 

 
1. channel label (etykieta kanału) 

 
2. long name (długa nazwa) adresu: wykorzystywana do wewnętrznej identyfikacji 

SCE 
 

3. phase name: etykieta fazy odpowiadająca kanałowi 
 

4. channel number (numer kanału): (mapowanie IED– pole ACC w dokumentacji IEC 
60870-5-103) 

 
5. unit: jednostka odpowiadająca kanałowi 

 
6. coefficient (0: not used): wartość, przez którą należy przemnożyć próbki w celu 

uzyskania wartości rzeczywistej (0: nieużywany). Generalnie dane skopiowane z IED 
pozwalają na obliczenie tego 'mnożnika’. Niestety niektóre IED nie dostarczają 
prawidłowych danych. W takim przypadku współczynnik należy ustawić tutaj 

 
7. shift time (zakres [0 s, 1 s], krok 1 µs): czas liczony od początku okresu 

próbkowania 
 

8. maximal sample value (maksymalna wartość próbki) (zakres [0 , 32767], krok 1) 
 

9. minimal sample value (minimalna wartość próbnaki) (zakres [-32768, 0], krok 1) 
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RYSUNEK 116: USTAWIANIE KANAŁU ANALOGOWEGO T104 

 
W celu poznania szczegółów definicji kanału analogowego należy zapoznać się 
z dokumentem COMTRADE (IEEE C37.11). 
 
 

3.8.2.2 Dodawanie kanału cyfrowego 
 
Aby dodać definicję kanału cyfrowego pod siecią T103, należy wybrać poziom typu 
akwizycji T103 i dodać kanał cyfrowy z okna kontekstowego Objects entry. Do jednego 
typu akwizycji T103 można utworzyć do 255 kanałów cyfrowych. 

 

 
RYSUNEK 117: DODAWANIE KANAŁU CYFROWEGO T103 

 
Po dodaniu należy ustawić atrybuty definicji kanału na poziomie SCE: 

 
1. channel label (etykieta kanału) 

 
2. long name (długa nazwa) adresu: wykorzystywana do wewnętrznej identyfikacji 

SCE 
 

3. function number (zakres [0 , 255], krok 1): odpowiada typowi funkcji kanału 
w protokole T103 

 
4. information number (zakres [0 , 255], krok 1): odpowiada numerowi informacji 

kanału w protokole T103 
 

5. default state (stan domyślny) (Off / On) 
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RYSUNEK 118: USTAWIANIE KANAŁU CYFROWEGO T103 

 
W celu poznania szczegółów definicji kanału cyfrowego należy zapoznać się 
z dokumentem COMTRADE (IEEE C37.11). 
 
 

3.8.3 Definiowanie zarządzaniem rejestru przebiegu falowego pozyskiwanego przez płytę PP/PN  
 
Zezwól C26x na zarządzanie własnymi plikami rejestrów przebiegów falowych na poziomie 
konfiguracji C26x poprzez: 
 
− zdefiniowanie szybkiego oraz/lub wolnego przebiegu falowego (więcej w następnych 

sekcjach): 
 

− rejestracja przebiegu szybkiego umożliwia dostęp do próbek uzyskanych z płyt 
PP/PN. 

 
− rejestracja przebiegu wolnego umożliwia dostęp do pliku zapisu wartości 

analogowych (MV) oraz cyfrowych (SPS, DPS, SPC, DPC). 
 

− Dodatnie punktu danych SPS systemu ‘DREC ready’ (1) na poziomie C26x, 
przypisanego do wstępnie zdefiniowanego profilu punktu danych. 

 
Cegiełka RDRE (2) dla C26x w urządzeniu logicznym LD0 dla mapowania IEC 61850-8-1 
sterownika C26x oraz adres (3) są dodawane automatycznie. 

 

 
 

RYSUNEK 119: CEGIEŁKA RDRE IEC 61850-8-1 ORAZ JEJ ADRES 
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3.8.3.1 Definiowanie rejestrowania szybkich przebiegów falowych 
 
Wejścia rejestrujące szybkie przebiegi rejestrują do 4 próbek PP i do 4 próbek PN oraz 
wartości wybranych cyfrowych punktów danych SPS, DPS, SPC lub DPC (więcej 
szczegółów dotyczących punktów danych w sekcji 4 Definiowanie punktu danych). Można 
zaprogramować do 128 cyfrowych punktów danych. Zakres dostępnych do wybrania 
wejść/wyjść jest zdefiniowany w konfiguracji. 
 
Rejestrator przebiegu falowego zapewnia do 8 kanałów PP/PN oraz do 128 cyfrowych 
punktów danych do odczytania za pomocą SMT. 
 
Maksymalnie 480 cyklów (9,6 sekund przy 50 Hz) próbek pomiarowych, z 32 próbkami na 
cykl, może być zapisanych w podziale na 1, 2, 4 lub 8 plików na pamięci Flash. 
 
Wymagany jest również kanał timera zapewniający dokładną informację czasową dla 
każdej próbki. Opóźnienie pomiędzy każdą próbką uznawane jest za stałe w obrębie 
pojedynczego cyklu. 

 

Liczba plików Liczba cyklów 
8 60 
4 120 
2 240 
1 480 

 
Rejestrator przebiegów falowych może być aktywowany następującymi zdarzeniami, 
z których każde jest konfigurowalne przez użytkownika: 
 
− Zmiany w stanie wejść binarnych (punkt danych SPS lub DPS) 

− Zmiany w stanie wyjść cyfrowych (punkt danych SPC lub DPC) 

− Naruszenia progów pomiarowych (punkt danych MV) 

− Polecenie operatorskie 

Dozwolone jest wyłącznie ponowne wyzwalanie: oznacza to, że nowe wyzwolenie może 
być zatwierdzone jedynie po zakończeniu rejestracji bieżącego przebiegu falowego. 
Rejestry przebiegów falowych są dostępne w formacie COMTRADE 2001. 
 
Aby dodać rejestrowanie przebiegu szybkiego do C26x, wybierz poziom C26x i dodaj pole 
Wave fast record z okna kontekstowego Objects entry. Dla C26x można utworzyć tylko 
jeden element rejestrujący przebieg szybki. 

 
 

RYSUNEK 120: DODAWANIE REJESTRU PRZEBIEGU SZYBKIEGO 
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Po dodaniu należy ustawić atrybuty rejestrowania przebiegu szybkiego na poziomie SCE: 
 

1. short name (krótka nazwa) i long name (długa nazwa): wykorzystywana do 
wewnętrznej identyfikacji SCE 
 

2. re-trigger cycle (cykl poprzedzający wyzwolenie) (zakres [1 , 480], krok 1): liczba 
cyklów (do 480) zapisanych przed wyzwoleniem 
 

3. total cycles (cykle łącznie) (zakres [1 , 480], krok 1): patrz opis poprzedni 
 

4. number of files (liczba plików) (1 / 2 / 4 / 8): patrz opis poprzedni 

 
RYSUNEK 121: USTAWIANIE REJESTROWANIA PRZEBIEGU SZYBKIEGO 

 
Aby zdefiniować sygnały wejściowe rejestru przebiegu szybkiego, należy wybrać poziom 
rejestrowania, dodać odpowiednią zależność i wpisać do niej odpowiedni kanał PP/PN lub 
punkt danych. Należy pamiętać, że tylko kanały PP/PN oraz punkty danych pozyskane 
przez C26x mogą być zdefiniowane jako sygnały wejściowe rejestru przebiegu szybkiego. 

 

 
 

RYSUNEK 122: DEFINIOWANIE WEJŚĆ DLA REJESTROWANIA PRZEBIEGU SZYBKIEGO 
 

Aby zdefiniować wyzwolenia rejestru przebiegu szybkiego, należy wybrać poziom 
rejestrowania, dodać odpowiednią zależność (2) i wpisać do niej odpowiedni punkt danych. 
Należy pamiętać, że tylko punkty danych pozyskane przez C26x mogą być zdefiniowane 
jako sygnały wejściowe rejestru przebiegu szybkiego. 
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RYSUNEK 123: DEFINIOWANIE SYGNAŁÓW WYZWALAJĄCYCH REJESTROWANIE 

PRZEBIEGU SZYBKIEGO 
 

W zależności od typu punktu danych, należy ustawić dodatkowe atrybuty dla zależności 
has for trigger. Te atrybuty zwracają stany punktów danych (lub progi dla MV), które 
wyzwalają rejestrację: 

 

 
RYSUNEK 124: DEFINIOWANIE WARUNKÓW WYZWOLENIA DLA REJESTROWANIA 

PRZEBIEGU SZYBKIEGO 
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Zasady konfiguracji i kontrola 
 
− Pomiędzy atrybutami muszą być przestrzegane następujące ograniczenia: 

 
- „cykl poprzedzający wyzwolenie" ≤ „cykle łącznie" 

 
- „liczba plików" *„cykle łącznie" ≤ 480 cyklów 

 
 

3.8.3.2 Definiowanie rejestracji przebiegu wolnego 
 
Sygnałami wejściowymi dla rejestrowania wolnych przebiegów falowych są: 

− Punkt danych MV pochodzące z obliczeń PP/PN. 

− Punkt danych MV pochodzące z płyt AIU. 

− Punkty danych SPS lub DPS. 

− Punkty danych SPC lub DPC. 

Przebieg falowy powolny obsługuje do 24 wielkości analogowych (MV) i do 48 cyfrowych 
(SPS, DPS, SPC, DPC). DS Agile C26x przechowuje maks. 5000 wartości całkowanych, 
jak poniżej: 

 
Liczba plików Liczba wartości całkowanych 
1 5000 
2 2500 
5 1000 
10 500 
20 250 
50 100 

 
Wartość całkowana jest dostępna przez czas do jednej godziny. Jest zdefiniowana 
w konfiguracji. 
W przypadku próbek analogowych, wartość przechowywana jest średnią wartością sygnały 
w okresie całkowa. 
 
Aby wartość wynosiła 1, sygnał musi pozostać na poziomie 1 co najmniej przez czas 
trwania okresu arbitrażowego; jeżeli odwzbudzenie nastąpi wcześniej, to wartość 
wyniesie 0. 
 
Rejestrator przebiegów falowych powolnych może być aktywowany następującymi 
zdarzeniami, z których każde jest konfigurowalne przez użytkownika: 
 
− Zmiany w stanie wejść binarnych (punkt danych SPS lub DPS) 

− Zmiany w stanie wyjść cyfrowych (punkt danych SPC lub DPC) 

− Naruszenia progów pomiarowych (punkt danych MV) 

− Polecenie operatorskie (sterujące) 

Aby dodać rejestrowanie przebiegu powolnego do C26x, wybierz poziom C26x i dodaj pole 
Wave slow record z okna kontekstowego Objects entry. Dla C26x można utworzyć tylko 
jeden element rejestrujący przebieg powolny. 
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RYSUNEK 125: DODAWANIE REJESTRU PRZEBIEGU POWOLNEGO 
 
 

Po dodaniu należy ustawić atrybuty rejestrowania przebiegu powolnego na poziomie SCE: 
 

1. short name (krótka nazwa) i long name (długa nazwa): nazwa rejestru 
wykorzystywana do wewnętrznej identyfikacji SCE 
 

2. re-trigger cycle (cykl poprzedzający wyzwolenie) (zakres [1 , 4998], krok 1): 
liczba zapisów przed wyzwoleniem 

 
3. total records (zapisy łącznie) (zakres [20 , 5000], krok 1): patrz opis poprzedni 

 
4. number of files (liczba plików) (1 / 2 / 5 / 10 / 20 / 50): patrz opis poprzedni 

 
5. arbitration period (zakres [10, 100], krok 1): wartość procentowa czasu, podczas 

którego dane logiczne muszą być ustawione na 1 w celu uwzględnienia danych 
całkowanych ustawionych na 1 

 
6. integration time (czas całkowania) (zakres [1, 216000], krok 1): liczba cyklów 

(patrz opis poprzedni) 
 

- [1, 180000] dla częstotliwości systemu zasilania wynoszącej 50 Hz 
- [1, 216000] dla częstotliwości systemu zasilania wynoszącej 60 Hz 
(więcej o konfiguracji częstotliwości systemu zasilania w sekcji 3.2.3) 
 

7. activation period (okres aktywacji) (Non periodic/Daily trigger/weekly trigger/Daily 
& weekly trigger; daily): godzina od 0 do 23:00, od której zaczyna się rejestracja, 
rejestracja cotygodniowa (weekly): dzień i godzina 
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RYSUNEK 126: USTAWIANIE REJESTROWANIA PRZEBIEGU POWOLNEGO 
 

 
Aby zdefiniować sygnały wejściowe rejestru przebiegu powolnego, należy wybrać poziom 
rejestrowania, dodać odpowiednią zależność (1) i wpisać do niej odpowiedni punkt danych. 
Należy pamiętać, że tylko punkty danych pozyskane przez C26x mogą być zdefiniowane 
jako sygnały wejściowe rejestru przebiegu powolnego. 

 

 
 

RYSUNEK 127: DEFINIOWANIE WEJŚĆ DLA REJESTROWANIA PRZEBIEGU POWOLNEGO 
 

Aby zdefiniować wyzwalające punkty danych dla rejestru przebiegu powolnego, należy 
wybrać poziom rejestrowania, dodać odpowiednią zależność (2) i wpisać do niej 
odpowiedni punkt danych. Należy pamiętać, że tylko punkty danych pozyskane przez C26x 
mogą być zdefiniowane jako sygnały wejściowe rejestru przebiegu powolnego. Przebieg 
wolny można skonfigurować bez wyzwalających punktów danych, jeżeli zdefiniowano dla 
niego okres codziennej lub cotygodniowej aktywacji. 
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RYSUNEK 128: DEFINIOWANIE SYGNAŁÓW WYZWALAJĄCYCH REJESTROWANIE 
PRZEBIEGU POWOLNEGO 

 
W zależności od typu punktu danych, należy ustawić dodatkowe atrybuty dla zależności 
has for trigger. Te atrybuty zwracają stany punktów danych (lub progi dla MV), które 
wyzwalają rejestrację (patrz rysunek poniżej): Atrybut przypisania (Link) jest wypełniany 
automatycznie. 

 

 
 

RYSUNEK 129: DEFINIOWANIE WARUNKÓW WYZWOLENIA DLA REJESTRU 
PRZEBIEGU POWOLNEGO 
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Zasady konfiguracji i kontrola 
 

− Pomiędzy atrybutami muszą być przestrzegane następujące ograniczenia: 
- „cykl poprzedzający wyzwolenie" < „cykle łącznie" 
- „liczba plików" * „cykle łącznie" ≤ 5000 cyklów 

 
− Jeżeli „częstotliwość elektryczna" ≡ 50 Hz: 

- Wartość „czas całkowania" musi mieścić się w zakresie [1..180000]. 
- Jeżeli wartość „czas całkowania" jest > 5, wtedy NIE jest dozwolone rejestrowanie 
DPC, SPC, DPS, SPS. 
 

− Jeżeli „częstotliwość elektryczna" ≡ 60 Hz: 
- Wartość „czas całkowania" musi mieścić się w zakresie [1..216000]. 
- Jeżeli wartość „czas całkowania" jest > 6, wtedy NIE jest dozwolone rejestrowanie 
DPC, SPC, DPS, SPS. 

 
 

3.9 Definiowanie klaksonu C26x 
 
C26x może obsługiwać mak.s jeden zewnętrzny klakson, który jest uruchamiany od razu 
po wywołaniu akustycznego alarmu lokalnego C26x (w celu definicji alarmu akustycznego 
należy zapoznać się z sekcją 4 Definiowanie punktu danych). Zewnętrzny klakson jest 
zarządzany przez określony punkt danych SPC połączony z C26x (polecenie ‘ON’ 
uruchamia klakson, polecenie ‘OFF’ wyłącza go). 
 
Aby zdefiniować zewnętrzny klakson na poziomie C26x, należy po prostu dodać zależność 
has its klaxon managed by na poziomie C26x i wstawić w nią odpowiedni SPC. 

 

 
 

RYSUNEK 130: DEFINIOWANIE KLAKSONU C26X 
 

Zasady konfiguracji i kontrola 
 
− Łącze „SPC" zależności has its klaxon controlled by musi być podłączone do 

kanału DO sterownika C26x. 
 
 

3.10 Ustawianie informacji systemowej dla komponentów C26x 
 
Podczas tworzenia C26x, w folderze 'system infos' na poziomie C26x lub 
w podkomponencie PLC automatycznie dodawane są specyficzne punkty danych. 
Podobnie dzieje się podczas dodawania płyty (2), IED w sieci starszej generacji (3), 
drukarki szeregowej (4), sieci SCADA (5) przypisanej do C26x. W takim przypadku folder 
‘system infos’ jest umiejscowiony pod odpowiednim obiektem dodanym. 
W przypadku niektórych dodatkowych funkcji C26x (zapis przebiegu, redundancja) mogą 
być wymagane pewne opcjonalne punkty danych. 
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SCE nazywa takie punkty danych ‘system infos’ punktami danych systemu. 
Punkty danych systemu zapewniają informacje statusowe czasu rzeczywistego i polecenia 
sterujące dla oprogramowania systemowego lub podzespołów sprzętowych i generalnie nie 
mogą być podłączone do kanałów płyt za wyjątkiem funkcji redundancji. 
 
Jako punkt danych, systemowe punkty danych muszą być przypisane do profilu. Więcej 
szczegółów dotyczących konfiguracji profilu punktów danych w sekcji 4 Definiowanie 
punktu danych. W zależności od typu, systemowy punkt danych i odpowiadający mu profil 
mają specyficzne atrybuty, które muszą być prawidłowo ustawione, aby zapewnić 
poprawne działanie C26x. Poniżej wymieniono punkty danych i wymagania profilu dla 
każdego typu systemowego punktu danych. 
 
Generalnie systemowe punkty danych są automatycznie adresowane w mapowaniu IEC 
61850-8-1 odpowiedniego C26x w momencie ich tworzenia. Jeżeli konieczne jest 
adresowanie ręczne, będzie to wykazane w kolejnych sekcjach poprzez nadanie 
dostępnego powiązanego obiektu danych dla danej cegiełki C26x w LD0 (      <nazwa 
cegiełki>.<nazwa obiektu danych>). Więcej szczegółów dotyczących adresowania SBUS 
w sekcji 3.5 Tworzenie sieci C26x na magistrali stacyjnej. 

 

 
 

RYSUNEK 131: KATALOGI SYSTEM INFOS DLA C26X 
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3.10.1 Ustawianie ogólnej informacji systemowej C26x 
 
Podczas tworzenia C26x obowiązkowe punkty danych są dodawane i pokazywane 
w kolejności alfabetycznej 

 

 
 

RYSUNEK 132: OBOWIĄZKOWE PUNKTY DANYCH SYSTEM INFOS DLA C26X 
 

Te punkty danych muszą być skonfigurowane (patrz: sekcja 4) zgodnie z ich opisanymi 
cechami; informacja o managerze pojawia się wtedy, kiedy jest on różny od samego C26x. 
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Typ Manager Punkt danych Statusy Adres IEC 

Sprawność 

 

All ABC status RESET: Nieprawidłowy typ płyty (dla konfiguracji 
wielokasatowej) SBUS auto 

All Printer status RESET: Błąd drukarki brak 

DI acq stopped RESET: Twa akwizycja 
SET: Akwizycja przerwana z powodu nasycenia 

SBUS 
automatic 

Soft error SPS RESET: Oprogramowanie uruchomione SET: 
Błąd programowy ** brak 

Watchdog SPS RESET: Watchdog OK SET: Upłynął limit czasu 
** brak 

ISaGRAF status 

STATE 0: ISaGRAF działa normalnie 
STATE 1: Nieaktywowany 
STATE 2: Zbyt długi cykl STATE 3: Przepełnienie 
kolejki 
STATE 4: Błąd jednostki organizacyjnej programu 

SBUS 
automatic 

Klienci 
IEC Device link RESET: błąd połączenia IEC czasu 

rzeczywistego z C26x brak 

 
Main status MV VALID: Główny C26x pomiędzy min-maks 

wysoki-niski SBUS auto 

Synchronisation RESET: Urządzenie nie zsynchronizowane 
SET: Urządzenie zsynchronizowane 

SBUS 
automatic 

Raport przepełnienia 
bufora  

Buff Ov Gtw RESET: Brak raportu przepełnienia bufora G 
SET: Raport przepełnienia bramy SBUS 

automatic Buff Ov GtwBck 
RESET: Brak raportu przepełnienia 
rezerwowego bufora G 
SET: Raport przepełnienia rezerwowego bufora G 

Raport przepełnienia 
bufora OI  

Buffer overflow RESET: Brak raportu przepełnienia bufora OI 
SET: Raportu przepełnienia bufora OI brak 

Buff Ov OI RESET: Brak raportu przepełnienia bufora OI 
SET: Raportu przepełnienia bufora OI 

SBUS 
automatic Buff Ov OIBck 

RESET: Brak raportu przepełnienia rezerwowego 
bufora OI 
SET: Raport przepełnienia rezerwowego bufora 
OI 

Zarządzanie bazą 
danych 

 DB incoh. SPS RESET: Spójna baza danych 
SET: Niespójna baza danych * brak 

SMT DB switch ctrl ON: Przełączenie na bazę danych w trybie 
oczekiwania *** brak 

Lokalny/ Zdalny  

Loc/rem ctrl DPC OPEN: Tryb zdalny 
CLOSE: Tryb lokalny brak 

Local/remote ctrl DPS OPEN: Tryb zdalny 
CLOSED: Tryb lokalny 

SBUS 
automatic 

Local/remote ctrl SPS 
RESET: Tryb zdalny (wszystkie DPS otwarte) 
SET: Tryb lokalny (przynajmniej jeden DPS 
zamknięty) 

SBUS 
automatic 

Tryb funkcjonowania 

SMT Mode control DPC OPEN: Tryb konserwacyjny 
CLOSE: Tryb operacyjny / pracy 

SBUS 
automatic 

 Operating mode 
STATE 0: Tryb usterki STATE 1: Tryb operacyjny 
STATE 3: Tryb testowy 
STATE 5: Tryb konserwacyjny 

SBUS 
automatic 

SMT Test control DPC OPEN: Tryb testowy CLOSE: Tryb normalny brak 

Redundancja  

Red mode ctrl ON: Sygnalizacja trybu aktywnego (DO1) brak 
Red status ctrl ON: Sygnalizacja połączenia sieciowego (DO2) brak 
Red. change mode RESET: Sygnalizacja trybu aktywnego (DI1) brak 

Red. change stat RESET: Sygnalizacja połączenia sieciowego 
(DI2) brak 

Redundancy mode RESET: Sygnalizacja trybu aktywnego do 
SCADA SBUS auto 

Ustawienia 
(DS Agile S1)  

Setting disc. SET: Niezgodność wartości, formatu… 
SBUS 
automatic 

Setting done SET: Transfer z DS Agile S1 zakończony 
Setting in prog. SET: Przesył C26x-DS Agile S1 w toku 
Setting incoher. SET: Brak spójności wersji pliku konfiguracyjnego 

 

C26x przechodzi w tryb * Konserwacji, ** Usterki, *** Konserwacyjny lub Operacyjny/Pracy 
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Na poziomie C26x można dodać następujące opcjonalne punkty danych. 
 

 
 

RYSUNEK 133: OPCJONALNE PUNKTY DANYCH SYSTEM INFOS DLA C26X 
 
Te punkty danych muszą być skonfigurowane według ich opisanych cech (więcej w sekcji 4 
Definiowanie punktu danych): 

 

Opcje 

Device mode DPS OPEN: Tryb konserwacyjny CLOSED: Tryb operacyjny JAMMED: Tryb testowy 
UNDEFINED: Tryb operacyjny 

SBUS 
automatic 

Counter Top (z 
reguły połączony) 

RESET: brak transmisji 
SET: uruchomienie transmisji wartości licznika po sieci IEC oraz SCADA 

SBUS 
automatic 

DREC ready RESET: rejestr przebiegu falowego niedostępny 
SET: plik rejestru przebiegu falowego dostępny, więcej w sekcji 3.8 

SBUS 
automatic 

Status zegara 
zewnętrznego dla 
IRIG-B 

RESET: Sygnał IRIG-B (więcej w sekcji 3.2.1) jest dostępny 
SET: brak sygnału IRIG-B 

SBUS 
automatic 

Local alarm ack RESET: brak natychmiastowego potwierdzenia wszystkich alarmów C26x 
SET: natychmiastowe potwierdzenie wszystkich alarmów C26x * brak 

 

* poza SPS Globalnego Potwierdzenia Alarmu, możesz zdefiniować również SPS 
Lokalnego Potwierdzenia Alarmu; po jednym dla każdego C26x; może być połączony, 
zarządzany przez sekwencje automatyki lub powiązany ze sterowaniem. Nie może być 
transmitowany przez sieć magistrali stacyjnej, a jedynie używany lokalnie. Kiedy lokalne 
potwierdzenie alarmu jest skonfigurowane dla C26x, to urządzenie nie bierze już pod 
uwagę globalnego potwierdzenia alarmu. 

 
 

3.10.2 Ustawianie informacji systemowej płyty 
 
Podczas tworzenia płyty (za wyjątkiem płyty CPU) dodawany jest następujący 
obowiązkowy punkt danych. 

 
RYSUNEK 134: OBOWIĄZKOWE PUNKTY DANYCH SYSTEM INFOS DLA PŁYTY (PRZYKŁAD 

DLA PŁYTY AIU) 
 

− Board status MPS (1): ten punkt danych wskazuje status płyty. Adresowania tego 
punktu danych można dokonać: 
 
− za pomocą automatycznego adresowania SBUS. 

 



Zastosowania C26x/EN AP/C56a 
 
DS Agile C26x Strona 145/375 
 
 

 
 

RYSUNEK 135: AUTOMATYCZNE ADRESOWANIE IEC PUNKTU DANYCH STATUSU PŁYTY 
 

− Ręcznie. W takim przypadku, odpowiedni obiekt danych nadany adresowi IEC 
statusu musi być spójny z numerem płyty (np. jeśli numer płyty AIU wynosi 3, to 
odpowiadającym obiektem danych jest AIUSt). 
 
Dostępnymi statusami tego punktu danych są: 
 

− „STAN 0” dla płyty OK 

− „STAN 1” dla błędu autodiagnostyki 

− „STAN 2” dla skonfigurowanego, ale nieobecnego 

− „STAN 3” dla nieskonfigurowanego, ale obecnego 

− „STAN 4” dla płyty nieobecnej 

 
RYSUNEK 136: MANUALNE ADRESOWANIE IEC PUNKTU DANYCH STATUSU PŁYTY 

 
 

3.10.3 Ustawianie informacji systemowej IED starszej generacji 
 
Podczas tworzenia IED starszej generacji dodawane są następujące obowiązkowe punkty 
danych. 

 



C26x/EN AP/C56a  Zastosowania 
 
Strona 146/375 DS Agile C26x 
 

 
 

RYSUNEK 137: OBOWIĄZKOWE PUNKTY DANYCH SYSTEM INFOS DLA IED STARSZEJ 
GENERACJI 

 
Te punkty danych muszą być skonfigurowane według ich opisanych cech (więcej w sekcji 4 
Definiowanie punktu danych): 

 
− IED communication status SPS (1): znajduje się w stanie ‘SET’, jeżeli komunikacja 

z IED jest na poziomie operacyjnym. 
Dostępnymi statusami tego punktu danych są: 
 
− „RESET” dla komunikacji nieprawidłowej 

− „SET” dla komunikacji prawidłowej 

− Adres IEC dla tego punktu danych jest definiowany za pomocą automatycznego 

adresowania SBUS. 

− IED synchronization status SPS (2): znajduje się w stanie ‘SET’, jeżeli urządzenie 
IED jest zsynchronizowane. Dostępnymi statusami tego punktu danych są: 

−  
− „RESET” dla niezsynchronizowanego IED 

− „SET” dla zsynchronizowanego IED 

− Adres IEC dla tego punktu danych jest definiowany za pomocą automatycznego 

adresowania SBUS. 

Na poziomie IED można dodać następujące opcjonalne punkty danych. 
 

 
 

RYSUNEK 138: OPCJONALNE PUNKTY DANYCH SYSTEM INFOS DLA IED STARSZEJ 
GENERACJI 
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− IED disturbance status SPS (2): ten punkt danych wskazuje na dostępność pliku 
zakłóceń dla IED (więcej szczegółów w sekcji 3.8.1 Definiowanie zarządzania 
rejestrami zakłóceń urządzeń IED). Ten punkt danych znajduje się w stanie ‘SET’, 
jeżeli dostępny jest plik zakłóceń. 
 
Dostępnymi statusami tego punktu danych są: 

 
− „RESET” dla niedostępnego pliku zakłóceń 

− „SET” dla dostępnego pliku zakłóceń 

− Adres IEC dla tego punktu danych jest definiowany za pomocą automatycznego 

adresowania SBUS. 

 
 

3.10.4 Ustawianie informacji systemowej dla drukarki szeregowej 
 
Podczas tworzenia drukarki szeregowej dodawane są domyślnie następujące 
obowiązkowe punkty danych. 

 

 
 

RYSUNEK 139: OBOWIĄZKOWY PUNKT DANYCH SYSTEM INFOS DLA DRUKARKI 
SZEREGOWEJ 

 
− Printer status MPS (MPS statusu drukarki) (1): ten punkt danych wskazuje status 

drukarki. Dostępnymi statusami tego punktu danych są: 
 
− „STAN 0” dla drukarki sprawnej 

− „STAN 1” dla błędu autodiagnostyki 

− „STAN 4” dla drukarki nieobecnej 

− Adres IEC dla tego punktu danych jest definiowany za pomocą automatycznego 

adresowania SBUS. 

 
3.10.5 Ustawianie informacji systemowych dla sieci SCADA 

 
Podczas tworzenia sieci SCADA dodawane są domyślnie następujące obowiązkowe 
punkty danych. 
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RYSUNEK 140: OBOWIĄZKOWY PUNKT DANYCH SYSTEM INFOS DLA SIECI SCADA 
 
− SCADA communication status SPS (1): ten punkt danych znajduje się w stanie 

„SET”, jeżeli komunikacja z systemem SCADA jest aktywna. 

Dostępnymi statusami tego punktu danych są: 

− RESET dla nieprawidłowej komunikacji ze SCADA 

− SET dla prawidłowej komunikacji ze SCADA 

− Adres IEC dla tego punktu danych jest definiowany za pomocą automatycznego 

adresowania SBUS. 

− SCADA redundancy status SPS (2): ten punkt danych znajduje się w stanie „SET”, 

jeżeli redundancja z systemem SCADA jest aktywna. 

Dostępnymi statusami tego punktu danych są: 

− RESET dla trybu oczekiwania 

− SET dla trybu aktywności 

− Adres IEC dla tego punktu danych jest definiowany za pomocą automatycznego 

adresowania SBUS. 
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4. DEFINIOWANIE PUNKTU DANYCH 

 
4.1 Topologia 

 
4.1.1 Elektryczne i systemowe punkty danych 

 
Topologie elektryczne i systemowe współdzielą parametry nazywane punktami danych: 

− te należące do topologii elektrycznej nazywa się elektrycznymi punktami danych, 

− te należące do topologii systemowej nazywa się systemowymi punktami danych. 

 
Punkt danych odpowiada obiektowi atomowemu o wartości, statusie lub sterowaniu 
w czasie rzeczywistym. Ponadto punkty danych wspierają dodatkowe funkcje systemu, 
takie jak wymuszanie, tłumienie, filtrowanie i alarmy, rejestracja. 
 
Z reguły systemowy punkt danych powstaje automatycznie podczas dodawania jednostek 
systemowych lub podkomponentów do jednostek systemowych. Punkty danych nigdy nie 
są podłączone, poza systemowym punktem danych używanym przez redundancję 
i częściej odpowiadają diagnostyce systemu (urządzenie, status płyty drukarki, kontrola 
trybu urządzenia…). 
 
Tworzenie elektrycznego punktu danych bardzo rzadko następuje automatycznie, poza 
sytuacją, kiedy taki punkt jest wymagany dla poprawnej pracy systemu DS Agile (na 
przykład ‘Order running SPS’ na poziomie pola, ‘Computed switchgear position’ na 
poziomie wyłącznika) lub jest stosowny w przypadku wbudowanej funkcji elektrycznej, 
która wymusza jego zastosowanie. 
 
 

4.1.2 Punkty danych wejść i wyjść Istnieje kilka typów punktów danych: 
 
− Punkty danych wejścia używane do nadzoru: 

− SPS (status jednopunktowy/wejścia pojedynczego), DPS (status 
dwupunktowy/wejścia podwójnego), MPS (status wielopunktowy) 

− MV (wielkość pomiarowa), Licznik 
 

− Punkty danych wyjścia używane do sterowania: 
− SPC (sterowanie jednopunktowe), DPC (sterowanie dwupunktowe) 
− Nastawa 

 
Punkty danych wejścia mogą być pozyskiwane poprzez czujniki (kanały wejściowe) 
zaadresowane na IED na poziomie sieci IED starszej generacji lub na poziomie sieci 
podstacji. Mogą być również obliczone lub dobrane przez jednostki systemowe. Mogą być 
przesłane do SCADA poprzez zaadresowanie ich na sieciach SCADA. 
 
Punkty danych wyjścia mogą być kontrolowane poprzez przekaźniki (kanały wyjściowe) 
zaadresowane na IED na poziomie sieci IED starszej generacji lub na poziomie sieci 
podstacji, lub sieci SCADA. Mogą być również zarządzane za pomocą funkcji 
wbudowanych lub funkcji użytkownika. 
 
Istnieją cztery rodzaje wyjść binarnych: 
 
− Status jednopunktowy (SPC): wyliczany z jednego wyjścia cyfrowego 

 
− Status dwupunktowy (DPC): wyliczany z dwóch wyjść cyfrowych 

 
− Wyjście systemowe: informacja kontrolna powiązana z systemem, przeznaczona dla 

automatyki konfigurowalnej i wbudowanej lub elektrycznych procesów pozbawionych 
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możliwości akwizycji 
 

− Nastawa (SetPoint): pobierana z wejść cyfrowych 
 

SPC, DPC oraz Nastawy są głównie kontrolowane za pomocą płyt wyjść cyfrowych (płyta 
DOU) lub za pomocą IED podłączonych łączem szeregowym (szczegóły w sekcji 4.6). 
 
Co za tym idzie, na poziomie SCE wyjścia systemowe są postrzegane jako konkretne SPC 
lub DPC, w zależności od liczby reprezentowanych przez nie informacji podstawowych 
(więcej szczegółów dotyczących wyjść systemowych w sekcji 3.10 Ustawianie informacji 
systemowej dla komponentów C26x). 
 
Sekwencje sterowania są opisane w rozdziale C26x/PL Opis funkcjonalny. 

 
 

4.2 Tworzenie profilu punktu danych 
 

4.2.1 Przegląd 
 
Zbiory punktów danych często mają wiele wspólnych cech charakterystycznych. Na 
przykład, wszystkie pozycje wyłącznika linii zasilania mają takie same etykiety stanu, 
alarmy i działanie rejestrowania. Aby pogrupować te wspólne cechy charakterystyczne, 
profile są załączane w modelowaniu danych. Dla każdego typu punktu danych (SPS, 
DPS,…) istnieje odpowiadający mu profil (profil SPS, profil DPS, …). Kilka punktów danych 
tego samego typu można podłączyć do tego samego profilu. 
 
Atrybuty profilu mogą być postrzegane jako atrybuty punktu danych, o ile ten punkt danych 
jest przypisany do tego profilu. 
 
Dla punktów danych wejścia w profilu ustawione są następujące cechy charakterystyczne: 

− etykiety stanu i ewentualne etykiety jednostki dla MV i licznika 

− definicja stanów zarejestrowanych i zarchiwizowanych 

− definicja stanów zaalarmowanych (priorytet, opóźnienie, sygnalizacja akustyczna) 

− definicja wartości stanów blokad zależnych 

− definicja właściwości wymuszających / zastępujących / tłumiących (FSS) oraz SBMC 

Dla punktów danych wyjścia w profilu ustawione są następujące cechy charakterystyczne: 

− etykiety poleceń i ewentualne etykiety jednostek dla nastaw 

− definicja poleceń istotnych dla SPC oraz DPC 

− definicja błędu kolejności alarmowania (priorytet, opóźnienie, sygnalizacja 

akustyczna) 

− definicja zarejestrowanych i zarchiwizowanych wartości przejściowych 

− Właściwości trybu SBO 

Obiekty 'profilu’ mogą być umieszczone na jakimkolwiek poziomie hierarchii systemu, ale 
nigdy w hierarchii elektrycznej: dotyczą jedynie charakterystyki systemu. Szczegóły 
dotyczące hierarchii systemu w sekcji 3 Definiowanie konfiguracji C26x w hierarchii 
systemu. 
 
Obiekt profilu może być dodany na następujących poziomach hierarchii systemu: 

− Scs 

− Sieć Ethernet 

− Jakakolwiek instancja C26x 
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− Jakakolwiek instancja płyty C26x 

− Jakakolwiek drukarka C26x 

− Jakakolwiek sieć SCADA zarządzana przez C26x 

− Jakikolwiek IED zarządzany przez C26x 

Podczas konfiguracji C26x należy pogrupować wszystkie profile z odpowiadającymi im 
systemowymi punktami danych na poziomie C26x. Można to zrobić również na poziomie 
podkomponentów. Jeżeli chcesz współdzielić profil punktu danych między kilkoma 
jednostkami C26x, do definiowania profili można użyć wyższych poziomów (sieć Ethernet / 
Scs). 
 
Dla elektrycznych punktów danych można przyjąć różne podejścia: 
 
− Grupowanie profili punktu danych na poziomie C26x według pól, którymi zarządzają 

 
− Grupowanie profili punktu danych na poziomie Scs według typu pól / modułów 

zarządzanych przez system 
 

− Połączenie tych dwóch podejść, zwłaszcza dla profili odpowiadających punktom 
danych, których poziom jest wyższy niż poziom pola albo należy do tego samego 
typu pól zasilanych przez kilka jednostek szyn C26x 

 
Należy zachować ostrożność: (Więcej informacji odnośnie do definicji Klient / Serwer 
w sekcji 3.5.1 Podłączanie C26x do innych podsystemów magistrali stacyjnej). W zestawie 
wszystkich jednostek C26x Scs: 
 
− Przydatne są jedynie funkcjonalna charakterystyka rejestrowania kolejnego profilu, 

alarm, archiwizacja oraz FSS i są one przekazywane do C26x, który obsługuje 
podłączone punkty podwójne, ponieważ te funkcje zawsze są wykonywane na 
serwerze C26x. W związku z tym C26x A wykorzystujący punkt podwójny pozyskany 
z C26x B nigdy nie prowadzi rejestracji, nie sygnalizuje ani nie archiwizuje zdarzeń 
powiązanych z tym punktem podwójnym. 
 

− Funkcjonalna charakterystyka profilu 'wartości blokad zależnych' są przekazywane 
do serwera i klienta C26x przy użyciu punktu danych, ponieważ ewaluacja blokady 
zależnej jest funkcją rozproszoną wykonywaną dla każdego C26x, który tego 
potrzebuje przed skontrolowaniem swoich własnych modułów elektrycznych. 

 
− Funkcjonalna charakterystyka profilu ‘SBMC’ jest przekazywana do jednostek 

serwera lub klienta C26x przy użyciu punktu danych wymienianego w sieci SCADA, 
którą zarządzają, ponieważ filtrowanie SBMC jest funkcją rozproszoną wykonywaną 
na jednostkach C26x zarządzających sieciami SCADA. 

 
− Charakterystyka profilu ‘etykiety stanu / polecenia’ są przekazywane jednostkom 

serwera lub klienta C26x przy użyciu punktu danych, ale są wykorzystywane tylko 
przez serwer: Plansze synoptyczne pola C26x, logowanie i definicje alarmu są 
zredukowane do punktów danych, dla których serwerem jest C26x 

 
 

4.2.2 Używanie tablicy profili 
 
Jeżeli Tablica Profili nie wyświetla się, należy w pasku narzędziowym kliknąć ikonę Resetu 
perspektywy i przycisk Tablicy profili znajdujący się na dole (w trybie autoukrywania 
przesuń kursor na dolny pasek narzędziowy). Aby dostosować szerokość kolumny, przesuń 
kursor w nagłówku na granicę i zatrzymaj do momentu, gdy kursor zmieni się w ; 
następnie przeciągnij i upuść. 
 
Aby wypełnić tabelę: 
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− Kliknij komórkę, która ma być wypełniona 
 

− Wpisz jeden znak albo dwukrotnie kliknij; kliknij przycisk  nałożony na komórkę 
i wybierz wartość z rozwijanej listy (zawiera wszystkie wartości utworzonych punktów 
danych); Ø odnosi się do pustej wartości; w ten sposób można zmieniać typ. 

 
Uwaga: Pole SMBC dla pola 'wartość' musi być uprzednio ustawione na 'Yes'. 

 
− Aby wymienić dane z edytorem arkuszy kalkulacyjnych, takim jak Excel: wybierz 

Kopiuj / Wklej 
 
Uwaga: Aby wkleić nagłówki (łącznie z etykietami) do edytora, wybierz 

jakikolwiek wiersz, kliknij prawym klawiszem, wybierz Copy columns 
header. Null = wartość pustej komórki w edytorze 

 
− Aby przyspieszyć wprowadzanie: wybierz wiersz, skopiuj go i wybierz Paste and add 

profile(s) (Wklej i dodaj profil(e)); spowoduje to dodanie wiersza(-y) na końcu (bez 
względu na wybrany wiersz) z wartościami ze schowka. 
 

− Aby usunąć profil, który nie jest połączony z żadnym punktem danych (brązowa 
ikona relacji), kliknij prawym klawiszem i wybierz Usuń 

 
− Aby usunąć zduplikowany profil, wybierz menu Data/Indiced profiles merge 

(wszystkie atrybuty są brane pod uwagę do porównania, poza krótką nazwą i długą 
nazwą) 

 
− Po migracji bazy danych, wybierz menu Data/Upgrade to indiced profile, aby 

obliczyć nowe odniesienie profilu dla każdego punktu danych (obiekt i szablon) do 
tablicy profili. 

 
Jeżeli importujesz szablon biblioteki (.mpl), profile źródłowe, do których odnosi się szablon 
,są importowane do tablicy profili docelowych 
 
Asygnacji można dokonać w tabeli atrybutu punktu danych LUB w wierszu, po 
zdefiniowaniu punktów danych w tablicy profili (kliknij ikonę łącza w drugiej kolumnie). 
Edytor pokazuje punkty danych szablonu i obiektu: 

 
− W trybie obiektu: tylko punkty podwójne (DP) obiektu i wszystkie wystąpienia 

szablonu DP (WYŁĄCZNIE jeśli atrybut ‘Profile reference’ jest ustawiony na DOF) 
 

− W trybie szablonu: wyłącznie punkty podwójne szablonu (brak wystąpień szablonu 
DP). Tylko wybrany szablon wykorzystuje się do parsowania dostępnego szablonu 
DP. 

 
Więcej o atrybutach specyficznych dla OI w rozdziale OI/PL ZA. 
 

4.2.3 Definiowanie profilu Xps 
 

4.2.3.1 Przegląd 
 
Wejścia binarne są zdefiniowane w sekcji 5.1 rozdziału C26x/PL OF. Co za tym idzie, 
w SCE: 

 
− Wejścia systemowe (SI) są postrzegane jako konkretne SPS, DPS lub MPS 

w zależności od liczby reprezentowanych przez nie informacji podstawowych (więcej 
szczegółów dotyczących wejść systemowych w sekcji 3.10 Ustawianie informacji 
systemowej dla komponentów C26x). 
 

− Wejście binarne grupy jest postrzegane jako konkretny SPS. 
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4.2.3.2 Dodawanie profilu xPS 
 
Aby utworzyć profil xPS na jakimkolwiek poziomie: 

− Wybierz zakładkę typu SPS/DPS/MPS 

− Kliknij ikonkę + 

− Ustaw atrybuty profilu (patrz następne sekcje). Powiązania z punktami danych (ikona 

w drugiej kolumnie) będą ustanowione po utworzeniu punktów danych. 

 

 
 

RYSUNEK 141: DODAWANIE PROFILU SPS (PRZYKŁAD DLA POZIOMU C26X) 
 
 

4.2.3.3 Ustawianie ogólnych atrybutów 
 
1. krótka nazwa i długa nazwa profilu wykorzystywana wyłącznie do identyfikacji 
profilu w SCE oraz dla podłączonych punktów danych SPS: 
 
2. enable Force/Subst/Sup (umożliwienie wymuszenia/zastąpienia/tłumienia) (No / Yes) 

 
3. SBMC-dependent (zależny od SBMC) (No / Yes) 

 
4. SBMC state substitution value (Wartość zastępująca stan SBMC) (Suppressed /…): 

istotna i widoczna, jeżeli atrybut zależny od SBMC jest ustawiony na YES 
 

a także dla SPS oraz DPS, 
 
5. toggling filtering (filtrowanie przełączania) (No / Yes): przydatny dla punktu 

danych pozyskanego przez płytę DI do filtrowania przełączania. 
 

6. initial status (status początkowy): wykorzystywany dla inicjacji oprogramowania 
C26x, zwłaszcza dla systemowych punktów danych. 

 

 
 

RYSUNEK 142: USTAWIANIE OGÓLNYCH ATRYBUTÓW PROFILU SPS 
 
 

Zasady konfiguracji i kontrola 
 

− Profil punktu danych topologii systemu musi mieć atrybut Force/Subst/Sup 
ustawiony na No. 
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4.2.3.4 Ustawianie atrybutów Etykiet stanu 
 
Atrybuty te są wykorzystywane do zarządzania zdarzeniami / alarmami na poziomie C26x 
(rejestracja, wyświetlanie). 

 

 
 

RYSUNEK 143: USTAWIANIE ATRYBUTÓW ETYKIET STANU DLA PROFILU SPS 
 
 

4.2.3.5 Ustawianie atrybutów State treatment/C26x treatment on Dostępne wartości atrybutu to: 

− brak archiwizacji, brak rejestracji 

− brak archiwizacji, brak rejestracji 

− archiwizacja, rejestracja 

− archiwizacja, brak logowania 
 

 
 

RYSUNEK 144: USTAWIANIE ATRYBUTÓW PRZETWARZANIA STANU DLA PROFILU SPS 
 
 

4.2.3.6 Ustawianie atrybutów blokady zależnej 
 
Dla każdego możliwego stanu połączonego z tym profilem i należącego do równania 
wzajemnego uzależnienia blokad należy wybrać spomiędzy wartości Nieprawidłowy, Fałsz, 
Prawda jedną, która będzie używana w wyliczeniach równania wzajemnego uzależnienia 
blokad. 

 

 
 

RYSUNEK 145: USTAWIANIE ATRYBUTÓW BLOKADY ZALEŻNEJ DLA PROFILU SPS 
 
 

4.2.3.7 Ustawianie atrybutów alarmów 
 
1. condition (warunek) (Appearance/Appearance & disappearance): ten atrybut jest 

atrybutem wspólnym dla wszystkich stanów każdego xPS połączonego z tym 
profilem. Definiuje, kiedy generowane są alarmy. 
 

Dla każdego stanu można ustawić następujące atrybuty: 
 

2. defined (zdefiniowany) (No / Yes) 
 

3. masking due to control (maskowanie z powodu kontroli) (No / Yes): ten atrybut 
musi być ustawiony na Yes, aby poprawnie zarządzać rozbieżnością (alarm pojawia 
się tylko w przypadku spontanicznej zmiany stanu bez wcześniejszej kontroli) 

 
4. delay (s) (opóźnienia) (zakres [0 s, 120 s], krok 1 s): w celu uniknięcia generowania 
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alarmu, jeśli warunek alarmu zniknie w czasie tego opóźnienia 
 

5. gravity (priorytet) (zakres [1, 5], krok 1) 
 

6. audible (akustyczny) (No / Yes): aby aktywować klakson 
 

7. clearing (kasowanie): aby sprecyzować sposób, w jaki usuwany jest alarm, kiedy 
jego warunek znika: 

 
Manual: użytkownicy muszą usunąć alarm osobiście 
 
Automatic: interwencja użytkownika nie jest wymagana do usunięcia alarmu 
Cf. Scs – tryb kasowania dla priorytetów: tryb kasowania jest określany na podstawie trybu 
nadanego na poziomie obiektu Scs dla odpowiedniego priorytetu. 
 

W konfiguracji C26x wszystkie atrybuty są istotne dla punktów danych, które są ich 
serwerem. 

 

 
 

RYSUNEK 146: USTAWIANIE ATRYBUTÓW ALARMU PROFILU SPS 
 
 

4.2.4 Definiowanie profilu MV 
 

4.2.4.1 Dodawanie profilu MV 
 
Aby utworzyć profil MV: 

− Wybierz zakładkę typu MV 

− Kliknij ikonkę + na jakimkolwiek poziomie 

− Zaktualizuj atrybuty profilu (patrz: następne sekcje). 

Drukarka rejestrowania alarmów jest definiowana w tym samym czasie, co rejestracja 
zdarzeń. 

 

 
 

RYSUNEK 147: USTAWIANIE ATRYBUTÓW BLOKADY ZALEŻNEJ DLA PROFILU MPS 
 

 
 

RYSUNEK 148: DEFINIOWANIE DRUKARKI REJESTRACJI ZDARZEŃ DLA PROFILU MV 
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4.2.4.2 Ustawianie ogólnych atrybutów 
 
Podczas dodawania profilu MV należy zaktualizować kilka atrybutów ogólnych: 

 
1. short name (krótka nazwa) i long name (długa nazwa): nazwa wykorzystywana 
wyłącznie do identyfikacji profilu w SCE oraz dla podłączonych punktów danych MV: 
 
2. enable Force/Subst/Sup (umożliwienie wymuszenia/zastąpienia/tłumienia) (No / Yes) 

 
3. SBMC-dependent (zależny od SBMC) (No / Yes) 

 
4. unit (jednostka): wykorzystywana do wyświetlania, rejestracji i alarmowania na 

poziomie C26x 
 

5. default format (format domyślny): Zarezerwowany dla użytku punktów kontrolnych 
podstacji 

 
Atrybut formatu domyślnego jest ciągiem złożonym z następujących znaków: 
# wyświetlaj tylko istotne liczby 

wyświetlaj nieistotne zera 

~ znak tłumienia 

% wyświetlaj w trybie procentowym 

‘’ ‘’ wyświetlaj ciągi ze znakami zarezerwowanymi 

\ wyświetlaj znaki zarezerwowane 

U wyświetlaj jednostkę 

. wyświetlaj separator dziesiętny 

Zasady konfiguracji i kontrola 

− Profil punktu danych topologii systemu musi mieć atrybut Force/Subst/Sup 
ustawiony na No. 

 
 

4.2.4.3 Ustawianie atrybutów Etykiet stanu 
 
Atrybuty Etykiet Stanu są wykorzystywane do zarządzania zdarzeniami oraz alarmami na 
poziomie C26x (rejestracja, wyświetlanie). 

 

 
 

RYSUNEK 149: USTAWIANIE ATRYBUTÓW ETYKIET STANU DLA PROFILU MV 
 
 

4.2.4.4 Ustawianie atrybutów State treatment (przetwarzania stanu) 
 
Dostępne wartości atrybutów to: 

− C26x: brak archiwizacji, rejestracja 

− C26x: archiwizacja, rejestracja 

− C26x: archiwizacja, brak rejestracji 
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− C26x: archiwizacja, rejestracja 
 

 
 

RYSUNEK 150: USTAWIANIE ATRYBUTÓW 'PRZETWARZANIA STANU' DLA PROFILU MV 
 
 

4.2.4.5 Ustawianie atrybutów blokady zależnej 
 
Dla każdego możliwego stanu MV powiązanego z tym profilem i należącego do równania 
wzajemnego uzależnienia blokad, użytkownik wybiera spomiędzy trzech wartości 
(Nieprawidłowy, Fałsz, Prawda), która będzie używana w wyliczeniach równania 
wzajemnego uzależnienia blokad. 

 

 
 

RYSUNEK 151: USTAWIANIE ATRYBUTÓW BLOKADY ZALEŻNEJ DLA PROFILU MV 
 
 

4.2.4.6 Ustawianie atrybutów alarmów 
 
Podczas dodawania profilu MV należy zaktualizować niektóre atrybuty alarmów dla 
każdego dostępnego stanu powiązanych punktów danych. 
 
Dla każdego stanu można ustawić następujące informacje alarmowe: 
 
1. generation condition (warunek generacji) (Appearance / Appearance and 

disappearance): ten atrybut jest atrybutem wspólnym dla wszystkich stanów każdej 
wielkości pomiarowej przypisanej do tego profilu. Definiuje, kiedy generowane są 
alarmy. 
 

2. Dla każdego stanu można ustawić następujące atrybuty: 
 

3. defined (zdefiniowany) (No / Yes) 
 

4. delay (s) (opóźnienia) (zakres [0 s, 120 s], krok 1 s): w celu uniknięcia generowania 
alarmu, jeśli warunek alarmu zniknie w czasie tego opóźnienia 

 
5. gravity (priorytet) (zakres [1, 5], krok 1) 

 
6. audible (akustyczny) (No / Yes): aby aktywować klakson 

 
7. clearing mode (tryb kasowania): aby sprecyzować sposób, w jaki usuwany jest 

alarm, kiedy jego warunek znika: 
 

− Manual: użytkownicy muszą usunąć alarm osobiście 
− Automatic: interwencja użytkownika nie jest wymagana do usunięcia alarmu 
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− Cf. Scs – tryb kasowania dla priorytetów: tryb kasowania jest określany na 
podstawie trybu nadanego na poziomie obiektu Scs dla odpowiedniego 
priorytetu. 
 

W konfiguracji C26x wszystkie atrybuty są istotne dla punktów danych, które są ich 
serwerem. 

 

 
 

RYSUNEK 152: USTAWIANIE ATRYBUTÓW ALARMU DLA PROFILI MV 
 
 

4.2.4.7 Ustawianie atrybutów wartości średniej 
 
Atrybuty ‘wartości średniej’ są zarezerwowane dla użytku punktów kontrolnych podstacji. 

1. computation (obliczanie) (No / Yes) 

2. reference hour (godzina odniesienia) (zakres [0, 23], krok 1) 

3. reference day (dzień odniesienia) (zakres [0, 31], krok 1) 

 

RYSUNEK 153: USTAWIANIE ATRYBUTÓW WARTOŚCI ŚREDNIEJ DLA PROFILU MV 
 
 

4.2.5 Definiowanie profilu licznika 
 

4.2.5.1 Dodawania profilu licznika 
 
Aby utworzyć profil licznika: 

− Wybierz zakładkę Counter 

− Kliknij ikonkę + na jakimkolwiek poziomie 

− Zaktualizuj atrybuty profilu (patrz: następne sekcje). 
 

 
 

RYSUNEK 154: DODAWANIE PROFILU LICZNIKA 
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4.2.5.2 Ustawianie ogólnych atrybutów profilu licznika 
 
Podczas dodawania profilu licznika należy zaktualizować kilka atrybutów ogólnych: 
1. short name (krótka nazwa) i long name (długa nazwa): nazwa wykorzystywana 
wyłącznie do identyfikacji profilu w SCE oraz dla przypisanych punktów danych Licznika: 
 
2. SBMC-dependent (zależny od SBMC) (Yes to suppressed / No) 

 
3. energy of a pulse (energia impulsu) (zakres [-3.4E38, +3.4E38]: współczynnik 

multiplikatywny 
 

4. unit - jednostka wykorzystywana do wyświetlania, rejestracji i alarmowania na 
poziomie C26x 

 
5. default format (format domyślny): zarezerwowany dla użytku punktów kontrolnych 

podstacji 
 

Atrybut formatu domyślnego jest ciągiem złożonym z następujących znaków: 
# wyświetlaj tylko istotne liczby 

wyświetlaj nieistotne zera 

~ znak tłumienia 

% wyświetlaj w trybie procentowym 

‘’ ‘’ wyświetlaj ciągi ze znakami zarezerwowanymi 

\ wyświetlaj znaki zarezerwowane 

U wyświetlaj jednostkę 

. wyświetlaj separator dziesiętny 

 
 

4.2.5.3 Ustawianie atrybutów etykiet stanu Stan licznika może być: 
 

VALID (prawidłowy) żadnym z poniższych stanów 
BŁĄD 
AUTODIAGNOSTYKI W związku z BŁĘDEM AUTODIAGNOSTYKI wejścia cyfrowego DI 

UNKNOWN (nieznany) Informacja na temat licznika pozyskiwana za pośrednictwem łącza transmisyjnego 
zostaje uznana za nieznaną („unknown”), gdy połączenie zostaje utracone. 

UNDEFINED 
(niezdefiniowany) W związku z błędem liczenia DCT (brak komplementarności 2 zestyków) 

POZA ZAKRESEM kiedy osiągana jest wartość maksymalna 
 

Atrybuty Etykiet Stanu są wykorzystywane do zarządzania zdarzeniami oraz alarmami 
C26x (rejestracja, wyświetlanie). 

 

 
 

RYSUNEK 155: USTAWIANIE ATRYBUTÓW ETYKIET STANU DLA PROFILU LICZNIKA 
 
 

4.2.5.4 Ustawianie atrybutów State treatment (przetwarzania stanu) 
 
Dostępne wartości atrybutów dla każdego dostępnego stanu połączonego punktu danych: 

− C26x: brak archiwizacji, rejestracja 
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− C26x: archiwizacja, rejestracja 

− C26x: archiwizacja, brak rejestracji 

− C26x: archiwizacja, rejestracja 
 

 
 

RYSUNEK 156: USTAWIANIE ATRYBUTÓW PRZETWARZANIA STANU 
DLA PROFILU LICZNIKA 

 
 

4.2.5.5 Ustawianie atrybutów alarmów 
 
Atrybut General/condition definiuje dla wszystkich stanów licznika, kiedy generowane są 
alarmy dla punktu danych: ‘appearance of the event’ (wystąpienie zdarzenia) / ‘appearance 
and disappearance of the event’ (wystąpienie i zanik zdarzenia). 
 
Dla każdego stanu należy ustalić następujące atrybuty alarmu: 
 
1. defined (zdefiniowany) (No / Yes) 

 
2. delay (s) (opóźnienia) (zakres [0 s, 120 s], krok 1 s): w celu uniknięcia generowania 

alarmu, jeśli warunek alarmu zniknie w czasie tego opóźnienia 
 

3. gravity (priorytet) (zakres [1, 5], krok 1) 
 

4. audible (akustyczny) (No / Yes): aby aktywować klakson 
 

5. clearing mode (tryb kasowania) (Manual / Automatic / Gravity basis): aby 
sprecyzować sposób, w jaki kasowany jest alarm, kiedy jego warunek znika: 

 
− Manual: użytkownicy muszą usunąć alarm osobiście 

 
− Automatic: interwencja użytkownika nie jest wymagana do usunięcia alarmu 

 
− Cf. Scs – tryb kasowania dla priorytetów: tryb kasowania jest określany na 

podstawie trybu nadanego na poziomie obiektu Scs dla odpowiedniego 
priorytetu. 

 
W konfiguracji C26x wszystkie atrybuty są istotne dla punktów danych, które są ich 
serwerem. 

 

 
 

RYSUNEK 157: USTAWIANIE ATRYBUTÓW ALARMU DLA PROFILU LICZNIKA 
 
 

4.2.5.6 Ustawianie atrybutów wartości średniej 
 
Atrybuty ‘wartości średniej’ są zarezerwowane dla użytku punktów kontrolnych podstacji. 
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RYSUNEK 158: USTAWIANIE ATRYBUTÓW WARTOŚCI ŚREDNIEJ DLA PROFILU LICZNIKA 
 

4.2.6 Definiowanie profilu xPC 
 

4.2.6.1 Dodawanie profilu xPC 
 
Aby utworzyć profil xPC: 

− Wybierz zakładkę typu SPC/DPC 

− Kliknij ikonkę + na jakimkolwiek poziomie 

− Ustaw atrybuty profilu (patrz następne sekcje). 
 

 
 

RYSUNEK 159: DODAWANIE PROFILU SPC (NA PRZYKŁADZIE C26X) 
 

4.2.6.2 Ustawianie ogólnych atrybutów 
 
Należy ustawić kilka atrybutów ogólnych: 

 
1. short name (krótka nazwa) i long name (długa nazwa): nazwa profilu 
wykorzystywana wyłącznie do identyfikacji profilu w SCE oraz dla podłączonych punktów 
danych SPC: 
 
2. control mode (tryb sterowania) (szczegóły w sekcji 6.1.2 rozdziału C26x/PL OF)  

 
Wartości dostępne: 

− Wykonywanie bezpośrednie 

− Działanie jednorazowe SBO 

− Działanie wielokrotne SBO 

− Direct Execute (wykonywanie bezpośrednie), Direct Execute with SBO popup 
(wykonywanie bezpośrednie z okienkiem SBO) (zarezerwowane do 
wykorzystanie punktu sterowania podstacją) podobne do wykonywania 
bezpośredniego dla C26x. 

 
3. SBO timeout (s) (limity SBO) (zakres [0, 600 s], krok 1 s), istotny, jeśli tryb SBO 

jest ustawiony na 'działanie jednorazowe SBO' lub 'działanie wielokrotne SBO' 
 

4. Zarządzanie zwarciem zewnętrznym 
 

− Zwarcie zewnętrzne: C26x czeka na odpowiedź zwrotną potwierdzającą zmianę 
pozycji 
 

− OK (wykorzystanie specjalne) 
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4.2.6.3 Ustawienie atrybutów Etykiet poleceń 
 
Atrybuty ‘etykiet poleceń’ są wykorzystywane dla zarządzania zdarzeniami i alarmami na 
poziomie C26x (rejestracja, wyświetlanie) i dla poprawnego zarządzania poleceniami xPC.  
 
Atrybut ogólny: 
1. Order.. usage (No / Yes): jeżeli ma etykietę (Yes), podobne sformułowanie Order.. 
label 

 

 
 

RYSUNEK 160: USTAWIANIE ATRYBUTÓW ETYKIET POLECEŃ DLA PROFILU SPC 
 
 

4.2.6.4 Ustawianie atrybutu State treatment (przetwarzania stanu) 
 
Atrybut ‘przetwarzania stanu’ musi być aktualizowany globalnie dla wszystkich dostępnych 
kroków potwierdzeń i sterowań przypisanych punktów danych. Dostępne wartości 
atrybutów to: 
 
− C26x: brak archiwizacji, rejestracja 

− C26x: archiwizacja, rejestracja 

− C26x: archiwizacja, brak rejestracji 

− C26x: archiwizacja, rejestracja 
 

 
 

RYSUNEK 161: USTAWIANIE ATRYBUTÓW PRZETWARZANIA STANU 
DLA PROFILU SPC 

 
 

4.2.6.5 Ustawianie atrybutów Blokady zależnej oraz FBD 
 
Niektóre z atrybutów ‘Blokady zależnej oraz FBD’ można zaktualizować dla ewaluacji 
boolowskiej równania wzajemnego uzależnienia blokad, jeżeli xPC należy do równania 
wzajemnego uzależnienia blokad, albo jest sygnałem wejściowym automatyki FBD (więcej 
w sekcjach 5.7.4 Definiowanie wzajemnego uzależnienia blokad tego podręcznika oraz 4.5 
Definiowanie szybkiej automatyki FBD w rozdziale SCE/PL Zastosowania). 
 
Atrybuty ogólne, które można ustawić: 
 
1. .. order interlock value (Invalid / False / True): definiuje wartość dotyczącą stanu 

polecenia y xPC dla obliczeń równania wzajemnego uzależnienia blokad lub FBD 
przy użyciu tego xPC 
 

W konfiguracji C26x wszystkie atrybuty są istotne dla punktów danych, które są ich 
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serwerem. 
 

 
 

RYSUNEK 162: USTAWIANIE ATRYBUTÓW BLOKADY ZALEŻNEJ ORAZ FBD DLA PROFILU 
SPC 

 
 

4.2.6.6 Ustawienia atrybutów alarmu 
 
Ustawienia atrybutów alarmu muszą być skonfigurowane, aby możliwe było prawidłowe 
zarządzanie alarmem w przypadku potwierdzenia negatywnego dotyczącego kontroli 
połączonych punktów danych: Istnieje możliwość ustawienia poniższej informacji o alarmie: 
 
1. defined (zdefiniowany) (No / Yes) 

 
2. delay (s) (opóźnienia) (zakres [0 s, 120 s], krok 1 s): w celu uniknięcia generowania 

alarmu, jeśli warunek alarmu zniknie w czasie tego opóźnienia 
 

3. gravity (priorytet) (zakres [1, 5], krok 1) 
 

4. audible (akustyczny) (No / Yes): aby aktywować klakson 
 

5. clearing mode (tryb kasowania): aby sprecyzować sposób, w jaki kasowany jest 
alarm, kiedy jego warunek znika: 

 
− Manual: użytkownicy muszą usunąć alarm osobiście 

 
− Automatic: interwencja użytkownika nie jest wymagana do usunięcia alarmu 

 
− Cf. Scs – tryb kasowania dla priorytetów: tryb kasowania jest określany na 

podstawie trybu nadanego na poziomie obiektu Scs dla odpowiedniego 
priorytetu. 

 
W konfiguracji C26x wszystkie atrybuty są istotne dla punktów danych, które są ich 
serwerem. 

 

 
 

RYSUNEK 163: USTAWIANIE ATRYBUTÓW ALARMU DLA PROFILU SPC 
 
 

4.2.7 Definiowanie profilu nastaw 
 

4.2.7.1 Dodawanie profilu nastawy Aby utworzyć profil nastawy: 
 
− Wybierz zakładkę typu SP 

− Kliknij ikonkę + na jakimkolwiek poziomie 
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− Zaktualizuj atrybuty profilu (patrz następne sekcje). 
 

 
 

RYSUNEK 164: DODAWANIE PROFILU NASTAWY (NA PRZYKŁADZIE C26X) 
 

 
 

RYSUNEK 165: DEFINIOWANIE DRUKARKI REJESTRACJI ZDARZEŃ DLA PROFILU 
NASTAW 

 
 

4.2.7.2 Ustawianie ogólnych atrybutów 
 
Podczas dodawania profilu nastawy należy zaktualizować kilka atrybutów ogólnych: 

 
1. short name (krótka nazwa) i long name (długa nazwa): nazwa profilu 
wykorzystywana wyłącznie do identyfikacji profilu w SCE oraz dla podłączonych punktów 
danych nastaw: 
 
2. control mode (tryb sterowania): Dostępne wartości to: 

 
− Wykonywanie bezpośrednie 

 
− Wykonywanie bezpośrednie z wyskakującym komunikatem SBO 

(zarezerwowane dla stosowania punktu sterowania podstacji), podobne do 
‘Wykonywania bezpośredniego’ dla C26x (ale wyświetla się w okienku, tak jak w 
trybie SBO) 

 
3. unit - jednostka elektryczna wykorzystywana do wyświetlania, rejestracji 

i alarmowania na C26x. 
 

 
 

RYSUNEK 166: USTAWIANIE OGÓLNYCH ATRYBUTÓW PROFILU NASTAWY 
 
 

4.2.7.3 Ustawianie atrybutów treatment on event (przetwarzania zdarzeń) 
 
Atrybut ‘przetwarzanie zdarzeń’ musi być ustawiany globalnie dla wszystkich dostępnych 
kroków potwierdzeń i sterowań przypisanych punktów danych. 
Wartościami dostępnymi dla tego atrybutu są: 
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− C26x: brak archiwizacji, rejestracja 

− C26x: archiwizacja, rejestracja 

− C26x: archiwizacja, brak rejestracji 

− C26x: archiwizacja, rejestracja 
 

 
 

RYSUNEK 167: USTAWIANIE ATRYBUTÓW PRZETWARZANIA STANU DLA PROFILU 
NASTAWY 

 
 

4.2.7.4 Ustawienia atrybutów alarmu 
 
Ustawienia atrybutów alarmu muszą być skonfigurowane, aby możliwe było prawidłowe 
zarządzanie alarmem w przypadku potwierdzenia negatywnego dotyczącego kontroli 
połączonych punktów danych: 
Istnieje możliwość ustawienia poniższej informacji o alarmie: 

 
Niektóre atrybuty ‘Alarmu’ 
 
1 defined (zdefiniowany) (No / Yes) 

 
2. delay (s) (opóźnienia) (zakres [0 s, 120 s], krok 1 s): w celu uniknięcia generowania 

alarmu, jeśli warunek alarmu zniknie w czasie tego opóźnienia 
 

3. gravity (priorytet) (zakres [1, 5], krok 1) 
 

4. audible (akustyczny) (No / Yes): aby aktywować klakson 
 

5. clearing mode (tryb kasowania): aby sprecyzować sposób, w jaki kasowany jest 
alarm, kiedy jego warunek znika: 

 
− Manual: użytkownicy muszą usunąć alarm osobiście 

 
− Automatic: interwencja użytkownika nie jest wymagana do usunięcia alarmu 

 
− Cf. Scs – tryb kasowania dla priorytetów: tryb kasowania jest określany na 

podstawie trybu nadanego na poziomie obiektu Scs dla odpowiedniego 
priorytetu. 

 
W konfiguracji C26x wszystkie atrybuty są istotne dla punktów danych, które są ich 
serwerem. 

 

 
 

RYSUNEK 168: USTAWIANIE ATRYBUTÓW ALARMU DLA PROFILU NASTAWY 
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4.3 Tworzenie punktu danych 
 
Ostrożnie 
 
(Więcej informacji odnośnie do definicji Klient / Serwer w sekcji 3.5.1 Podłączanie C26x do 
innych podsystemów magistrali stacyjnej). 
 
W zestawie wszystkich jednostek C26x Scs, przydatne są wyłącznie opisane uprzednio 
atrybuty SPS (oprócz krótkiej nazwy i długiej nazwy) i są one przekazywane do C26x, który 
obsługuje punkt danych, ponieważ odpowiednie funkcje zawsze wykonuje się na poziomie 
serwera C26x. 
 
 

4.3.1 Definiowanie punktu danych SPS Aby zdefiniować punkt danych SPS: 
 
− Wybierz wymagany system lub poziom obiektu elektrycznego i dodaj SPS z okna 

kontekstowego Objects entry. W zależności od poziomu obiektu istnieją różne 
wstępnie zdefiniowane typy SPS. Wykorzystuje się je do specyficznych potrzeb na 
poziomie topologii elektrycznej (szczegóły w odpowiedniej sekcji w 5 Definiowanie 
konfiguracji C26x w hierarchii elektrycznej) lub na poziomie topologii systemowej 
(szczegóły w sekcji 3.10 Ustawianie informacji systemowych dla komponentów 
C26x) 
 

− Zaktualizuj atrybuty SPS (patrz następny temat); niektóre atrybuty można zaszyć na 
stałe lub zamaskować w zależności od wstępnie zdefiniowanego typu SPS 

 
− Zaktualizuj jego zależność has for profile, aby wskazać na określony istniejący 

profil (2) 
 

 
 

RYSUNEK 169: DODAWANIE PUNKTU DANYCH SPS (PRZYKŁAD DLA OGÓLNEGO SPS NA 
POZIOMIE POLA) 
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RYSUNEK 170: ŁĄCZENIE PUNKTU DANYCH SPS Z JEGO PROFILEM (PRZYKŁAD DLA 
OGÓLNEGO SPS NA POZIOMIE POLA) 

 
Aktualizacja atrybutów SPS (opis dla ogólnego SPS) 
 
Podczas dodawania ogólnego punktu danych SPS należy zaktualizować kilka atrybutów 
ogólnych: 
 
1. short name oraz long name: krótka nazwa i długa nazwa punktu danych 

używanego w rejestracji, alarmowaniu, … 
 

2. detection mode (tryb detekcji) (Permanent / Transient / Permanent with computer 
auto-reset):  kiedy ten atrybut jest ustawiony na „Permanent with computer auto-
reset” (Permanentny z automatycznym resetem komputera), SPS jest automatycznie 
resetowany po 1 ms 

 
3. used profile (profil zastosowany): rozwijana lista odnosi się do zakładki SPS 

Tablicy profili 
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4. reset confirmation delay (reset opóźnienia potwierdzenia) (zakres [0 s, 120 s], 
krok 100 ms]: opóźnienie potwierdzenia dla stabilnego stanu 'reset’ 

 
5. set confirmation delay (ustawienie opóźnienia potwierdzenia) (zakres [0 s, 120 

s], krok 100 ms]: opóźnienie potwierdzenia dla stabilnego stanu 'set’ 
 

6. stable state time reference (odniesienie czasowe stanu stabilnego) (Start of 
filtering / End of filtering) 

 
7. forcing management (zarządzanie wymuszeniami) (Not automatic / Automatic to 

reset state / Automatic to set state): kiedy SPS przechodzi w stan nieprawidłowy, 
C26x może wymusić (lub nie) automatyczne ustawienie lub reset na jego stanie. Ten 
atrybut definiuje sposób, w jaki wykonuje się zarządzanie wymuszeniami. 
Automatyczne zarządzanie wymuszeniami nie jest zależne od funkcji FSS 
określonych przez użytkownika za pomocą profilu SPS 

 
8. state panel assignment (No / Yes): ustaw na Yes, aby umożliwić wyświetlanie 

stanu SPS na poziomie lokalnego HMI C26x 
 

 
 

RYSUNEK 171: USTAWIANIE OGÓLNYCH ATRYBUTÓW PUNKTU DANYCH SPS (PRZYKŁAD 
DLA OGÓLNEGO SPS NA POZIOMIE POLA) 

 
 

4.3.2 Definiowanie punktu danych DPS Aby zdefiniować punkt danych DPS: 
 
− Wybierz wymagany poziom systemu lub obiektu elektrycznego (1) i dodaj DPS 

z okna kontekstowego Objects entry. W zależności od poziomu obiektu istnieją 
różne wstępnie zdefiniowane typy DPS. Wykorzystuje się je do specyficznych 
potrzeb na poziomie topologii elektrycznej (szczegóły w odpowiedniej sekcji w 5 
Definiowanie konfiguracji C26x w hierarchii elektrycznej) lub na poziomie topologii 
systemowej (szczegóły w sekcji 3.10 Ustawianie informacji systemowych dla 
komponentów C26x) 
 

− Zaktualizuj atrybuty DPS (patrz następny temat); niektóre atrybuty można zaszyć na 
stałe lub zamaskować w zależności od wstępnie zdefiniowanego typu DPS. 

 
− Zaktualizuj jego zależność has for profile, aby wskazać na określony istniejący 

profil (2) 
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RYSUNEK 172: DODAWANIE PUNKTU DANYCH DPS (PRZYKŁAD OGÓLNEGO DPS NA 

POZIOMIE POLA) 
 

 
 

RYSUNEK 173: ŁĄCZENIE PUNKTU DANYCH DPS Z JEGO PROFILEM (PRZYKŁAD 
OGÓLNEGO DPS NA POZIOMIE POLA) 

 
Aktualizacja atrybutów DPS (opis dla ogólnego DPS) 

 
Podczas dodawania ogólnego punktu danych DPS należy zaktualizować kilka atrybutów 
ogólnych: 

 
1. short name oraz long name: krótka nazwa i długa nazwa punktu danych 

używanego w rejestracji, alarmowaniu, … 
 

2. used profile (profil zastosowany): rozwijana lista odnosi się do zakładki DPS 
Tablicy profili 

 
3. complementary delay jammed (komplementarne opóźnienie zakleszczone) 

(zakres [0 s, 60 s], krok 100 ms): ten atrybut definiuje opóźnienie dla stanu 
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filtrowania MOTION00 (JAMMED). Odpowiada on parametrowi T00  wspomnianemu 
w sekcji 5.1.3.1 rozdziału C26x/PL OF 

 
4. complementary delay undefined (komplementarne opóźnienie 

niezdefiniowane) (zakres [0 s, 60 s], krok 100 ms): ten atrybut definiuje opóźnienie 
dla stanu filtrowania MOTION11 (UNDEFINED). Odpowiada on parametrowi T11 
wspomnianemu w sekcji 5.1.3.1 rozdziału C26x/PL OF 

 
5. open confirmation delay (opóźnienie potwierdzenia otwarcia) (zakres [0 s, 60 

s]), krok 100 ms): ten atrybut definiuje opóźnienie potwierdzenia dla stanu OPEN 
(otwarty). Odpowiada on parametrowi TO wspomnianemu w sekcji 5.1.3.2 rozdziału 
C26x/PL OF. 

 
6. closed confirmation delay (opóźnienie potwierdzenia zamknięcia) (zakres [0 s, 

60 s]), krok 100 ms): ten atrybut definiuje opóźnienie potwierdzenia dla stanu 
CLOSED (zamknięty). Odpowiada on parametrowi TC wspomnianemu w sekcji 
5.1.3.2 rozdziału C26x/PL OF 

 
7. stable state time reference (Start motion / End motion): ten atrybut definiuje 

odniesienie czasowe dla stanu stabilnego: na początku lub na końcu filtrowania 
ruchu 

 
8. forcing management (zarządzanie wymuszeniami) (Not automatic / Automatic to 

reset state / Automatic to set state): kiedy DPS jest w stanie nieprawidłowym, C26x 
może wymusić (lub nie) automatyczne ustawienie lub reset na jego stanie. Ten 
atrybut definiuje sposób, w jaki wykonuje się zarządzanie wymuszeniami. 
Automatyczne zarządzanie wymuszeniami nie jest zależne od funkcji FSS 
określonych przez użytkownika za pomocą profilu DPS. 

 
9. state panel assignment (No / Yes): ustaw na Yes, aby umożliwić wyświetlanie 

stanu DPS na poziomie lokalnego HMI C26x 
 

 
 

RYSUNEK 174: USTAWIANIE OGÓLNYCH ATRYBUTÓW PUNKTU DANYCH DPS (PRZYKŁAD 
OGÓLNEGO DPS NA POZIOMIE POLA) 

 
 

4.3.3 Definiowanie punktu danych MPS Aby zdefiniować punkt danych MPS: 
 
− Wybierz wymagany poziom systemu lub obiektu elektrycznego (1) i dodaj MPS 

z okna kontekstowego Objects entry. W zależności od poziomu obiektu istnieją 
różne wstępnie zdefiniowane typy MPS. Wykorzystuje się je do specyficznych 
potrzeb na poziomie topologii elektrycznej (szczegóły w odpowiedniej sekcji w 5 
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(1) 

Definiowanie konfiguracji C26x w hierarchii elektrycznej) lub na poziomie topologii 
systemowej (szczegóły w sekcji 3.10 Ustawianie informacji systemowych dla 
komponentów C26x) 
 

− Zaktualizuj atrybuty MPS (patrz następny temat); niektóre atrybuty można zaszyć na 
stałe lub zamaskować w zależności od wstępnie zdefiniowanego typu MPS. 

 
− Zaktualizuj jego zależność has for profile, aby wskazać na określony istniejący 

profil (2) 
 

 
 

RYSUNEK 175: DODAWANIE PUNKTU DANYCH MPS (PRZYKŁAD OGÓLNEGO MPS NA 
POZIOMIE POLA) 

 

 
 

RYSUNEK 176: ŁĄCZENIE PUNKTU DANYCH MPS Z JEGO PROFILEM (PRZYKŁAD 
OGÓLNEGO MPS NA POZIOMIE POLA) 

 
Aktualizacja atrybutów MPS (opis dla ogólnego MPS) 
Podczas dodawania ogólnego punktu danych MPS należy zaktualizować kilka atrybutów 
ogólnych: 
1. short name oraz long name: krótka nazwa i długa nazwa punktu danych 

używanego w rejestracji, alarmowaniu, … 
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2. used profile (profil zastosowany): rozwijana lista odnosi się do zakładki MPS 

Tablicy profili 
 

3. filtering delay (opóźnienie filtrowania) (zakres [0 s, 6553,5 s], krok 10 ms) 
 

4. inhibition delay (opóźnienie blokady) (zakres [0 s, 6553,5 s], krok 10 ms) 
 

5. forcing management (zarządzanie wymuszeniami) (Not automatic / Automatic to 
state <i> (i ϵ [0, 15])): kiedy MPS przechodzi w stan nieprawidłowy, C26x może 
wymusić (lub nie) automatyczne ustawienie lub reset na jego stanie. Ten atrybut 
definiuje sposób, w jaki wykonuje się zarządzanie wymuszeniami. Automatyczne 
zarządzanie wymuszeniami nie jest zależne od funkcji FSS określonych przez 
użytkownika za pomocą profilu MPS 

 
6. state panel assignment (No / Yes): ustaw na Yes, aby umożliwić wyświetlanie 

stanu MPS na poziomie lokalnego HMI C26x 
 

 
 

RYSUNEK 177: USTAWIANIE OGÓLNYCH ATRYBUTÓW PUNKTU DANYCH MPS 
(PRZYKŁAD DLA OGÓLNEGO MPS NA POZIOMIE POLA) 

 
 

4.3.4 Definiowanie punktu danych MV 
 

4.3.4.1 Definiowanie punktu danych MV Aby zdefiniować punkt danych MV: 
 
− Wybierz wymagany poziom systemu lub obiektu elektrycznego (1) i dodaj MV z okna 

kontekstowego Objects entry. W zależności od poziomu obiektu istnieją różne 
wstępnie zdefiniowane typy MV. Wykorzystuje się je do specyficznych potrzeb na 
poziomie topologii elektrycznej (szczegóły w odpowiedniej sekcji w 5 Definiowanie 
konfiguracji C26x w hierarchii elektrycznej) lub na poziomie topologii systemowej 
(szczegóły w sekcji 3.10 Ustawianie informacji systemowych dla komponentów 
C26x) 
 

− Zaktualizuj atrybuty MV (patrz następne sekcje); niektóre atrybuty można zaszyć na 
stałe lub zamaskować w zależności od wstępnie zdefiniowanego typu MV. 

 
− Zaktualizuj jego zależność has for profile, aby wskazać na określony istniejący 

profil (2) 
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RYSUNEK 178: DODAWANIE PUNKTU DANYCH MV (PRZYKŁAD OGÓLNEGO MV NA 
POZIOMIE POLA) 

 

 

 
 

RYSUNEK 179: ŁĄCZENIE PUNKTU DANYCH MV Z JEGO PROFILEM (PRZYKŁAD OGÓLNEGO MV 
NA POZIOMIE POLA) 

 
Uwaga: Aby utworzyć obliczony MV, należy wybrać okno Wiring (połączenie) 

i płytę TMU2xx a następnie kliknąć Insert. 
 
 

4.3.4.2 Ustawianie ogólnych atrybutów punktu danych MV 
 
Podczas dodawania ogólnego punktu danych MV należy zaktualizować kilka atrybutów 
ogólnych: 

 
7. skrócona nazwa (short name) oraz pełna nazwa (long name): wykorzystywana do 

celów związanych z rejestrowaniem, alarmami, itd. 
 

8. type (typ): dostępne następujące wartości: 
− Analogue (wykorzystywana do akwizycji analogowej, akwizycji IED, obliczeń 
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PP/PN lub wejścia systemowego) 
 

− Zakodowana cyfrowo wartość ‘BCD’ (wykorzystywana tylko do akwizycji 
cyfrowej) 

 
− Zakodowana cyfrowo wartość ‘czysto binarna’ (wykorzystywana tylko do 

akwizycji cyfrowej) 
 

− Zakodowana cyfrowo wartość ‘kod Graya’ (wykorzystywana tylko do akwizycji 
cyfrowej) 

 
− Zakodowana cyfrowo wartość ‘1 z n’ (wykorzystywana tylko do akwizycji 

cyfrowej) 
 

− Zakodowana cyfrowo wartość ‘dziesiętna’ (wykorzystywana tylko do akwizycji 
cyfrowej) 

 
− Szczegóły dotyczące kodowania cyfrowego zamieszczono w sekcji 4.6.3 

rozdziału C26x/PL OF. 
 

 
9. used profile (użyty profil): rozwijalna lista odnosi się do zakładki MV tabeli Profile 

 
10. automatic forcing (wymuszenie automatyczne) (No / Yes): kiedy MV przechodzi 

w stan nieprawidłowy, C26x może wymusić (lub nie) jego wartość automatycznie. 
Automatyczne zarządzanie wymuszeniami nie jest zależne od funkcji FSS 
określonych przez użytkownika za pomocą profilu MV. 

 
11. wartość dla wymuszenia automatycznego: wartość MV podczas wymuszenia 

automatycznego 
 

12. transmission on event (transmisja w momencie wystąpienia zdarzenia) (Cyclic 
long period / Cyclic short period / According to a ‰ of full scale value / According to 
a ‰ of current value) 

 
13. deadband (‰ variation) (zakres [0, 255], krok 1): ten atrybut jest istotny wyłącznie, 

jeżeli poprzedni parametr został ustawiony na ‘According to a ‰ of ...’ (Zgodnie z 
wartością ‰...): ten atrybut odpowiada parametrowi 'p' opisanemu w sekcji 5.2.26 
Transmisja z rozdziału C26x/PL OF. 

 
14. state panel assignment (No / Yes): ustaw na Yes, aby umożliwić wyświetlanie 

wartości MV na poziomie lokalnego HMI C26x 
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RYSUNEK 180: USTAWIANIE OGÓLNYCH ATRYBUTÓW PUNKTU DANYCH MV 
 
 

4.3.4.3 Ustawianie atrybutów Value features (Cechy wartości) punktu danych MV 
 
Podczas dodawania podstawowego punktu danych MV, pewne atrybuty „Value features” 
(właściwości wartości) muszą być zaktualizowane: 

 
15. minimum value (wartość minimalna) (zakres [-3.4E38, 3.4E38]: wykorzystywany 

do kalkulacji pełnej skali oraz skalowania 
 

16. maximum value (wartość maksymalna)(zakres [-3.4E38, 3.4E38]: używana do 
obliczeń pełnej skali oraz skalowania (Pełna skala = wartość maksymalna - wartość 
minimalna) 

 
17. zero value suppression )tłumienie wartości zerowej= (% wartości pełnej skali) 

(zakres [0,10], krok 0.1): ten parametr jest wykorzystywany do definiowania obszaru 
tłumienia zera (strefy nieczułości) dla przetwarzania tłumienia wartości zerowej 
(więcej szczegółów w sekcji 5.2.5 rozdziału C26x/PL OF) 

 
18. Histereza wykorzystywana do detekcji wartości progowe (więcej szczegółów 

w sekcji 5.2.4 rozdziału C26x/PL OF) 
 

19. Threshold usage (zastosowanie progu) (No / Yes) 
 

20. Wartość progowa 
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RYSUNEK 181: USTAWIANIE ATRYBUTÓW CECH WARTOŚCI DLA PUNKTU DANYCH MV 
(PRZYKŁAD DLA OGÓLNEGO MV NA POZIOMIE POLA) 

 
 
4.3.4.4 Ustawianie atrybutów skalowania punktu danych MV 

 
Podczas dodawania ogólnego punktu danych MV należy zaktualizować kilka atrybutów 
skalowania: 

 
1. scaling rule (zasada skalowania): dostępne wartości to (szczegóły kalkulacji  

w sekcji 5.2.4 rozdziału C26x/PL OF): Linear/Quadratic/Quadratic with offset 
(Liniowe / Kwadratowe / Kwadratowe z przesunięciem). 
 

Uwaga: Dla MV otrzymanych z zewnętrznych IED dostępne jest tylko 
skalowanie liniowe. 

 
Jakiekolwiek inne ustawienie zostanie zignorowane. 

 
2. minimum acq. value (minimalna wartość akw.) (wykorzystywana do skalowania) 

 
3. maximum acq. value (maksymalna wartość akw.) (wykorzystywana do 
skalowania) 

 
W przypadku skalowania wielosegmentowego: 

 
4. współczynnik Ai 

 
5. przesunięcie Bi 
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(1) 
(2) 

(3) 
(4) 

(5) 
 

 

RYSUNEK 182: USTAWIANIE ATRYBUTÓW SKALOWANIA PUNKTU DANYCH MV (PRZYKŁAD 
DLA OGÓLNEGO MV NA POZIOMIE POLA) 

 
 

4.3.5 Definiowanie punktu danych TPI 
 
Wskaźnik Położenia Zaczepu (TPI) jest wielkością pomiarową MV z specyficznymi 
funkcjami: 

 
− Jego wartość jest liczbą całkowitą w zakresie [1..64] 

 
− Akwizycji można dokonać za pomocą kanału AI (wejścia analogowego) płyty AIU 

 
− Akwizycji można dokonać za pomocą kanałów cyfrowych płyty DIU (do 64 kanałów 

DI). W takim przypadku dostępnymi typami cyfrowych MV są: Decimal (dziesiętny), 
Gray (kod Graya), BCD lub ‘1 among n’ (1 z n) 

 
 

4.3.5.1 Dodawanie punktu danych TPI 
 
Punkt danych TPI tworzy się automatycznie podczas dodawania wbudowanej funkcji 
przełącznika zaczepów pod obowiązkowym modułem transformatora dla pola 
transformatora. Więcej szczegółów dotyczących tworzenia pola transformatorowego, 
modułu lub funkcji przełącznika zaczepów w sekcji 5 Definiowanie konfiguracji C26x 
w hierarchii elektrycznej. 
 

 
 

RYSUNEK 183: AUTOMATYCZNE TWORZENIE TPI DLA FUNKCJI WBUDOWANEGO 
PRZEŁĄCZNIKA ZACZEPÓW 
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RYSUNEK 184: ŁĄCZENIE PUNKTU DANYCH TPI Z JEGO PROFILEM 
 
 

4.3.5.2 Ustawianie ogólnych atrybutów punktu danych TPI 
 
Należy ustawić niektóre atrybuty ogólne podobne do atrybutów MV: 

 
1. short name oraz long name: krótka nazwa i długa nazwa punktu danych 

używanego w rejestracji, alarmowaniu, … 
 

2. type (typ): dostępne następujące wartości: 
 

− Analogue: położenie zaczepu 
 
− Digital: położenie zaczepu zakodowane jako ‘1 among N' (1 z N) 

(wykorzystywane tylko do akwizycji cyfrowej) 
 

− Cyfrowe położenie zaczepu zakodowane dziesiętnie (wykorzystywane tylko do 
akwizycji cyfrowej) 

 
− Cyfrowe położenie zaczepu wyrażone kodem Graya (wykorzystywane tylko do 

akwizycji cyfrowej) 
 

− Cyfrowe położenie zaczepu zakodowane ‘BCD’ (wykorzystywane tylko do 
akwizycji cyfrowej) 

 
Szczegóły dotyczące kodowania cyfrowego zamieszczono w sekcji 4.6.3 rozdziału 

C26x/PL OF. 
 

3. used profile (użyty profil): rozwijalna lista odnosi się do zakładki MV tabeli Profile 
 

4. state panel assignment (No / Yes): ustaw na Yes, aby umożliwić wyświetlanie 
wartości MV na poziomie lokalnego HMI C26x 
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(1) 

(2) 

 
 

RYSUNEK 185: USTAWIANIE OGÓLNYCH ATRYBUTÓW PUNKTU DANYCH TPI 
 
 

4.3.5.3 Ustawianie atrybutów Value features (właściwości wartości) punktu danych TPI 
 
Więcej w sekcji 4.3.4.3 Ustawianie atrybutów cechy wartości dla punktu danych MV 
 
Zasady konfiguracji i kontrola 
 
− Pomiędzy atrybutami muszą być przestrzegane następujące ograniczenia: („wartość 

maksymalna" - „wartość minimalna" +1) ϵ [1..64] 
 
 

4.3.5.4 Ustawianie atrybutów Tap position (położenie zaczepu) punktu danych TPI 
 
Należy zaktualizować kilka atrybutów specyficznych dla punktu danych TPI: 
 
1. filtering delay (opóźnienie filtrowania) (zakres [0 s, 655,35 s], krok 10 ms) 

− w przypadku cyfrowego TPI odpowiada Tstab pomiaru cyfrowego  
(Opis atrybutu w sekcji 4.6 rozdziału C26x/PL OF) 

 
− w przypadku analogowego TPI odpowiada opóźnieniu dla przejściowego stanu 

NIEZDEFINIOWANEGO filtra (opóźnienie ma na celu potwierdzenie stanu 
NIEZDEFINIOWANEGO) 
 

2. current valid range (% maximum value) (obecny zakres prawidłowy (wartość 
maksymalna %)) (zakres [0 , 20 %], krok 1 %): wykorzystywany tylko dla 
analogowego TPI, odpowiada parametrowi N opisanemu w sekcji 5.3 rozdziału 
C26x/PL OF. 
 

 
 

RYSUNEK 186: USTAWIANIE ATRYBUTÓW POŁOŻENIA ZACZEPU PUNKTU DANYCH TPI 
 
 

4.3.5.5 Ustawianie atrybutów Scaling (skalowanie) punktu danych TPI 
 
Dla analogowego punktu danych TPI pojawiają się pewne atrybuty 'skalowania', które 
należy zaktualizować: 

 
1. minimum acq. value (minimalna wartość akwizycji): odpowiada parametrowi Imin 

opisanemu w sekcji 5.3.2 rozdziału C26x/PL OF. 
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(1) 

(2) 

2. maximum acq. value (maksymalna wartość akwizycji): odpowiada parametrowi 
Imax opisanemu w sekcji 5.3 rozdziału C26x/PL OF. 

 

 

 
 

RYSUNEK 187: USTAWIANIE ATRYBUTÓW SKALOWANIA PUNKTU DANYCH TPI 
 
 

4.3.6 Definiowanie punktu danych licznika 
 
Liczniki pojedyncze i podwójne opisano w sekcji 4.5 rozdziału C26x/PL OF. 
Skalowanie wykorzystuje się do drukowania lub wyświetlania licznika. EPI jest parametrem 
wskazującym ilość energii w kWh lub kVArh równoważnych impulsowi. Wartość 
wyświetlana to: 
 
N x EPI kW-h (N = wartość licznika) 
 

4.3.6.1 Dodawanie punktu danych licznika 
 
Wybierz wymagany poziom systemu lub obiektu elektrycznego (1) i dodaj licznik z okna 
kontekstowego Objects entry. W zależności od poziomu obiektu istnieją różne wstępnie 
zdefiniowane typy liczników. Wykorzystuje się je do specyficznych potrzeb na poziomie 
topologii elektrycznej (szczegóły w odpowiedniej sekcji w 5 Definiowanie konfiguracji C26x 
w hierarchii elektrycznej) lub na poziomie topologii systemowej (szczegóły w sekcji 3.10 
Ustawianie informacji systemowych dla komponentów C26x) 

 

 
 

RYSUNEK 188: DODAWANIE PUNKTU DANYCH LICZNIKA (PRZYKŁAD OGÓLNEGO LICZNIKA 
NA POZIOMIE POLA) 

 
 

4.3.6.2 Ustawianie ogólnych atrybutów punktu danych licznika 
 
Podczas dodawania ogólnego punktu danych licznika należy zaktualizować kilka atrybutów 
ogólnych: 

 
1. short name oraz long name: krótka nazwa i długa nazwa punktu danych 

używanego w rejestracji, alarmowaniu, … 
 

2. used profile (profil zastosowany): rozwijana lista odnosi się do zakładki licznika 
Tablicy profili 

 
3. counter type (typ licznika) (Standard / Energy import / Energy export): kiedy ten 

atrybut ustawiony jest na „Standard" powiązanymi atrybutami są Czas prawidłowości 
(3), Czas nieprawidłowości (4), Sumaryczna wartość IED (5), Okres kumulacji (6) 
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oraz Reset w okresie kumulacji (7). Kiedy ten atrybut ustawiony jest na Energy 
import (pobór energii) lub Energy export (wysyłka energii), powiązanymi atrybutami 
są Typ energii (9), Współczynnik skalowania (10), Okres transmisji (11) oraz Reset 
po transmisji (12) 

 
4. validation duration (czas prawidłowości) (zakres [0, 10 s], krok 1 ms): odpowiada 

parametrowi Tcount opisanemu w sekcji 4.5 rozdziału C26x/PL OF 
 

5. invalidity duration (czas nieprawidłowości) (zakres [5, 10 s], krok 1 ms): 
odpowiada parametrowi Tdef  opisanemu w sekcji 4.5 rozdziału C26x/PL OF 

 
6. IED value already totalized (No / Yes): atrybut musi być ustawiony na Yes, jeżeli 

wartość licznika pozyskana z IED nie może być sumowana okresowo (sumowanie 
wykonywane na poziomie IED) 

 
7. cumul period (10 mn / 15 mn / 30 mn / N h (N ϵ [1, 24])): odpowiada długości 

okresu już opisanych parametrów zegara wewnętrznego 
 

8. reset at cumulative period (No / Yes): ustawiony na Yes oznacza sposób transmisji 
rejestru okresowego, jeśli na No, to transmitowany jest skumulowany rejestr 

 
9. state panel assignment (No / Yes): ustaw na Yes, aby umożliwić wyświetlanie 

wartości licznika na poziomie lokalnego HMI C26x 
 

10. Współczynnik skalowania 
 

11. energy type (typ energii) (Active energy / Reactive energy) 
 

12. transmission period (okres transmisji) (10 mn / 15 mn / 30 mn / N h (N ϵ [1, 24])) 
 

13. reset after transmission (reset po transmisji) (No / Yes) 
 

 
 

RYSUNEK 189: USTAWIANIE OGÓLNYCH ATRYBUTÓW PUNKTU DANYCH LICZNIKA 
(PRZYKŁAD DLA OGÓLNEGO LICZNIKA NA POZIOMIE POLA) 
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4.3.7 Definiowanie punktu danych SPC 
 
− Wybierz wymagany system lub poziom obiektu elektrycznego i dodaj SPC z okna 

kontekstowego Objects entry. W zależności od poziomu obiektu istnieją różne 
wstępnie zdefiniowane typy SPC. Wykorzystuje się je do specyficznych potrzeb na 
poziomie topologii elektrycznej (szczegóły w odpowiedniej sekcji w 5 Definiowanie 
konfiguracji C26x w hierarchii elektrycznej) lub na poziomie topologii systemowej 
(szczegóły w sekcji 3.10 Ustawianie informacji systemowych dla komponentów 
C26x) 
 

 
 

RYSUNEK 190: DODAWANIE PUNKTU DANYCH SPC (PRZYKŁAD OGÓLNEGO SPC NA 
POZIOMIE POLA) 

 
 

4.3.7.1 Ustawianie ogólnych atrybutów 
 
Podczas dodawania ogólnego punktu danych SPC należy zaktualizować kilka atrybutów 
ogólnych: 

 
1. skrócona nazwa (short name) oraz pełna nazwa (long name): wykorzystywana do 

celów związanych z rejestrowaniem, alarmami, itd. 
 

2. used profile (profil zastosowany): rozwijana lista odnosi się do zakładki SPC 
Tablicy profili 

 
3. spare (rezerwowy): punkt danych może być rezerwowym 

 
4. activation mode (tryb aktywacji) (Permanent / Transient / Permanent until 

feedback) 
 

5. order on duration (zakres [0, 15 s], krok 10ms): ten atrybut jest dostępny tylko 
wtedy, kiedy tryb aktywacji jest ustawiony na Transient. Definiuje on czas 
zamknięcia zestyku przed ponownym otwarciem. hold duration (zakres [0, 10 s], 
krok 10ms): ten atrybut jest dostępny tylko wtedy, kiedy ustawiony tryb aktywacji to 
Permanent until feedback (Stały aż do otrzymania informacji zwrotnej). Definiuje on 
czas zatrzymania zestyku w zażądanej pozycji po otrzymaniu potwierdzenia pozycji 
urządzenia 

 
6. time between two orders (czas pomiędzy dwoma poleceniami) (zakres [0, 10 s], 

krok 100ms): ten atrybut odpowiada opóźnieniu pomiędzy poleceniami sterującymi 
 

7. state panel assignment (No / Yes): ustaw na Yes, aby umożliwić sterowanie SPC 
na poziomie lokalnego HMI C26x 
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8. bay mode dependency (zależność trybu polowego): Yes / No 
9. SBMC mode dependency (zależność trybu SBMC): Yes / No 

 
10. bay control uniqueness (jedna funkcja sterowania polem aktywna w jednym 

czasie): (No / Yes): istotny tylko wtedy, kiedy atrybut control uniqueness jest 
ustawiony na pole na poziomie podstacji 

 
11. Local substation dependency (Zależność lokalnej podstacji): Yes / No 

 
12. Remote substation dependency (Zależność zdalnej podstacji): Yes / No 

 

 
 

RYSUNEK 191: USTAWIANIE ATRYBUTÓW OGÓLNYCH PUNKTU DANYCH SPC (PRZYKŁAD 
DLA OGÓLNEGO SPC NA POZIOMIE POLA) 

 
 

4.3.7.2 Definiowanie odpowiedzi zwrotnej SPC 
 
Dla prawidłowego wykonywania potwierdzeń działania i sterowania można przypisać punkt 
danych SPC do punktu danych SPS lub DPS, który koresponduje z odpowiedzią zwrotną. 
Na przykład SPC kontroli wyłącznika jest przypisany do DPS statusu wyłącznika. 
Aby zdefiniować odpowiedź zwrotną SPC: 
 

(1) Dodaj zależność has for feedback na poziomie SPC: wybierz jedynie jedną 
z dwóch zależności has for feedback: SPS datapoint (1) lub has for feedback: 
DPS datapoint (Punkt danych DPS) jest zależny od typu punktu danych 
odpowiedzi zwrotnej. 

 
− Wypełnij zależność odpowiednim punktem danych SPS lub DPS. 

 
− Jeśli to konieczne, ustaw atrybuty zależności: 
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(3) 

(4) 

 
 

RYSUNEK 192: DEFINIOWANIE ODPOWIEDZI ZWROTNEJ SPC 
 

1. execution time-out (limit czasu wykonania) (zakres [0, 6000 s], krok 100 ms): 
podczas tego opóźnienia, odpowiedź zwrotna musi zmieniać się zgodnie 
z poleceniem sterowania. Jeśli tak się nie stanie, dla danego sterowania zostanie 
przesłane potwierdzenie negatywne 
 

2. status check for command (kontrola statusowakomendy)  (No check / Control 
authorized only if the device is in the opposite state / Control authorized only if the 
device is in the opposite state, jammed or undefined / Control refused if the device is 
in the same state): ten atrybut odpowiada ‘aktualnej kontroli statusu urządzenia’ 
opisanej w sekcji 6.1.6.8 rozdziału C26x/PL OF, i jest również wykorzystywany do 
kontroli wykonań (więcej w sekcjach 6.1.8 rozdziału C26x/PL OF) 

 

 
 

RYSUNEK 193: USTAWIANIE ATRYBUTÓW ZALEŻNOŚCI ODPOWIEDZI ZWROTNEJ SPC 
 

Zasady konfiguracji i kontrola 
 
− Dla każdego „SPC" dostępne są dwie zależności has for feedback, ale wykluczają 

się one wzajemnie 
 

− Punkt danych i jego odpowiedź zwrotna muszą być zgodne z następującymi 
zasadami: 

 
- muszą mieć to samo urządzenie serwerowe 
 
- jeżeli jeden z nich jest „podłączonym" punktem danych, drugi również musi taki być 
(w tym przypadku określenie „podłączony" oznacza, że punkt danych jest połączony 
z kanałem cyfrowym lub analogowym C26x lub połączony z adresem IED, w innym 
przypadku jest punktem systemowym) 

 
- jeżeli jeden z nich jest systemowym punktem danych, drugi również musi być 

systemowym. 
 

 



Zastosowania C26x/EN AP/C56a 
 
DS Agile C26x Strona 185/375 
 
 

(1) 

- jeżeli jeden z nich jest połączony z „IEC61850 gen IED" poprzez zależność has for 
IEC61850 address, ta zależność musi być również zdefiniowana dla drugiego 
 

− Dla punktu danych „SPC", jeśli jego atrybut „tryb aktywacji" jest ustawiony na 
wartość „Przejściową", należy zastosować zasadę: "execution timeout" > "order on 
duration" 

 
 

4.3.8 Definiowanie punktu danych DPC Aby utworzyć punkt danych DPC: 
 
− Wybierz wymagany system lub poziom obiektu elektrycznego (1) i dodaj DPC z okna 

kontekstowego Objects entry. W zależności od poziomu obiektu istnieją różne 
wstępnie zdefiniowane typy DPC. Wykorzystuje się je do specyficznych potrzeb na 
poziomie topologii elektrycznej (szczegóły w odpowiedniej sekcji w 5 Definiowanie 
konfiguracji C26x w hierarchii elektrycznej) lub na poziomie topologii systemowej 
(szczegóły w sekcji 3.10 Ustawianie informacji systemowych dla komponentów 
C26x) 
 

− Zaktualizuj atrybuty DPC (patrz następny temat); niektóre atrybuty można zaszyć na 
stałe lub ukryć w zależności od wstępnie zdefiniowanego typu DPC. 

 

 
 

RYSUNEK 194: DODAWANIE PUNKTU DANYCH DPC 
 
 

4.3.8.1 Ustawianie ogólnych atrybutów punktu danych DPC 
 
Podczas dodawania ogólnego punktu danych DPC należy zaktualizować kilka atrybutów 
ogólnych: 
 
1. skrócona nazwa (short name) oraz pełna nazwa (long name): wykorzystywana do 

celów związanych z rejestrowaniem, alarmami, itd. 
 

2. used profile (profil zastosowany): rozwijana lista odnosi się do zakładki DPC 
Tablicy profili 

 
3. activation mode (tryb aktywacji) (Permanent / Transient / Permanent until 

feedback) 
 

4. close duration (czas pozostawania w pozycji zamknięcia) (zakres [0, 15 s], krok 
10ms): ten atrybut jest dostępny tylko wtedy, kiedy tryb aktywacji jest ustawiony na 
Transient. Definiuje on czas, podczas którego DPC jest zatrzymywany w stanie 
„zamkniętym" przed powrotem do stanu „otwartego". 

 
5. open duration (czas pozostawania w pozycji otwarcia ) (zakres [0, 15 s], krok 

10ms): ten atrybut jest dostępny tylko wtedy, kiedy tryb aktywacji jest ustawiony na 
Transient. Definiuje on czas, podczas którego DPC jest zatrzymywany w stanie 
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„otwartym" przed powrotem do stanu „zamkniętego". 
 

6. hold duration (zakres [0, 10 s], krok 10ms): ten atrybut jest dostępny tylko wtedy, 
kiedy ustawiony tryb aktywacji to Permanent until feedback (Stały aż do 
otrzymania informacji zwrotnej). Definiuje on czas zatrzymania zestyku w żądanej 
pozycji po otrzymaniu potwierdzenia pozycji urządzenia 

 
7. time between two orders (czas pomiędzy dwoma poleceniami) (zakres [0, 10 s], 

krok 100ms): ten atrybut odpowiada opóźnieniu pomiędzy poleceniami sterowania 
opisanemu w sekcji 6.1.6.1 rozdziału C26x/PL OF i jest również wykorzystywany do 
kontroli wykonania (więcej w sekcji 6.1.8 rozdziału C26x/PL OF). 

 
8. state panel assignment (No / Yes): ustaw na Yes, aby umożliwić sterowanie SPC 

na poziomie lokalnego HMI C26x 
 

9. bay mode dependency (zależność trybu polowego): Yes / No 
 

10. SBMC mode dependency (zależność trybu SBMC): Yes / No 
 

11. bay control uniqueness dependency (zależność unikalności sterowania polem 
(jedna funkcja sterowania polem aktywna w jednym czasie)): (No / Yes): istotny 
tylko wtedy, kiedy atrybut control uniqueness jest ustawiony na pole na poziomie 
podstacji 

 
12. Local substation dependency (Zależność lokalnej podstacji): Yes / No 

 
13. Remote substation dependency (Zależność zdalnej podstacji): Yes / No 

 

 
 

RYSUNEK 195: USTAWIANIE OGÓLNYCH ATRYBUTÓW PUNKTU DANYCH DPC (PRZYKŁAD 
OGÓLNEGO DPC NA POZIOMIE POLA) 

 
 

4.3.8.2 Definiowanie odpowiedzi zwrotnej DPC 
Dla prawidłowego wykonywania potwierdzeń działania i sterowania można przypisać punkt 
danych DPC do punktu danych SPS lub DPS, który koresponduje z odpowiedzią zwrotną. 
Na przykład DPC kontroli wyłącznika jest przypisany do statusu DPS wyłącznika. 
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Aby zdefiniować odpowiedź zwrotną DPC: 
 
− Dodaj zależność has for feedback na poziomie DPC: wybierz jedynie jedną 

z dwóch zależności has for feedback: SPS datapoint (1) lub has for feedback: 
DPS datapoint (Punkt danych DPS) jest zależny od typu punktu danych odpowiedzi 
zwrotnej. 
 

− Wypełnij zależność odpowiednim punktem danych SPS lub DPS. 
 

− Jeśli to konieczne, ustaw atrybuty zależności: 
 

− execution time-out (limit czasu wykonania) (zakres [0, 6000 s], krok 100 ms): 
podczas tego opóźnienia, odpowiedź zwrotna musi zmieniać się zgodnie 
z poleceniem sterowania. Jeśli tak się nie stanie, dla danego sterowania 
zostanie przesłane potwierdzenie negatywne 
 

− status check for command (kontrola statusowa komendy): ten atrybut 
odpowiada 'aktualnej kontroli statusu urządzenia' opisanej w sekcji 6.1.6.8 
rozdziału C26x/PL OF i jest również wykorzystywany do kontroli wykonania 
(więcej w sekcji 6.1.8 rozdziału C26x/PL OF). Wartości: 

 
− Brak kontroli 

− Kontrola autoryzowana, tylko jeśli urządzenie znajduje się w stanie 

przeciwnym 

− Kontrola autoryzowana tylko, jeżeli urządzenie znajduje się w stanie 

przeciwnym, zakleszczonym lub niezdefiniowanym 

− Odmowa kontroli, jeżeli urządzenie znajduje się w takim samym stanie. 
 

 
 

RYSUNEK 196: DEFINIOWANIE ODPOWIEDZI ZWROTNEJ DPC 
 

 
 

RYSUNEK 197: USTAWIANIE ATRYBUTÓW ZALEŻNOŚCI ODPOWIEDZI ZWROTNEJ DPC 
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Zasady konfiguracji i kontrola 
 
− Dla każdego „dPC" dostępne są dwie zależności has for feedback, ale wykluczają 

się one wzajemnie 
 

− Punkt danych i jego odpowiedź zwrotna muszą być zgodne z następującymi 
zasadami: 

 
- muszą mieć to samo urządzenie serwerowe 
 
- jeżeli jeden z nich jest „podłączonym" punktem danych, drugi również musi taki być 
(w tym przypadku określenie „podłączony" oznacza, że punkt danych jest połączony 
z kanałem cyfrowym lub analogowym C26x lub połączony z adresem IED, w innym 
przypadku jest punktem systemowym) 

 
- jeżeli jeden z nich jest systemowym punktem danych, drugi również musi być 

systemowym. 
 

- jeżeli jeden z nich jest połączony z „IEC61850 gen IED" poprzez zależność has for 
IEC61850 address, ta zależność musi być również zdefiniowana dla drugiego 

 
− Dla punktu danych „dPC", jeśli jego atrybut „tryb aktywacji" jest ustawiony na wartość 

„Przejściową", należy zastosować zasadę: "execution timeout"> max ["open 
duration" , "close duration" ] 

 
 

4.3.9 Definiowanie punktu danych nastaw 
 
 

4.3.9.1 Podgląd przetwarzania nastaw 
 
Cyfrowe nastawy są opisane w sekcji 4.9 rozdziału C26x/PL OF. 
Nastawy są wykorzystywane do wysyłania instrukcji do jednostek przetwarzających lub 
pomocniczych. Jednostki DS Agile C26x obsługują cztery typy nastaw: 

 
− Nastawy cyfrowe 

− Nastawy do IED 

− Nastawy systemowe 

− Nastawy analogowe 

 
Nastawy cyfrowe 
 
Nastawy cyfrowe są wykonywane poprzez kanały DO płyt wyjść cyfrowych. Takim typem 
sterowania zarządza się wyłącznie w „trybie wykonania bezpośredniego”. 

 
Kontrole przeprowadzane podczas fazy wykonywania w przypadku nastaw są następujące: 

 
− Tryby podstacji i pola: kontrola wybierana przez użytkownika. 

− Uniqueness (unikalność): kontrola wybierana przez użytkownika. 

− Device Locked (zablokowanie urządzenia): kontrola wybierana przez użytkownika. 

− Automatism running control (kontrola działania automatyki): kontrola wybierana przez 

użytkownika. 

Nastawy cyfrowe mogą być konfigurowane za pomocą wyjścia cyfrowego „odśwież DO" 
(patrz następny temat). 
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Konfiguracja pozwala również na zdefiniowanie dwóch metod aktywacji dla przekaźników 
nastaw: 

 
− Raw activation (aktywacja bez przetwarzania): wszystkie aktywne przekaźniki, które 

muszę być otwarte są dezaktywowane, wszystkie przekaźniki, które muszą być 
zamknięte są aktywowane. Jeżeli „blokada odczytu DO” jest skonfigurowana, to musi 
być dezaktywowana podczas pozycjonowania przekaźnika (patrz następny temat). 
 

− Aktywacja narastająca: restytucji nastawy i przekaźników można dokonać poprzez 
sukcesywne zwiększenie wartości od początkowej do końcowej. Wartość przyrostu 
i czas trwania aktywacji są ustawiane przez użytkownika. Jeżeli „blokada odczytu 
DO” jest skonfigurowana, to musi być dezaktywowana podczas każdej aktywacji 
przyrostowej (patrz następny temat). 

 
Nastawy do IED 
Polecenia nastaw przesłane na IED są obsługiwane w „trybie wykonania bezpośredniego". 
Faza egzekucji jest identyczna z nastawą cyfrową. Wykonanie następuje poprzez protokół 
komunikacji danego IED. 

 
Nastawa systemowa 
Nastawy mogą być zarządzane lokalnie przez C26x jako na przykład sterowanie 
systemowe automatyki. Faza egzekucji jest identyczna z nastawą cyfrową. 

 
Nastawy analogowe 
Nastawy analogowe są wielkościami pomiarowymi wysyłanymi przez płyty wyjść 
analogowych. 

 
Powyższe komendy nastaw (ze wskazaniami analogowymi) są odbierane ze zdalnego 
punktu sterowania (RCP) lub lokalnego interfejsu HMI (z wyświetlaczem LCD). 
Nastawy analogowe są wykorzystywane do wpływania na jednostki pomocnicze 
wymagające wejść analogowych (przykład: podgląd pomiarów, generatory). 

 
Wartości wyjść analogowych AO są zabezpieczane zewnętrznymi zasilaczami, które 
pozwalają utrzymać wartość wyjścia analogowego w przypadku awaryjnego wyłączenia 
C26x lub wyłączenia zasilania. Sygnalizacja jakości jest dostępna dzięki przekaźnikom 
wyjściowym blokady odczytu (NO) powiązanym z każdym wyjściem analogowym. 
 
 

4.3.9.2 Dodawanie punktu danych nastawy, aby utworzyć punkt danych nastawy: 
 
− Wybierz wymagany system lub poziom obiektu elektrycznego (1) i dodaj nastawę 

z okna kontekstowego Objects entry. W zależności od poziomu obiektu istnieją 
różne wstępnie zdefiniowane typy nastaw. Wykorzystuje się je do specyficznych 
potrzeb na poziomie topologii elektrycznej (szczegóły w odpowiedniej sekcji w 5 
Definiowanie konfiguracji C26x w hierarchii elektrycznej) lub na poziomie topologii 
systemowej (szczegóły w sekcji 3.10 Ustawianie informacji systemowych dla 
komponentów C26x) 
 

− Ustaw atrybuty nastawy (patrz następne sekcje); niektóre atrybuty można zaszyć na 
stałe lub zamaskować w zależności od wstępnie zdefiniowanego typu nastawy. 

 



C26x/EN AP/C56a  Zastosowania 
 
Strona 190/375 DS Agile C26x 
 

 
 

RYSUNEK 198: DODAWANIE PUNKTU DANYCH NASTAWY 
 

 
 
 

RYSUNEK 199: ŁĄCZENIE PUNKTU DANYCH NASTAWY Z JEGO PROFILEM 
 
 

4.3.9.3 Ustawianie ogólnych atrybutów punktu danych nastawy 
 
Podczas dodawania ogólnego punktu danych nastawy należy zaktualizować kilka 
atrybutów ogólnych: 

 
1. short name oraz long name: krótka nazwa i długa nazwa punktu danych 

używanego w rejestracji, alarmowaniu, … 
 

2. type: 
Analogue: Nastawa jest zarządzana za pomocą wyjścia systemowego lub wyjścia 
płyty AOU 

 

− Zakodowana cyfrowo BCD 

− Zakodowana cyfrowo czysto binarna 

− Zakodowany cyfrowo kodem Graya 

− Zakodowany cyfrowo ‘1 z N' 

− Zakodowany cyfrowo kodem dziesiętnym 

3. used profile (profil zastosowany): rozwijana lista odnosi się do zakładki nastaw 
Tablicy profili 
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4. progressive step usage (zastosowanie kroku postępowego): wykorzystywane 
tylko dla nastawy cyfrowej. No dla aktywacji bez przetwarzania, Yes dla aktywacji 
narastającej, opisane w sekcji Definiowanie punktu danych nastawy. 

 
5. minimum value (wartość minimalna) (zakres [-3.4E38, 3.4E38]: wykorzystywany 

do kontroli wartości oraz skalowania 
 

6. maximum value (wartość maksymalna) (zakres [-3.4E38, 3.4E38]: 
wykorzystywany do kontroli wartości oraz skalowania 

 
7. command panel assignment (Yes / No): ustawiony na Yes umożliwia kontrolę 

nastawy na poziomie lokalnego HMI C26x 
 

8. bay mode dependency (zależność trybu polowego): Yes / No 
 

9. SBMC mode dependency (zależność trybu SBMC): Yes / No 
 

10. Sterowanie bay control uniqueness dependency (zależność unikalności 
sterowania polem (jedna funkcja sterowania polem aktywna w jednym czasie)): 
(No / Yes): istotny tylko wtedy, kiedy atrybut control uniqueness jest ustawiony na 
pole na poziomie podstacji 

 
11. Local substation dependency (Zależność lokalnej podstacji): Odmowa 

zezwolenie dla nastawy ze SCADA 
 

12. Remote substation dependency (Zależność zdalnej podstacji): Odmowa 
/ zezwolenie dla nastawy z Interfejsu operatora OI 

 

 
 

RYSUNEK 200: USTAWIANIE OGÓLNYCH ATRYBUTÓW PUNKTU DANYCH NASTAWY 
 
Zasady konfiguracji i kontrola 
 
Punkt danych nastawy podłączony do kanałów DO C26x musi być cyfrowy i mieć profil 
z atrybutem „tryb SBO" ustawionym na Direct Execute (wykonywanie bezpośrednie) lub 
Direct Execute with SBO popup (wykonywanie bezpośrednie z okienkiem SBO). 
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4.3.9.4 Definiowanie odpowiedzi zwrotnej dla nastawy 
 
Dla prawidłowego wykonywania potwierdzeń działania i sterowania można przypisać punkt 
danych nastawy do punktu danych MV, który koresponduje z odpowiedzią zwrotną. 
Aby zdefiniować odpowiedź zwrotną nastawy: 
 
− Dodaj zależność has for feedback (1) na poziomie nastawy, używając do tego okna 

Object entry. 
 

− Kliknij dwukrotnie zależność w przeglądarce i wybierz odpowiedni punkt danych MV 
w edytorze przypisywania zależności. 

 
− Jeśli to konieczne, ustaw atrybuty relacji: 
1. execution time-out (limit czasu wykonania) (zakres [0, 999 s], krok 1 ms): 

podczas tego opóźnienia, odpowiedź zwrotna musi zmieniać się zgodnie 
z poleceniem sterowania. Jeśli tak się nie stanie, dla danego sterowania zostanie 
przesłane potwierdzenie negatywne 

 

 
 

RYSUNEK 201: DEFINIOWANIE ODPOWIEDZI ZWROTNEJ DLA NASTAWY 
 
Zasady konfiguracji i kontrola 

 
− Punkt danych i jego odpowiedź zwrotna muszą być zgodne z następującymi 

zasadami: 
 

− muszą mieć to samo urządzenie serwerowe 
 

− jeżeli jeden z nich jest „podłączonym" punktem danych, drugi również musi taki być 
(w tym przypadku określenie „podłączony" oznacza, że punkt danych jest połączony 
z kanałem cyfrowym lub analogowym C26x lub połączony z adresem IED, w innym 
przypadku jest punktem systemowym) 

 
− jeżeli jeden z nich jest systemowym punktem danych, drugi również musi być 

systemowym. 
 

− jeżeli jeden z nich jest połączony z „IEC61850 gen IED" poprzez zależność has for 
IEC61850 address, ta zależność musi być również zdefiniowana dla drugiego 
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4.4 Definiowanie archiwizacji lokalnej zdarzeń punktu danych i alarmów za pomocą C26x 
 
C26x obsługuje jedynie archiwizowanie punktów danych, dla których jest serwerem (więcej 
o definicji Klient / Serwer w sekcji 3.5.1 Podłączanie C26x do innych podsystemów 
magistrali stacyjnej). 
 
W przypadku C26x, archiwizacja jest dostępna (lub nie) dla wszystkich ZDARZEŃ 
pojawiających się w danym punkcie danych. Archiwizacja jest aktywowana po ustawieniu 
atrybutu „przetwarzanie stanu" na „archiwizację i rejestrację" lub 'tylko archiwizację' na 
poziomie profilu punktu danych. 
 
Archiwizacja ALARMU na poziomie C26x jest definiowana globalnie dla wszystkich 
jednostek C26x na poziomie obiektu Scs (patrz: sekcja 3.1 Ustawianie ogólnych 
parametrów systemu odpowiednich dla jednostek C26x - element (8)). 
 
 

4.5 Definiowanie rejestracji lokalnej zdarzeń i alarmów punktów danych za pomocą C26x 
 
C26x obsługuje jedynie rejestracja punktów danych, dla których jest serwerem (więcej 
o definicji Klient / Serwer w sekcji 3.5.1 Podłączanie C26x do innych podsystemów 
magistrali stacyjnej). 
 
W przypadku C26x, rejestracja zdarzeń jest dostępna (lub nie) dla wszystkich ZDARZEŃ 
pojawiających się w danym punkcie danych. 
Rejestracja zdarzeń i alarmów jest aktywowane po połączeniu profilu punktu danych 
z lokalną drukarką C26x. 
W celu utworzenia drukarki C26x, należy zapoznać się z sekcją 3.3.7 Dodawanie drukarki. 
 
 

4.6 Definiowanie źródła akwizycji dla wejściowych punktów danych 
 

4.6.1 Przegląd 
 
Punkty danych wejściowych mają wartości w czasie rzeczywistym, dostarczane na wiele 
wykluczających się wzajemnie sposobów: 
 

− akwizycja poprzez kanał(y) wejściowe 

− akwizycja poprzez sieć IED starszej generacji 

− akwizycja poprzez IED nie powiązany z komunikacją IEC61850 DS Agile 

(Wirtualna) akwizycja poprzez oprogramowanie: 

− diagnostyka i sterowanie podzespołami systemu 

− punkty danych odpowiadające wbudowanym funkcjom oraz funkcjom użytkownika 

− punkt danych MV lub licznika odpowiadający obliczeniom płyty PP/PN 

Podłączanie jest oparte na pewnych dobrych praktykach: 

− pierwszy kanał DPS podłączony do kanału ODD 

− dwa kanały DPS sąsiadujące ze sobą 

− kanały MPS sąsiadujące ze sobą 

− cyfrowa wielkość pomiarowa MV podłączona do co najmniej 4 kanałów 
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4.6.2 Inteligentne tabele 
 
W przeglądarce wybierz płytę (inną niż BIU lub CPU) jak na poniższym zrzucie ekranu: 
 

 
 

W menu Window wybierz edytor połączeń. Jeżeli jest podświetlony na szaro, kliknij Wiring 
(Połączenie) w dolnym obszarze. Jeżeli nie ma takiego przycisku, kliknij ikonę Reset 
perspektywy na pasku narzędziowym (jak na zrzucie ekranu). Okno Wiring (okablowanie) 
zawiera tabelę: 
 
− numer kanału 

 
− warianty (piktogramy) oraz atrybuty (ścieżka nadrzędnego DP, krótka nazwa, profil, 

długa nazwa); kopiowanie / wklejanie jest dozwolone; długą nazwę można edytować 
 

− atrybuty tylko do odczytu (znaczenie, sygnał); kopiowanie jest dozwolone 
 

− profile; kopiowanie / wklejanie jest dozwolone 
 

Aby dostosować szerokość kolumny, przesuń kursor w nagłówku na granicę i zatrzymaj do 
momentu, gdy kursor zmieni się w ↔; następnie przeciągnij i upuść. 
 
Procedura wypełniania tabeli (należy to wykonać od lewej do prawej): 
 
− Kliknij komórkę, która ma być wypełniona 

 

− Wpisz jeden znak albo dwukrotnie kliknij; kliknij przycisk  nałożony na komórkę 
i wybierz wartość z rozwijanej listy (zawiera wszystkie wartości utworzonych punktów 
danych); Ø odnosi się do pustej wartości; w ten sposób można zmieniać typ. 

 
− Wyświetlana na liście 'krótka nazwa’ zależy od DP dostępnego na poziomie ścieżki; 

aby utworzyć nowy DP, należy wpisać jego krótką nazwę (patrz szkic w sekcji 2). 
 

− ‘Znaczenie’ wyświetlane na liście zależy od poziomu odzwierciedlanego w ścieżce 
i można je znaleźć w okienku wprowadzania obiektów Objects entry; zawiera między 
innymi: 
 

− na poziomie podstacji, Substation <typ DP> 

− na poziomie napięcia, VoltageLevel <typ DP> 

− na poziomie szyny, Bay <typ DP> 

− na poziomie modułu, Module <typ DP> 

 
Taka sama wartość jest powtarzana dla długiej nazwy, ale można ją ustawić ręcznie. 

Zależność wired on zostaje utworzona pod DP razem z krótką nazwą. 
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− Aby eksportować tabelę do edytora arkusza kalkulacyjnego, takiego jak Excel, 
wybierz wiersze, skopiuj je i wklej; puste komórki będą wypełnione słowem ‘null’ (dla 
nagłówków użyj elementu menu Copy columns header (Skopiuj nagłówek 
kolumny)) 
 

− Aby przerwać zależność wired on, wybierz Ø jako krótką nazwę; w pamięci zostanie 
zachowana jedynie ścieżka. 

 
− Aby usunąć wiersz informacji, wybierz wiersz(e), kliknij prawym przyciskiem i wybierz 

Unwire (odłącz). Odłączanie kanałów połączonych z DP wewnątrz szablonów 
jedności jest nieefektywne. 

 
Uwagi: Dla punktów danych z automatycznym adresowaniem możliwe jest 

dodanie zależności has for IEC address i jej zdefiniowanie. 
Kanał nie może być edytowany, jeśli jest już podłączony 
w używanym szablonie. W trybie szablonu, dostępnymi obiektami 
(jako ścieżkami) są: 
- szablon jednolity, jeśli DP są zdefiniowane bezpośrednio jako 

podstawowe 
- wszystkie elementy elektryczne z DP, jeżeli płyta nie jest 

zdefiniowana pod C26x 
- obiekty w szablonach lokalnych (wewnątrz jednego szablonu 

jednolitego) 
 

Wielokanałowy DP: kiedy znaczenie jest wybrane, SCE automatycznie przydziela 
wymaganą liczbę kanałów. Na przykład TPI pozyskany z płyty DIU na 4 bitach (piąty bit, 
znak bitu, bit odświeżenia lub blokada odczytu mogą być dodane za pomocą atrybutu 
'sygnał'): 

 

 
 

Kopiowanie / wklejanie do kolejnej tabeli płyty działa, jeżeli obie płyty są tego samego typu. 
 
 

4.6.3 Inteligentne tabele dla płyt TMU 
 
Dla płyt TMU, kolumna kanałów jest zastępowana kolumną typ pomiaru, a przycisk Insert 
pozwala utworzyć DP. Tabela jest podoba do tabeli wykorzystywanej do mapowania sieci 
starszej generacji (patrz: 3.6.2.1). 
 
Kiedy wiersz jest wybrany, wstawianie polega na obliczaniu typu następnego pomiaru (np. 
po elemencie ‘wartość IA aktualnej fazy A’ następuje ‘wartość IB aktualnej fazy B’); jeśli typ 
jest już wykorzystywany, nowy wiersz nie ma określonego typu. 
 
Jeśli nie wybrano żadnego wiersza, wiersz jest wstawiany na początku tabeli, a lista typów 
pomiaru jest ograniczana do elementów jeszcze nie wykorzystanych. 

 
Uwaga: Vr oraz Ir są wartościami szczątkowymi, ADC oznacza konwersję 

Analogową / Cyfrową. 
 

Istnieją dwa sposoby na usunięcie zależności is computed by: <nazwa płyty>; kliknij 
prawym klawiszem i wybierz; 
 
− Tłumienie typu pomiaru: usuwany jest cały wiersz 

 
− Usuń punkt danych: usuwane są krótka nazwa, znaczenie, profil i długa nazwa 
Aby wyeksportować tabelę do arkusza kalkulacyjnego, wybierz jakąkolwiek komórkę, kliknij 
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prawym przyciskiem i zaznacz 
 

− Skopiuj wszystkie typy pomiaru i wklej je w pierwszej kolumnie edytora; puste 
komórki zostaną wypełnione słowem ‘null’ 
 

− Skopiuj nagłówki kolumny i wklej je w nagłówku wiersza edytora 
 

− Skopiuj komórki wierszami lub grupami i wklej je w wiersze edytora (pusta komórka 
tworzy wartość Null; w ścieżce obiekty są oddzielone znakiem |) 

 
Aby importować arkusz z edytora arkusza kalkulacyjnego takiego jak Excel, skopiuj 
wiersze w edytorze, w SCE wybierz wiersz, kliknij prawym klawiszem i wybierz Insert & 
Paste (Wstaw i wklej); wklejony wiersz ma pierwszeństwo w stosunku do starszych: 
 
− Jeżeli typ pomiaru był już wykorzystywany, nowy punkt danych wykorzystał ten typ 

pomiaru, a stary DP pozostał w tabeli, ale typ pomiaru został usunięty 
 

− jeżeli skopiowana ścieżka i krótka nazwa są wykorzystywane w jednym wierszu, 
ścieżka i krótka nazwa są usuwane z tego wiersza 

 
Jeżeli schowek zawiera niezgodne dane, to podczas wklejania wyświetli się okno 
komunikatu z informacją o błędzie i szczegółami błędu: 

 

 
 

Lista możliwych błędów: 

− Nieprawidłowa ścieżka 

− Typ punktu danych MV nie jest odpowiedni do obliczeń na aktualnej płycie, nie 

jest analogowy 

− Nieprawidłowy typ MV dla aktualnego TMU 

− Atrybut profilu jest tylko do odczytu 

− Utworzenie punktu danych jest niemożliwe pod określoną ścieżką 

− Punkt danych ma wiele źródeł akwizycji 

− Znaczenie punktu danych jest nieprawidłowe dla utworzenia punktu danych 

− Zależność dla połączeń nie jest kompatybilna z aktualnym punktem danych 

− Typ pomiaru atrybutu zależności jest tylko do odczytu 
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Uwaga: dla TMU210 pojawia się kolejna zakładka (DPS I/O). NIE UŻYWAJ JEJ. Czerwony 
wiersz oznacza błędne wejście; może to być skutkiem poniższych sytuacji: 
 
− ten sam typ pomiaru jest wykorzystywany dla więcej niż jednej MV obliczanej na 

TMU 

− MV jest obliczona przez więcej niż jedną płytę TMU 

− MV jest obliczona ORAZ wysyłana przez IED 

− MV jest obliczana ORAZ fizycznie podłączona do płyty 

− MV nie jest wielkością analogową 

Aby usunąć wiersz, wybierz go, kliknij prawym klawiszem i wybierz Reach, a następnie 
usuń zależność na poziomie DP. 

 
 

4.6.4 Pozyskiwanie punktów danych wejściowych za pomocą kanałów wejściowych 
 
Na poziomie SCE, łączenie punktów danych ze specyficznymi kanałami (kanały DI lub AI) 
należącymi do płyt DIU200-210-211, CCU200, AIU2xx C26x jest nazywane podłączaniem 
wejściowych punktów danych. 
 

4.6.4.1 Podłączanie punktu danych SPS poprzez jeden kanał DI 
 
Podłączony SPS znajduje się w stanie SET lub RESET, w zależności od stanu 
powiązanego Wejścia Cyfrowego oraz trybu, normalnego lub odwróconego SPS 
(zdefiniowanego w konfiguracji). 

 

Stan DI Tryb Stan SPS 
WŁ. Normalny SET 
OFF Normalny RESET 
WŁ. Inverted 

 
RESET 

OFF Inverted 
 

SET 
Faulty (Błąd) * SELFCHECK FAULTY 
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(2) 

Aby podłączyć punkt danych SPS do kanału DI: 
 

− Dodaj zależność wired on (1) na poziomie SPS. 
 

− Wypełnij zależność odpowiednim kanałem DI: 
Kiedy poziom punktu danych jest niższy lub równy z poziomem pola, dostępne są 
jedynie kanały DI z płyt DIU należących do C26x, który zarządza danym polem. Aby 
zdefiniować C26x, który zarządza polem, należy zapoznać się z sekcją 5.1.4 
Definiowanie pola 

 
− Jeśli to konieczne, zaktualizuj atrybut zależności inverted value (2), której 

znaczenie zostało podane wcześniej 
 

 
 

RYSUNEK 202: PODŁĄCZANIE PUNKTU DANYCH SPS POPRZEZ JEDEN KANAŁ DI 
 

 

 
 

RYSUNEK 203: AKTUALIZACJA PODŁĄCZENIA PUNKTU DANYCH SPS 
 
 

4.6.4.2 Podłączanie punktu danych DPS poprzez dwa kanały DI. Aby utworzyć kanał danych DPS 
na dwóch kanałach DI: 
 
− Dodaj zależności closed' wired on (1) oraz 'open' wired on (2) na poziomie DPS. 

 
− Wypełnij zależność odpowiednimi kanałami DI: 

Kiedy poziom punktu danych jest niższy lub równy z poziomem pola, dostępne są 
jedynie kanały DI z płyt DIU należących do C26x, który zarządza danym polem. Aby 
zdefiniować C26x, który zarządza polem, należy zapoznać się z sekcją 5.1.4 
Definiowanie pola. 
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RYSUNEK 204: PODŁĄCZANIE PUNKTU DANYCH DPS POPRZEZ DWA KANAŁY DI 
 
 

4.6.4.3 Podłączanie punktu danych MPS poprzez n kanałów DI 
 
Podłączenia punktu danych MPS dokonuje się za pomocą 3 lub więcej kanałów DI (do 16) 
dla każdego stanu oraz opcjonalnego kanału DI dla sygnalizacji 'blokada odczytu'. 

 
Aby utworzyć punkt danych MPS na n kanałach DI (n <=16): 
− Dodaj zależność state <i> wired on (1) na poziomie punktu danych MPS, dla 

każdego dostępnego stanu MPS (i zaczyna się od 0). 
 

− Wstaw do zależności odpowiednie kanały DI: kiedy poziom punktu danych jest 
niższy lub równy z poziomem pola, dostępne są jedynie kanały DI z płyt DIU 
należących do C26x, który zarządza danym polem. Aby zdefiniować C26x, który 
zarządza polem, należy zapoznać się z sekcją 5.1.4 Definiowanie pola. 

 
− Jeżeli dla MPS istnieje sygnał blokady odczytu, dodaj zależność read inhibit wired 

on (2) na poziomie punktu danych MPS. 
 

 
 

RYSUNEK 205: PODŁĄCZANIE PUNKTU DANYCH MPS POPRZEZ N KANAŁÓW DI 
 
 

4.6.4.4 Podłączanie punktów danych MV oraz TPI 
 
Podłączenia punktu danych MV oraz TPI dokonuje się poprzez 1 kanał AI (pomiar 
analogowy) lub poprzez do 64 kanały DI (dla pomiarów cyfrowych) oraz dwa opcjonalne 
kanały DI dla sygnalizacji ‘blokady odczytu’ oraz bitu znaku. 
 
Aby podłączyć punkt danych MV lub TPI do kanału AI: 
− Dodaj zależność wired on (1) na poziomie MV lub TPI 

 
− Wstaw do zależności odpowiedni kanał AI: kiedy poziom punktu danych jest jest 
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(1) 

(2) (3) 

niższy lub równy z poziomem pola, dostępne są jedynie kanały AI z płyt AIU 
należących do C26x, który zarządza danym polem. Aby zdefiniować C26x, który 
zarządza polem, należy zapoznać się z sekcją 5.1.4 Definiowanie pola. 

 
− Aby zdefiniować zakres czujnika kanału AI, należy zapoznać się z sekcją 3.3.6 

Konfiguracja kanału AI. 
 

 
 

RYSUNEK 206: PODŁĄCZANIE PUNKTU DANYCH MV LUB PUNKTU DANYCH TPI ZA 
POMOCĄ JEDNEGO KANAŁU AI 

 
Aby podłączyć punkt danych MV lub TPI na n kanałach DI (n <=64): 

 
− Dodaj zależność bit <i> wired on (1) na poziomie punktu danych MV lub TPI dla 

każdego dostępnego kanału bitu MV lub TPI (i zaczyna się od 0). 
 

− Wstaw do zależności odpowiednie kanały DI: kiedy poziom punktu danych jest 
niższy lub równy z poziomem pola, dostępne są jedynie kanały DI z płyt DIU 
należących do C26x, który zarządza danym polem. Aby zdefiniować C26x, który 
zarządza polem, należy zapoznać się z sekcją 5.1.4 Definiowanie pola. 

 
− Jeżeli dla MV lub TPI istnieje sygnał blokady odczytu, należy dodać zależność read 

inhibit wired on 
(2) na poziomie punktu danych MV lub TPI. 
 

− Jeżeli dla MV istnieje bit znaku, dodaj zależność sign bit wired on (3) na poziomie 
punktu danych MV. 
 

 
 

RYSUNEK 207: PODŁĄCZANIE PUNKTU DANYCH MV POPRZEZ N KANAŁÓW DI 
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(2) 

(3) 

4.6.4.5 Podłączanie punktu danych licznika 
 
Podłączanie „Standardowego" punktu danych licznika (atrybut „typ licznika" ustawiony na 
„standard") jest wykonywane poprzez jeden kanał DI (licznik pojedynczego standardu) lub 
dwa (licznik podwójnego standardu). 

 
Aby podłączyć punkt danych licznika do kanału DI: 

 
− Dodaj zależność primary input wired on (1) na poziomie punktu danych licznika. 
− Jeżeli jest to licznik podwójny, dodaj dodatkową zależność secondary input wired 

on (2) na poziomie punktu danych licznika. 
 

− Wypełnij relację odpowiednim kanałem DI: kiedy poziom punktu danych jest jest 
niższy lub równy z poziomem pola, dostępne są jedynie kanały DI z płyt DIU 
należących do C26x, który zarządza danym polem. Aby zdefiniować C26x, który 
zarządza polem, należy zapoznać się z sekcją 5.1.4 Definiowanie pola. 

 
− Kiedy licznik jest wykorzystywany jako licznik energii (atrybut „typu licznika” 

ustawiony na „Energy import" lub „Energy Export”) nie jest potrzebne podłączenie, 
a wystarczy tylko zależność integrate: Elektryczny punkt danych MV (3) musi być 
dodany, aby zdefiniować wejście licznika. Ta zależność musi być wypełniona 
odpowiednim punktem danych MV. 

 
(1) 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

RYSUNEK 208: PODŁĄCZANIE PUNKTU DANYCH LICZNIKA POPRZEZ KANAŁ A WEJŚCIA 
CYFROWEGO DI 

 
 

4.6.5 Pozyskiwanie punktu danych wejściowych za pomocą sieci IED starszej generacji. 
 
Podłączenie IED nie jest opisane na poziomie SCE. Pozyskiwania wejściowego punktu 
danych wystawionego przez IED dokonuje się poprzez nadanie mu adresu 
komunikacyjnego w mapowaniu sieciowym przekaźnika starszej generacji. To adresowanie 
może być postrzegane jako wirtualne bez względu na podłączenie kanału. 
 
Adresowanie punktu danych MPS na sieci IED starszej generacji nie jest możliwe. 
W zależności od typu sieci starszej generacji, adresowanie informacji może się różnić. 
Więcej szczegółów dotyczących tworzenia sieci IED starszej generacji oraz definicji 
mapowania adresu można znaleźć w sekcji 3 Definiowanie konfiguracji C26x w hierarchii 
systemu. 
Aby połączyć punkt danych wejściowych z istniejącym adresem IED w mapowaniu IEC. 
 
− Dodaj zależność has for IED address (1) na poziomie punktu danych. Generalnie 

dostępne jest dodawanie tylko jednej zależności na każdy punkt danych, poza 
punktem danych DPS, do którego można dodać do dwóch zależności 
odpowiadających każdemu podstawowemu bitowi DPS, jeżeli protokół starszej 
generacji nie wspiera funkcji DPS. W takim przypadku DPS jest podzielony na dwa 
SPS pod względem protokołu starszej generacji. 
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(1) 

− Wstaw do zależności odpowiedni adresem IED: kiedy poziom punktu danych jest 
niższy lub równy z poziomem pola, dostępne są jedynie adresy IED urządzeń 
należących do C26x, który zarządza danym polem. Aby zdefiniować C26x, który 
zarządza polem, należy zapoznać się z sekcją 5.1.4 Definiowanie pola. 
 

 
 

RYSUNEK 209: POZYSKIWANIE PUNKTU DANYCH WEJŚCIOWYCH POPRZEZ SIEĆ IED 
STARSZEJ GENERACJI (NA PRZYKŁADZIE PUNKTU DANYCH SPS) 

 
Zasady konfiguracji i kontrola 
 
Punkt danych DPS może mieć jedną lub dwie zależności has for IED address: 

 
− W przypadku jednego adresu IED, atrybut „contact type” (typ zestyku) adresu IED 

musi być ustawiony do wartości „Unused” (Nieużywany). 
 

− W przypadku dwóch adresów IED, atrybut „contact type” (typ zestyku) jednego 
z adresów IED musi być ustawiony na wartość „open” (otwarty) a atrybut „typ 
kontaktu” drugiego adresu IED musi mieć wartość „close” (zamknięty). 

 
 

4.6.6 Pozyskiwanie punktu danych wejściowych poprzez IED nie powiązany z komunikacją 
IEC61850 DS Agile. 
 
Podłączenie IED nie jest opisane na poziomie SCE. Pozyskiwania wejściowego punktu 
danych wystawionego przez IED zgodne z IEC 61850-8-1 dokonuje się poprzez nadanie 
mu adresu komunikacyjnego w mapowaniu IEC 61850-8-1 przekaźnika starszej generacji. 
Takie adresowanie może być postrzegane jako wirtualne bez względu na podłączenie 
kanału (powiązania dokonuje się na poziomie IED). 
 
W celu poznania sposobu tworzenia IED i definicji mapowania odpowiadającego mu 
adresu IEC 61850-8-1, należy zapoznać się z odpowiednią instrukcją aplikacji (niemniej 
jednak, podobne mapowanie adresu IEC 61850-8-1 jest opisane w sekcji 3.5.2 
Definiowanie adresu mapy sieci magistrali stacyjnej niniejszej instrukcji). 
 
Aby połączyć punkt danych wejściowych z istniejącym adresem IEC 61850-8-1 IED 
w mapowaniu IEC: 

 
− Dodaj zależność has for IED address (1) na poziomie punktu danych. 

 
− Wstaw do zależności odpowiedni adres IEC61850. 

 
Nie wolno pomylić: 
− Przekaż adres IEC 61850-8-1 do punktu danych, ciągle podłączonego do C26x, 

poprzez dodanie zależności has for IEC address. 
 

− Przekaż adres IEC do punktu danych na IEC IED. W takim przypadku punkt danych 
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nie może być podłączony, ponieważ widnieje jako wytarzany lub zarządzany przez 
IEC IED. 

 

 
 

RYSUNEK 210: POZYSKIWANIE PUNKTU DANYCH WEJŚCIOWYCH POPRZEZ IED NIE 
POWIĄZANY Z DS AGILE (NA PRZYKŁADZIE PUNKTU DANYCH SPS) 

 
 

4.6.7 Tworzenie punktu danych wejściowych 
 
Kolejnym sposobem na utworzenie punktu danych wejściowych o wartościach czasu 
rzeczywistego jest zezwolenie na to, aby wygenerowały je funkcje programowe. 
Dokonuje się tego na kilku poziomach oprogramowania: 

 
− Nadzór nad urządzeniem IEC 61850-8-1 systemu DS Agile, gdzie wytwarzane są 

punkty danych do sygnalizacji trybu urządzenia, synchronizacji urządzenia, stanu 
bazy danych,… 
 

− Nadzór nad płytą urządzenia IEC61850 systemu DS Agile (diagnostyka stanu płyty). 
 

− Nadzór nad siecią starszej generacji oraz IED zarządzanym przez jednostki DS Agile 
C26x (diagnostyka stanu komunikacji). 

 
− Nadzór nad redundancją pomiędzy dwoma jednostkami DS Agile C26x (diagnostyka 

stanu redundancji). 
 

− Nadzór nad drukarkami rejestrującymi zarządzanymi przez serwer OI lub DS Agile 
C26x (diagnostyka stanu drukarki). 

 
− Nadzór archiwizacji zarządzanej przez serwer OI (diagnostyka stanu archiwizacji). 

 
− Właściwości nadane przez wbudowane elektryczne funkcje, funkcje grupowania lub 

funkcje użytkownika w jednostkach C26x DS Agile. 
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4.6.7.1 Domyślnie tworzony poprzez dekompozycję systemu systemowy punkt danych wejścia 
 
W modelowaniu danych wiele komponentów topologii systemu posiada punkty danych 
wejściowych. Generalnie tworzą się one w sposób domyślny podczas tworzenia 
komponentu: należą do jego hierarchii. 
Większość punktów danych wejściowych systemu podczas transmisji do sieci magistrali 
stacyjnej jest adresowanych w cegiełkach diagnostycznych IEC 61850-8-1. 
Lista takich systemowych punktów danych została podana w sekcji 3.10 Ustawianie 
informacji systemowej dla podzespołów C26x. 
 
 

4.6.7.2 Domyślnie tworzony poprzez funkcję wbudowaną elektryczny punkt danych wejściowych 
 
Domyślne punkty danych wejściowych mogą być osadzone w tworzeniu funkcji 
wbudowanej. Więcej szczegółów w następujących sekcjach: 
 
− 5.2 Definiowanie funkcji kontroli synchronizmu, 

− 5.3. Definiowanie wbudowanej funkcji samoczynnego powtórnego załączenia 

− 5.4 Definiowanie wbudowanej funkcji przełącznika zaczepów 

 
4.6.7.3 Definiowanie wolnej automatyki ISaGRAF 

 
Poprzez ustawienie wtyczki wyjścia, szybka automatyka może wytworzyć wartość czasu 
rzeczywistego dla wejściowego elektrycznego punktu danych (więcej w sekcji 4.5 
Definiowanie szybkiej automatyki FBD w SCE/PL ZA). 
Podobnie może zadziałać wolna automatyka, jeśli zarządza elektrycznymi punktami danych 
lub posiada zarządzane wejściowe punkty danych (więcej w sekcji 5.5 Definiowanie wolnej 
automatyki ISaGRAF w SCE/PL ZA). 
 
Dla potrzeb grup należy utworzyć elektryczny SPS zawierający wyniki dla danej grupy 
(więcej w sekcji 5.7.1 Definiowanie grupy). 
W przypadku powiązania SPS-DPS, wynikowy DPS jest produktem dwóch powiązań SPS 
(więcej w sekcji 5.7.3 Tworzenie DPS ). 
 
Aby zdefiniować równanie wzajemnego uzależnienia blokad (dla otwarcia lub zamknięcia) 
na punkcie danych SPC lub DPC, należy utworzyć dodatkowy (otwarty lub zamknięty) SPS, 
którego wynik jest obliczeniem równania wzajemnego uzależnienia blokad (więcej w sekcji 
5.7.4 Definiowanie blokady). 
 
 

4.6.7.4 Wejściowy elektryczny punkt danych tworzony domyślnie za pomocą obliczeń PN/PP 
 
Kolejnym sposobem na utworzenie elektrycznego punktu danych MV jest połączenie go 
z płytą PP/PN C26x. Następnie należy wypełnić atrybut określonego łącza, aby 
sprecyzować, o które obliczenia MV chodzi (moc, harmoniczna, ...) 
 
Dane wytwarzane na drodze obliczeń płyty PP/PN dotyczą: 
 
− Wartości RMS dla napięcia fazowego 

− Wartości RMS dla napięcia szyny zbiorczej 

− Wartości RMS dla prądu fazowego 

− Wartości RMS dla napięcia i prądu szczątkowego 

− Składowe podstawowe 

− Moc czynna 

− Moc bierna 
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− Moc pozorna 

− Częstotliwość 

− Poziomy harmonicznych (wyrażane jako stosunek amplitudy składowej podstawowej 

napięcia lub składowej podstawowej prądu) 

Aby połączyć punkt danych MV z obliczeniami PP/PN: 
 
− Dodaj zależność is computed by (1) na poziomie punktu danych. 

 
− Wstaw do zależności odpowiednią płytę PP/PN. Kiedy poziom punktu danych jest 

niższy lub równy z poziomem pola, dostępna jest jedynie płyta PP/PN należąca do 
C26x, który zarządza danym polem. Aby zdefiniować C26x, który zarządza polem, 
należy zapoznać się z sekcją 5.1.4 Definiowanie pola. 

 
− Wybierz w atrybucie zależności typ pomiaru (2), typ obliczeń i braną pod uwagę 

składową harmoniczną/podstawową. 
 

 
 

RYSUNEK 211: DEFINIOWANIE OBLICZEŃ PP/PN DLA PUNKTU DANYCH MV 
 
 

4.7 Definiowanie źródła kontroli dla wyjściowych punktów danych 
 

4.7.1 Przegląd 
 
Punkty danych wyjściowych mają wartości sterujące w czasie rzeczywistym, zarządzane 
na wiele wykluczających się wzajemnie sposobów: 
 
− sterowanie poprzez kanał(y) wyjściowe 

− sterowanie poprzez sieć IED starszej generacji 

− sterowanie poprzez IED nie powiązany z komunikacją IEC61850 DS Agile. 

− (wirtualne) sterowanie poprzez oprogramowanie: 

− sterowanie podzespołami systemu 

− punkty danych odpowiadające wbudowanym funkcjom oraz funkcjom 

użytkownika 

Podłączanie jest oparte na pewnych dobrych praktykach: 

− pierwszy kanał DPC podpięty do kanału ODD 

− dwa kanały DPC sąsiadujące ze sobą 
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4.7.2 Inteligentne tabele 
 
Więcej w sekcji 4.6.2 Inteligentne tabele. 
W przypadku podwójnego DP, utworzenie kanału skutkuje automatycznym utworzeniem 
kanału powiązanego z takimi samymi atrybutami: 

 

 
 

Aby rozszerzyć kanały do 4, wybierz Extend to dual cutting. Aby cofnąć, wybierz Reduce 
to simple DPC. 

 
 

4.7.3 Kontrolowanie punktu danych wyjściowych za pomocą kanałów wyjściowych 
 
Na poziomie SCE, łączenie punktu danych ze określonymi kanałami (kanały wyjść 
cyfrowych - DO) należącymi do płyt DOU200, DOU201 lub CCU2xx DS Agile C26x 
nazywane jest podłączaniem wyjściowego punktu danych. 
 

4.7.3.1 Podłączanie punktu danych SPC poprzez jeden kanał DO 
 
Aby podłączyć punkt danych SPC do kanału DO: 

 
− Dodaj zależność wired on (1) na poziomie SPC. 

 
− Wstaw do zależności odpowiedni kanał DO: kiedy poziom punktu danych jest jest 

niższy lub równy z poziomem pola, dostępne są jedynie kanały DO z płyt DOU 
należących do C26x, który zarządza danym polem. Aby zdefiniować C26x, który 
zarządza polem, należy zapoznać się z sekcją 5.1.4 Definiowanie pola. 

 

 
 

RYSUNEK 212: PODŁĄCZENIE PUNKTU DANYCH SPC POPRZEZ JEDEN KANAŁ DO 
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4.7.3.2 Podłączanie punktu danych DPC poprzez dwa do czterech kanałów DO 
 
Aby podłączyć punkt danych DPC na dwóch do czterech kanałach DO: 
 
− Dodaj zależność closed wired on (1) oraz open wired on (2) na poziomie punktu 

danych DPC (te zależności można dodać dwa razy w przypadku używania 4 
kanałów DO) 
 

− Wstaw do zależności odpowiednie kanały DO: kiedy poziom punktu danych jest jest 
niższy lub równy z poziomem pola, dostępne są jedynie kanały DO z płyt DOU 
należących do C26x, który zarządza danym polem. Aby zdefiniować C26x, który 
zarządza polem, należy zapoznać się z sekcją 5.1.4 Definiowanie pola 

 

 
 

RYSUNEK 213: PODŁĄCZANIE PUNKTU DANYCH DPC POPRZEZ DWA KANAŁY DO 
 
 

4.7.3.3 Podłączanie punktu danych nastawy 
 
Punkty danych nastaw mogą być podłączone tylko do kanałów cyfrowych (do 48 kanałów 
DO) oraz do dwóch opcjonalnych kanałów DO dla sygnalizacji 'blokady odczytu' i bitu 
znaku. Mogą być również podłączone do 1 kanału analogowego. 

 
Aby podłączyć punkt danych nastawy na n kanałach DO (n <=48): 

 
− Dodaj zależność bit <i> wired on (1) na poziomie punktu danych nastawy, dla 

każdego dostępnego kanału bitu nastawy (i zaczyna się od 0) 
 

− Wstaw do zależności odpowiednie kanały DO: kiedy poziom punktu danych jest 
niższy lub równy z poziomem pola, dostępne są jedynie kanały DO z płyt DOU 
należących do C26x, który zarządza danym polem. Aby zdefiniować C26x, który 
zarządza polem, należy zapoznać się z sekcją 5.1.4 Definiowanie pola 
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RYSUNEK 214: PODŁĄCZANIE PUNKTU DANYCH NASTAWY ZA POMOCĄ KANAŁU DO ORAZ 
KANAŁU AO 

 
Zasady konfiguracji i kontrola 
 
Punkt danych nastawy podłączony do kanałów DO C26x musi być cyfrowy i mieć profil 
z atrybutem „tryb SBO" ustawionym na Direct Execute (wykonywanie bezpośrednie) lub 
Direct Execute with SBO popup (wykonywanie bezpośrednie z okienkiem SBO). 

 
Aby zdefiniować opcjonalne zależności 2 do 4: 
 
− Dodaj zależność na poziomie nastawy używając do tego okna Object entry. 

 
− Kliknij dwukrotnie zależność w przeglądarce i wybierz miejsce docelowe w edytorze 

przypisywania zależności. 
 

− Jeśli to konieczne, ustaw atrybuty zależności 
 
 
Oznaczenie Zależność Atrybut 0..999 s Po upłynięciu 
 
2 ‘blokada odczytu’ podłączona do: kanału DO czas trwania blokady nastawa jest dozwolona 
 
3 ‘odśwież’ podłączone do: kanału DO Czas trwania odświeżenia alarm nie jest 

odświeżany, ale ostatnia 
otrzymana nastawa 
zostaje zachowana 

 
4 ‘bit znaku’ podłączony do: kanału DO – – 

 
Wyjaśnienie w sekcji 4.9 rozdziału C26x/PL OF. 
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4.7.3.4 Podłączenie z punktu danych CCU 
 
Punkt danych SPC, DPC może również wykorzystywać cyfrowe wyjścia płyt CCU. 

 

 

 
 

RYSUNEK 215: POZYSKIWANIE WYJŚCIOWEGO PUNKTU DANYCH PRZY UŻYCIU KARTY 
CCU 

 
 

4.7.4 Kontrolowanie punktu danych wyjściowych za pomocą sieci starszej generacji IED 
 
Podłączenie IED nie jest opisane na poziomie SCE. Kontrolowania wyjściowego punktu 
danych wysyłanego przez IED realizowane jest poprzez nadanie mu adresu 
komunikacyjnego w mapowaniu sieciowym przekaźnika starszej generacji. Takie 
adresowanie może być postrzegane jako wirtualne bez względu na podłączenie kanału 
(powiązania dokonuje się na poziomie IED). 
 
W zależności od typu sieci starszej generacji, adresowanie informacji może się różnić. 
Więcej szczegółów dotyczących tworzenia sieci IED starszej generacji oraz definicji 
mapowania adresu można znaleźć w sekcji 3 Definiowanie konfiguracji C26x w hierarchii 
systemu. 
 
Aby połączyć wyjściowy punkt danych z istniejącym adresem IED w mapowaniu IEC: 
 
− Dodaj zależność has for IED address (1) na poziomie punktu danych. Generalnie 

dostępne jest dodawanie tylko jednej zależności na każdy punkt danych, poza 
punktem danych DPC, do którego można dodać do dwóch zależności 
odpowiadających każdemu podstawowemu bitowi DPC, jeżeli protokół starszej 
generacji nie wspiera funkcji DPC. W takim przypadku DPC jest podzielony na dwa 
SPC pod względem protokołu starszej generacji. 
 

− Wstaw do zależności odpowiedni adresem IED: kiedy poziom punktu danych jest 
niższy lub równy z poziomem pola, dostępne są jedynie adresy IED urządzeń 
należących do C26x, który zarządza danym polem. Aby zdefiniować C26x, który 
zarządza polem, należy zapoznać się z sekcją 5.1.4 Definiowanie pola. 
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RYSUNEK 216: POZYSKIWANIE WYJŚCIOWEGO PUNKTU DANYCH POPRZEZ SIEĆ IED 
STARSZEJ GENERACJI (NA PRZYKŁADZIE PUNKTU DANYCH SPC) 

 
Zasady konfiguracji i kontrola 
 
− Punkt danych DPC może mieć jedną lub dwie zależności has for IED address: 

- W przypadku jednego adresu IED, atrybut „contact type” (typ zestyku) adresu IED 
musi być ustawiony do wartości „Unused” (Nieużywany). 
 
- W przypadku dwóch adresów IED, atrybut „contact type” (typ zestyku) jednego 
 z adresów IED musi być ustawiony na wartość „open” (otwarty) a atrybut „typ 
kontaktu” drugiego adresu IED musi mieć wartość „close” (zamknięty). 

 
 

4.7.5 Kontrola wyjściowego punktu danych poprzez IED nie powiązany z komunikacją IEC61850 
DS Agile. 
 
Podłączenie IED nie jest opisane na poziomie SCE. Kontrolowania wyjściowego punktu 
danych wysyłanego przez IED realizowane jest poprzez nadanie mu adresu 
komunikacyjnego w mapowaniu IEC 61850-8-1 przekaźnika starszej generacji. To 
adresowanie może być postrzegane jako wirtualne bez względu na podłączenie kanału. 
W celu poznania sposobu tworzenia IED i definicji mapowania odpowiadającego mu 
adresu IEC 61850-8-1, należy zapoznać się z odpowiednią instrukcją aplikacji (niemniej 
jednak, podobne mapowanie adresu IEC jest opisane w sekcji 3.5.2 Definiowanie adresu 
mapy sieci magistrali stacyjnej niniejszej instrukcji). 

 
Aby połączyć wyjściowy punkt danych z istniejącym adresem IED w mapowaniu IEC: 

 
− Dodaj zależność has for IED address (1) na poziomie punktu danych. 

 
− Wstaw do zależności odpowiedni adres IEC. 

 
Nie wolno pomylić: 
− Przekaż adres IEC do punktu danych, ciągle podłączonego do C26x, poprzez 

dodanie zależności has for IEC address. 
 

− Przekaż adres IEC do punktu danych na IEC IED. W takim przypadku punkt danych 
nie może być podłączony, ponieważ widnieje jako wytarzany lub zarządzany przez 
IEC IED. 
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RYSUNEK 217: POZYSKIWANIE WYJŚCIOWEGO PUNKTU DANYCH POPRZEZ IED NIE 
POWIĄZANY Z KOMUNIKACJĄ IEC DS AGILE. 

 
 

4.7.6 Tworzenie wyjściowego punktu danych 
 
Kolejnym sposobem na utworzenie wyjściowego punktu danych o wartościach czasu 
rzeczywistego jest zezwolenie na to, aby wygenerowały je funkcje programowe. 
Dokonuje się tego na kilku poziomach oprogramowania: 
 
− Nadzór nad urządzeniem IEC 61850-8-1 systemu DS Agile, gdzie wytwarzane są 

punkty danych do sterowania trybem urządzenia, przełączaniem bazy danych. Te 
systemowe wyjściowe punkty danych są używane tylko przez Narzędzie Zarządzania 
Systemem. 
 

− Nadzór nad redundancją pomiędzy dwoma jednostkami DS Agile C26x (kontrola 
redundancji). 

 
− Właściwości nadane przez wbudowane elektryczne funkcje, funkcje grupowania lub 

funkcje użytkownika w jednostkach C26x DS Agile. 
 

 
4.7.6.1 Domyślnie tworzony poprzez dekompozycję systemu systemowy wyjściowy punkt danych 

 
W modelowaniu danych tylko jednostki DS Agile topologii systemowej posiadają własne 
wyjściowe punkty danych służące do zarządzania trybem urządzenia i przełączania baz 
danych. Tworzą się one w sposób domyślny podczas tworzenia urządzenia: należą do jego 
hierarchii. 

 
Redundancja C26x potrzebuje specyficznych wyjściowych punktów danych, które muszą 
być ręcznie dodane do hierarchii C26x. 

 
Większość wyjściowych punktów danych systemu podczas transmisji do sieci magistrali 
stacyjnej jest adresowanych w cegiełkach diagnostycznych IEC 61850-8-1. 

 
Lista takich systemowych punktów danych została podana w sekcji 3.10 Ustawianie 
informacji systemowej dla podzespołów C26x. 
 
 

4.7.6.2 Domyślnie tworzony poprzez funkcję wbudowaną elektryczny wyjściowy punkt danych 
 
Domyślne wyjściowe punkty danych mogą być osadzone w tworzeniu funkcji wbudowanej. 
Więcej szczegółów w następujących sekcjach: 
 
− 5.2 Definiowanie funkcji kontroli synchronizmu, 

− 5.3. Definiowanie wbudowanej funkcji samoczynnego powtórnego załączenia 
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− 5.4 Definiowanie wbudowanej funkcji przełącznika zaczepów 

 
 

4.7.6.3 Definiowanie wolnej automatyki ISaGRAF 
 
Poprzez ustawienie wtyczki wyjściowej, szybka automatyka może generować wartości 
poleceń czasu rzeczywistego dla elektrycznych wyjściowych punktów danych. Podobnie 
może zadziałać wolna automatyka, jeśli zarządza elektrycznymi wyjściowymi punktami 
danych lub posiada zarządzane wyjściowe punkty danych (więcej w sekcji 5.5 Definiowanie 
wolnej automatyki ISaGRAF w SCE/PL ZA). 
 
W przypadku powiązania xPS-xPC musi istnieć wyjście elektryczne SPC lub DPC 
powiązane z SPS lub DPS i dlatego należy je czasami utworzyć (patrz: sekcja 5.7.2 
Kontrola xPC ). 
 

4.7.7 Definicja potwierdzenia w przypadku poleceń równoległych 
 
Kiedy dwa przeciwne polecenia (Otwórz/Zamknij lub Zamknij/Otwórz) są równoległe i mają 
różne pochodzenie, zarządzanie ich potwierdzeniami zostało opisane w poniższej tabeli: 
 

 

Komenda C Działanie  Potw 

PSL P Komenda 1 Nd. 
PSL O Komenda 1 Nd. 
Oper P Komenda 1 CO_ACK_FAILED_ORDER 
Oper O Komenda 2 CO_REQUEST_IN_PROGRES 

 
Kiedy dwa identyczne polecenia (Otwórz/Otwórz lub Zamknij/Zamknij) są równoległe i mają 
różne pochodzenie, zarządzanie ich potwierdzeniami zostało opisane w poniższej tabeli: 
 

 

Komenda C Działanie  Potw 

PSL P Komenda 2 Nd. 
PSL O Komenda 2 CO_REQUEST_IN_PROGRES 
Oper P Komenda 2 Nd. 
Oper O Komenda 2 CO_REQUEST_IN_PROGRES 

 
 

4.8 Definiowanie powiązania punktu danych 
 
Ta właściwość jest wykorzystywana do tworzenia połączenia pomiędzy dwoma punktami 
danych, tak aby możliwe było zdefiniowanie jednego punktu danych (nazywanego 
docelowym) poprzez stan drugiego punktu danych (nazywanego pierwotnym). 
 
Docelowe punkty danych mogą być jednym z poniższych typów: SPS lub DPS. Są one 
dostępne z domyślną nazwą Mapping SPS oraz Mapping DPS na każdym poziomie 
topologii elektrycznej. Na potrzeby przykładu te dwa "docelowe" punkty danych będą od tej 
pory ukazywane na poziomie podstacji (1). 
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RYSUNEK 218: DWA PUNKTY DANYCH DOCELOWYCH POZIOMU PODSTACJI 
 
Pierwotne punkty danych mogą być jednym z poniższych typów: SPS, DPS, MPS oraz MV. 
 
 

4.8.1 Dodawanie docelowego punktu danych 
 
Aby dodać docelowy punkt danych, wybierz wymagany poziom elektryczny (na naszym 
przykładzie Podstacja) i dodaj mapowanie xPS z okna kontekstowego Objects entry. 
 
 

4.8.2 Łączenie docelowego punktu danych z pierwotnym punktem danych 
 
Aby połączyć docelowy punkt danych z pierwotnym punktem danych należy dodać 
zależność 'is mapped on' (1) do wybranego "pierwotnego" punktu danych (polecenie 
wykonywane w naszym przykładzie na ogólnym poziomie pola). Po dodaniu zależność 
niezdefiniowana jest obecna w oknie "Contents of" powiązanym z punktem danych 
wykonywanego polecenia (2). 
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RYSUNEK 219: ŁĄCZENIE DOCELOWEGO PUNKTU DANYCH Z PIERWOTNYM PUNKTEM 

DANYCH 
 
Aby wybrać docelowy punkt danych kliknij dwukrotnie niezdefiniowaną zależność is 
mapped on: (3). W oknie dialogowym edytora przypisywania zależności wyświetlane są 
wszystkie dostępne punkty danych mapowania DPS (4). Kliknij w punkt danych mapowania 
DPS, z którym chcesz być powiązany za pomocą punktu danych wykonywanego 
polecenia (w naszym przykładzie jest to Mapowanie Subs DPS), a następnie kliknij 
przycisk OK. 

 

 

 
 

RYSUNEK 220: WYBIERANIE DOCELOWEGO PUNKTU DANYCH 
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4.8.3 Definiowanie powiązań stanów 
 
Dla każdego możliwego stanu pierwotnego punktu danych użytkownik może zdefiniować 
odpowiadający stan docelowego punktu danych. Aby wykonać takie powiązanie kliknij 
zdefiniowaną właśnie zależność is mapped on: (5) w oknie „Contents of:" powiązanym 
z punktem danych „order running". W oknie „Attributes of:" powiązanym z tą 
zależnością wymienione są wszystkie możliwe stany pierwotnego punktu danych (6) i dla 
każdego z nich użytkownik musi wybrać odpowiedni stan docelowego punktu danych (7). 
 

 
 

RYSUNEK 221: DEFINIOWANIE POWIĄZAŃ STANÓW 
 
 

Zasady konfiguracji i kontrola 
 
− Z pierwotnym punktem danych można powiązać do 10 docelowych punktów danych 

 
− Jako pierwotne punkty danych można zdefiniować do 100 punktów danych 

 
− Pierwotny punkt danych i docelowy punkt danych mogą należeć do różnych 

jednostek C26x. W takim przypadku stany pierwotnych punktów danych są 
transmitowane poprzez wiadomości GOOSE 

 
− Docelowy punkt danych jest wykorzystywany tak, jak inne punkty danych: 

w transmisji, używany w automatyce, alarmowaniu, … 
 

− Pierwotny punkt danych SPS może być powiązany z SPS lub DPS 
 

− Pierwotny punkt danych DPS może być powiązany z SPS lub DPS 
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− Pierwotny punkt danych MPS może być powiązany jedynie z SPS (zależność is 
mapped on: Mapowanie elektrycznego punktu danych DPS nie jest dostępne 
w oknie "Objects entry" powiązanym z MPS) 

 
− Pierwotny punkt danych MV może być powiązany jedynie z SPS (zależność is 

mapped on: Mapowanie elektrycznego punktu danych DPS nie jest dostępne 
w oknie "Objects entry" powiązanym z MV) 
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5. DEFINIOWANIE KONFIGURACJI C26X W HIERARCHII ELEKTRYCZNEJ 
 

5.1 Definiowanie topologii elektrycznej 
 
Na poziomie modelowania danych SCE, punktem wejścia topologii elektrycznej jest obiekt 
‘Site’. Teraz 'obiekt Site’ (1) może składać się jedynie z jednego obiektu ‘Substation’ 
(podstacji). 
Podstacja (2) jest utworzona z obiektów 'Voltage level’ (poziom napięcia), z których każdy 
odpowiada elektrycznemu podziałowi podstacji wg poziomów napięć (w kV). 
 
Poziom napięcia (3) jest agregacją obiektu 'Bay' (pole) (4), grupowania jednostek 
elektrycznych nazywanych modułem (5). Generalnie takie grupowanie spełnia wymogi 
samo-bezpieczeństwa pod względem elektrycznym, np. można je odizolować na czas 
konserwacji od innych pól za pomocą rozdzielnicy i może być zarządzane tylko przez jeden 
DS Agile C26x. Istnieją różne typy pól: linia zasilające, transformator, łącznik sprzęgłowy 
szyny, sekcja szyn, bateria kondensatora i pole ogólne. 
 
Sprzęganie dwóch poziomów napięcia jest zwykle realizowane za pomocą transformatora. 
Aby zachować elektryczny podział modelowania danych SCE, ten transformator musi 
należeć do pola transformatorowego (6) arbitralnie umieszczonego na jednym z dwóch 
poziomów napięć (generalnie na pierwszym). Dodatkowa zależność na transformatorze 
definiuje, do którego poziomu napięcia wtórnego (lub pierwotnego) należy. 
 
Finalnymi podzespołami elektrycznymi są moduły stanowiące pola. Istnieją różne typy 
modułów: wyłącznik, rozdzielnica, transformator, silnik, generator, bateria, kondensator, 
cewka indukcyjna, przetwornik i moduł ogólny. Istnieje dodatkowy moduł opisujący 
połączenie zewnętrzne podstacji (linia zewnętrzna). 
 
Każdy poziom topologii elektrycznej, poza poziomem Site (obiektu), może posiadać punkty 
danych, których cechy i konfiguracja są opisane w sekcji 4 Definiowanie punktu danych. 

 

 

 
 

RYSUNEK 222: DEFINICJA TOPOLOGII ELEKTRYCZNEJ (PRZYKŁAD) 
 



C26x/EN AP/C56a  Zastosowania 
 
Strona 218/375 DS Agile C26x 
 

 
 

RYSUNEK 223: PRZYKŁADY PÓL 
 

 
 

RYSUNEK 224: PRZYKŁADY MODUŁU 
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(1) 

5.1.1 Definiowanie obiektu Site 
 
Tworząc nową konfigurację z SCE, automatycznie tworzy się egzemplarz topologii 
elektrycznej poprzez obiekt podstawowy 'Site', zawierający obowiązkowy obiekt podstacji. 
Obiekt Site odpowiada identyfikacji projektu odbiorcy: jego atrybutami są krótka nazwa 
 i długa nazwa (1), które mogą być wprowadzone na poziomie SCE. Teraz te atrybuty nie 
są wykorzystywane. 

 

 

 
 

RYSUNEK 225: USTAWIANIE ATRYBUTÓW OBIEKTU SITE 
 
 

5.1.2 Definiowanie podstacji 
 
Tworząc nową konfigurację za pomocą SCE, automatycznie tworzy się egzemplarz 
topologii elektrycznej poprzez obiekt podstawowy 'Site', zawierający obowiązkowy obiekt 
podstacji. 
 
Obiekt podstacji odpowiada identyfikacji podstacji odbiorcy: jego atrybuty krótka nazwa 
 i długa nazwa (1) muszą być wprowadzone na poziomie SCE, dla poprawnego 
formatowania rejestracji i identyfikacji punktu danych, na poziomie C26x oraz interfejsu 
operatora. 
 
Na poziomie podstacji, atrybut ‘default uniqueness' (domyślna unikalność) (2) definiuje 
sposób zarządzania kontrolą unikalności dla fizycznie podpiętych poleceń sterujących na 
poziomie całej podstacji. Dostępne wartości to: 
 
− None: kontrola unikalności nie jest zapewniona przez system DS Agile dla podstacji. 

 
− Substation level: unikalność kontroli jest zapewniana przez system DS Agile dla całej 

podstacji, np. na poziomie podstacji następuje odmowa dla 2 równoległych poleceń 
sterujących, przy czym nie dotyczy to punktów danych skonfigurowanych jako 
niezależne od unikalności podstacji (patrz: sekcje 4.3.7.1, 4.3.8.1 oraz 4.3.9.3), 

 
− Bay level: unikalność kontroli jest zapewniana przez system DS Agile dla całego 

pola, np. w przypadku 2 kontroli równoległych następuje odmowa w obrębie tego 
samego pola, przy czym nie dotyczy to punktów danych skonfigurowanych jako 
niezależne od unikalności pola (patrz: sekcje 4.3.7.1, 4.3.8.1 oraz 4.3.9.3), 

 

 
 

RYSUNEK 226: USTAWIANIE ATRYBUTÓW PODSTACJI 
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Unikalność podstacji i pola są zarządzanie przez C26x poprzez syntezę obowiązkowych 
punktów danych SPS 'Order running' dodawanych automatycznie do pola podczas jego 
tworzenia (patrz: sekcja 5.1.4 Definiowanie pola). 
 
− Kiedy unikalność kontroli jest ustawiona dla podstacji, wszystkie jednostki C26x 

w podstacji muszą być klientami IEC 61850-8-1 dla wszystkich punktów danych 
'Order running' SPS zdefiniowanych dla wszystkich pól. W związku z tym poprawna 
konfiguracja IEC-61850 musi być wykonana dla wszystkich jednostek C26x, aby 
funkcja ta była obsługiwana. Więcej szczegółów dotyczących konfiguracjiIEC 61850-
8-1 w sekcji 3.5 Tworzenie sieci C26x na magistrali stacyjnej. 

 
 

5.1.2.1 Dodawanie ogólnego punktu danych podstacji 
 
Aby dodać punkt danych danego typu do podstacji, wybierz poziom podstacji i dodaj punkt 
danych z okna kontekstowego Objects entry. Poniższe ogólne punkty danych 
(standardowe wykorzystanie) są poza zakresem funkcji podstacji: 

 
− Lokalny / zdalny dla podstacji (patrz: sekcja 5.1.2.2 Definiowanie lokalnego / 

zdalnego punktu danych dla podstacji) 
 

− Przejęcie kontroli dla podstacji i połączeń SCADA (patrz: sekcja 5.1.2.3 Definiowanie 
punktu danych przejęcia kontroli dla podstacji i połączeń SCADA) 

 
Więcej szczegółów dotyczących punktów danych i ich konfiguracji w sekcji 4 Definiowanie 
punktu danych. 

 

 

 
 

RYSUNEK 227: DODAWANIE OGÓLNEGO PUNKTU DANYCH PODSTACJI 
 
Uwaga: Globalne potwierdzenie alarmów SPS (1) może być dodane do 

poziomu podstacji, aby automatycznie potwierdzić nowe alarmy 
w C26x oraz w OI. Atrybut trybu wykrywania tego SPS musi być 
ustawiony na „Permanentny" lub „Permanentny z autoresetem 
C26x". Ten SPS może być jakimkolwiek podłączonym SPS lub SPS 
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aktywowanym za pomocą polecenia sterującego (przy użyciu Glb 
alm ack ctrl SPC(2)) ze SCADA lub wygenerowanego przez 
jakikolwiek PSL. Możliwe jest również uruchomienie globalnego 
potwierdzenia alarmów o stałym czasie przy użyciu cyklicznego SPS 
(opisanego w sekcji 5.1.4.1 Dodawanie punktu danych pola 
ogólnego) 

 
 

5.1.2.2 Definiowanie punktu danych lokalnego / zdalnego dla podstacji A może być wykonane 
w trybie sterowania lokalnego lub zdalnego. 
 
Tryb zdalny oznacza, że ta podstacja jest kontrolowana przez Punkt Sterowania Zdalnego 
(RCP) poprzez bramę. Żadna kontrola nie może być wysłana z poziomu Punktu Kontroli 
Podstacji (poza przypadkiem, kiedy pole, którego dotyczy operacja jest w trybie SBMC, 
patrz: sekcja 5.1.4.3 Definiowanie trybu SBMC dla pola). 
 
Tryb lokalny oznacza, że podstacja jest kontrolowana z Interfejsu Operatora DS Agile 
(Punkt Kontroli Podstacji). Polecenia sterujące wysłane z RCP nie są brane pod uwagę 
przez system i zostaje odrzucona. 
 
Niektóre polecenia sterujące zdefiniowane podczas fazy konfiguracji mogą być niezależne 
od trybu sterowania podstacji: oznacza to, że mogą być uzyskane z SCP lub RCP bez 
względu na aktualny tryb sterowania. Polecenia sterujące z konfigurowalnej automatyki 
(patrz: sekcja 5.7 Definiowanie regulacji elektrycznej przez funkcje użytkownika) są 
akceptowane w obu trybach. Więcej szczegółów dotyczących konfiguracji tego atrybutu 
zależności w sekcjach: 
 
− SPC: sekcje 4.3.7.1, 

− DPC: sekcje 4.3.8.1, 

− Nastawa: sekcje 4.3.9.3. 

W trybie lokalnym lub zdalnym informacja pozyskana przez jednostki C26x oraz IED jest 
zawsze przesyłana do RCP oraz Interfejsu Operatora DS Agile. 
Funkcja automatycznego „Wymuszania nieprawidłowego BI” jest wykorzystywana do 
uniknięcia przetwarzania nieprawidłowych stanów trybu podstacji (lokalny lub zdalny stan 
podstawienia jest definiowany w konfiguracji). Stan „Wymuszony lokalny” jest przetwarzany 
jako stan „lokalny”. Stan „Wymuszony zdalny” jest przetwarzany jako stan „zdalny”. 
 
Ponadto dowolny klient IEC 61850-8-1 (np. Interfejs Operatora, brama, jednostki C26x) 
będzie automatycznie wymuszał tryb podstacji na „Wymuszony lokalny” lub „Wymuszony 
zdalny”, jeżeli uzyska stan UNKNOWN (NIEZNANEGO) (spowodowany np. utratą 
komunikacji pomiędzy C26x, który zarządza podstacją A klientami IEC 61850-8-1). 
Aby aktywować funkcjie lokalne / zdalne podstacji: 
 
− dodaj opcjonalne punkty danych ‘Local/remote DPS’ (1) oraz/lub ‘Loc/rem ctrl DPC’ 

(2) z okna kontekstowego Objects entry na poziomie podstacji, 
 

− skonfiguruj je (patrz: sekcja 4 Definiowanie punktu danych), 
 

− jeżeli to koniecznie, nie zapomnij o połączeniu ‘Loc/rem ctrl DPC’ z ‘Local/remote 
DPS’ poprzez zależność has for feedback. 
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RYSUNEK 228: DEFINIOWANIE LOKALNEGO / ZDALNEGO PUNKTU DANYCH DLA 
PODSTACJI 

 
Zasady konfiguracji i kontrola 
 
Od tej pory określenie „podłączony" oznacza, że punkt danych musi być podłączony do 
kanałów cyfrowych C26x. 

 
− Jeżeli występuje „Loc/rem ctrl DPC", to „Local/remote DPS" również musi być 

obecny (jest odpowiedzią zwrotną). 
 

− Jeżeli „Local/remote DPS" nie jest podłączony, to „Loc/rem ctrl DPC" jest 
obowiązkowy. 

 
− Jeżeli „Local/remote DPS" jest podłączony, to „Loc/rem ctrl DPC" nie jest 

obowiązkowy, ale jeżeli jest obecny, to musi być podłączony. 
 

− Jeżeli dla podstacji punkt danych „DPC" lub „SPC" ma atrybut „Substation mode 
dependency” (Zależność trybu podstacji) ustawiony na „Yes", to punkt danych 
podstacji „Local/remote DPS" musi być obecny. 

 
− Jeżeli obecne są dwa punkty danych „Local/remote DPS" oraz „Loc/rem ctrl DPC", to 

muszą mieć to samo urządzenie serwerowe. 
 

− Punkt danych „Loc/rem ctrl DPC" musi mieć atrybut profilu „tryb SBO” ustawiony na 
„Direct Execute” (Wykonanie bezpośrednie) lub „Direct Execute with SBO popup” 
(wykonywanie bezpośrednie z okienkiem SBO). 

 
 

5.1.2.3 Definiowanie punktu danych przejęcia kontroli dla podstacji i połączeń SCADA 
 
Ta funkcja zezwala Punktowi Kontroli Zdalnej (RCP) na wymuszenie trybu podstacji 
z LOKALNEGO na ZDALNY i na zdefiniowanie, na którym połączeniu polecenie sterujące 
SCADA musi być zaakceptowana. 
 
Aby aktywować funkcję Przejęcia Kontroli dla danej sieci SCADA: 

 
− dodaj opcjonalne punkty danych ‘Taking Control’ (Przejęcie sterowania) (2) oraz 

‘Taking status' (Przejęcie statusu) (1) poprzez okno Objects entry na poziomie 
podstacji, klikając prawym klawiszem myszy. 
 

− odpowiednio je skonfigurować (patrz punkt 4 Definiowanie punktu danych). 
 

− dodaj zależność is taken control of na poziomie punktu danych ‘Przejęcia statusu’ 
(3) i wstaw do niej odpowiednią sieć SCADA. 

 



Zastosowania C26x/EN AP/C56a 
 
DS Agile C26x Strona 223/375 
 
 

− nie zapomnij o połączeniu sterowania ze statusowym punktem danych poprzez 
zależność has for feedback. 

 

 
 

RYSUNEK 229: DEFINIOWANIE PUNKTU DANYCH PRZEJĘCIA STEROWANIA DLA 
PODSTACJI I ŁĄCZA SCADA 

 
Zasady konfiguracji i kontrola 

 
− Jeżeli przynajmniej jedna sieć SCADA jest połączona z funkcją Przejęcia 

sterowania, to wszystkie sieci SCADA systemu muszą być połączone z tą funkcją. 
 

− Jeżeli punkt danych „Przejęcia statusu" jest połączony z siecią SCADA, to musi być 
również połączony z punktem danych „Przejęcia sterowania" poprzez zależność has 
for feedback. 

 
− Punkt danych „Przejęcia sterowania” musi być połączony z punktem danych 

„Przejęcia statusu” poprzez zależność has for feedback. 
 

− Punkt danych „Przejęcia sterowania” musi mieć atrybut trybu aktywacji ustawiony 
na wartość „Permanent…". Punkt danych „Przejęcia statusu” musi mieć atrybut 
trybu wykrywania ustawiony na wartość „Permanent…". 

 
− Zarówno punkt danych „Przejęcia sterowania” jak i „Przejęcia statusu” musi być 

połączony z adresem SCADA w jego mapowaniu sieci SCADA. 
 

− Jeżeli funkcja Przejęcia sterowania jest już zdefiniowana, to „Loc/rem ctrl DPC" dla 
podstacji musi być obecny i niepodłączony. 

 
− Serwer lokalnych / zdalnych punktów danych jest serwerem każdej pary punktów 

danych „Przejęcie statusu" / „Przejęcie sterowania". 
 

− Wszystkie jednostki posiadające sieć SCADA połączoną z funkcją Przejęcia 
sterowania są: 

 
- Klientami każdej pary punktów danych „Przejęcie statusu" / „Przejęcie sterowania". 
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- Klientami pary punktów danych „Lokalny / zdalny DPS" / „Loc/rem ctrl DPC". 
 

 
5.1.2.4 Dodawanie funkcji użytkownika do podstacji 

 
Aby dodać funkcję użytkownika do podstacji, wybierz poziom podstacji i dodaj funkcję 
użytkownika z okna kontekstowego Objects entry. 
Więcej szczegółów dotyczących wykorzystania i konfiguracji funkcji użytkownika w sekcji 
5.7 Definiowanie elektrycznej regulacji poprzez funkcję użytkownika. 
 

 
 

RYSUNEK 230: DODAWANIE FUNKCJI UŻYTKOWNIKA DO PODSTACJI 
 
 

5.1.3 Definiowanie poziomu napięcia 
 
Na poziomie podstacji można dodać kilka obiektów ‘voltage level’ (poziom napięcia). 
Poziom napięcia odpowiada obszarowi podstacji, którego pola elektryczne i sub-moduły 
odnoszą się do takiego samego napięcia znamionowego. Istnieje wyjątek dla pola 
transformatorowego, polegający na sprzęganiu 2 różnych poziomów napięć, które muszą 
być arbitralnie ulokowane na jednym z nich. 
 
Aby utworzyć poziom napięcia, należy wybrać poziom podstacji i dodać poziom napięcia 
z okna kontekstowego Objects entry w następujący sposób: 
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(1) 

(2) 

(3) 

 
 

RYSUNEK 231: DODAWANIE POZIOMU NAPIĘCIA 
 
Dodając poziom napięcia należy zaktualizować kilka atrybutów ogólnych: 
 
− skrócona nazwa (short name) oraz pełna nazwa (long name): wykorzystywana do 

celów związanych z rejestrowaniem, alarmami, itd. 
 

− wartość znamionowa w kV 
 

− ATCC existence (No / Yes): kiedy jest ustawiony na ‘tak’, pojawia się dodatkowa 
zakładka dla poziomu napięcia, aby wpisać specyficzną wartość regulacji ATCC dla 
poziomu napięcia. Więcej szczegółów dotyczących konfiguracji ATCC i tego atrybutu 
w sekcji 5.6 Definiowanie automatycznej regulacji napięcia – ATCC – funkcja 
wbudowana) 

 

 

 
 

RYSUNEK 232: USTAWIANIE ATRYBUTÓW OGÓLNYCH PUNKTU DANYCH MV (PRZYKŁAD 
DLA OGÓLNEGO MV NA POZIOMIE POLA) 

 
 

5.1.3.1 Tworzenie ogólnego punktu danych poziomu napięcia 
 
Aby dodać punkt danych danego typu do poziomu napięcia, wybierz poziom napięcia 
i dodaj punkt danych z okna kontekstowego Objects entry. Dostępne ogólne punkty 
danych (standardowe wykorzystywanie) są wymienione na poniższym rysunku. 
Więcej szczegółów dotyczących punktów danych i ich konfiguracji w sekcji 4 Definiowanie 
punktu danych. 
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RYSUNEK 233: DODAWANIE OGÓLNEGO PUNKTU DANYCH POZIOMU NAPIĘCIA 
 
 

5.1.3.2 Dodawanie funkcji użytkownika do poziomu napięcia 
 
Aby dodać funkcję użytkownika do poziomu napięcia, wybierz poziom napięcia i dodaj 
funkcję użytkownika z okna kontekstowego Objects entry. 
Więcej szczegółów dotyczących wykorzystania i konfiguracji funkcji użytkownika w sekcji 
5.7 Definiowanie elektrycznej regulacji poprzez funkcję użytkownika. 

 

 

 
 

RYSUNEK 234: DODAWANIE FUNKCJI UŻYTKOWNIKA DO POZIOMU NAPIĘCIA 
 
 

5.1.4 Definiowanie pola 
 
Na poziomie ‘voltage level’ można dodać kilka obiektów 'bay' (pola). Poziom napięcia 
odpowiada obszarowi podstacji, którego pola elektryczne i sub-moduły odnoszą się do 
takiego samego napięcia znamionowego. Istnieje wyjątek dla pola transformatorowego, 
polegający na sprzęganiu 2 różnych poziomów napięć, które muszą być arbitralnie 
ulokowane na jednym z nich. 
 



Zastosowania C26x/EN AP/C56a 
 
DS Agile C26x Strona 227/375 
 
 

Aby utworzyć pole: 
− Wybierz poziom napięcia (1) i dodaj pole danego typu z okna kontekstowego 

Objects entry. 
 

− Zaktualizuj atrybuty pola. 
 

− Zaktualizuj jego zależność is managed by, aby zdefiniować, który C26x zarządza 
polem (2). 

 

 
 

RYSUNEK 235: DODAWANIE POLA DANEGO TYPU 
 

 

 
 

RYSUNEK 236: DEFINIOWANIE C26X, KTÓRY ZARZĄDZA POLEM 
 
 

Dodając pole należy zaktualizować kilka atrybutów ogólnych: 
 

1. short name oraz long name: krótka nazwa i długa nazwa pola używana 
w rejestracji, alarmowaniu, … 
 

2. unikalność kontroli używana dla wyjściowych punktów danych pola. Dostępne 
wartości to: 

 
None: kontrola unikalności nie jest zapewniana przez system DS Agile dla wyjściowych 
punktów danych pola. 

 
− See substation definition: unikalność kontroli jest dziedziczona z atrybutu 

'default uniqueness' (domyślna unikalność) na poziomie podstacji (patrz: sekcja 
5.1.2 Definiowanie podstacji). 
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(1) 

(2) 

 
 

RYSUNEK 237: USTAWIANIE OGÓLNYCH ATRYBUTÓW POLA (NA PRZYKŁADZIE POLA 
TYPU LINIA ZASILAJĄCA) 

 
Podczas dodawania pola na poziomie pola automatycznie tworzy się obowiązkowy punkt 
danych SPS 'order running'. Ten punkt danych zezwala systemowi DS Agile na 
zarządzanie unikalnością kontroli na poziomie podstacji i pola: jest on ustawiony kiedy, na 
polu wykonywane jest sterowanie. 

 
Zasady konfiguracji i kontrola 

 
− Kiedy unikalność kontroli jest ustawiona dla podstacji, wszystkie jednostki C26x 

w podstacji muszą być klientami IEC 61850-8-1 dla wszystkich punktów danych 
'Order running' SPS zdefiniowanych dla wszystkich pól. W związku z tym poprawna 
konfiguracja IEC-61850-8-1 musi być wykonana dla wszystkich jednostek C26x, aby 
funkcja ta była obsługiwana. Więcej szczegółów dotyczących konfiguracji IEC 61850-
8-1 w sekcji 3.5 Tworzenie sieci C26x na magistrali stacyjnej. 
 

Funkcje pól danego typu 
Używanie pola danego umożliwia tworzenie przypisanych mu domyślnie podkomponentów. 
Poniżej wymieniono wszystkie typy pól z ich funkcjami podkomponentów: 

 
− Linia zasilająca: moduły wyłącznika i linii zewnętrznej są obowiązkowe i tworzone 

w sposób domyślny, 
 

− Transformator: moduł transformatora jest obowiązkowy i tworzony w sposób 
domyślny, 

 
− Łącznik sprzęgłowy szyn: moduł wyłącznika jest obowiązkowy i tworzony w sposób 

domyślny, 
 

− Łącznik sprzęgłowy szyn: moduł wyłącznika jest obowiązkowy i tworzony w sposób 
domyślny, 

 
− Bateria kondensatorów: moduł kondensatora jest obowiązkowy i tworzony w sposób 

domyślny, 
 

− Bocznik: moduł wyłącznika jest obowiązkowy i tworzony w sposób domyślny, 
 

− Szyna zbiorcza: brak dostępnego modułu. Takie pole danego typu musi być 
widoczne jako pojedynczy węzeł elektryczny. Specyficzny atrybut ‘node reference’ 
(odniesienie węzła) wykorzystywany w definicji topologii elektrycznej dla funkcji 
ATCC może być wprowadzony dla szyny zbiorczej. Więcej szczegółów dotyczących 
konfiguracji ATCC i tego atrybutu w sekcji 5.6 Definiowanie automatycznej regulacji 
napięcia – ATCC – funkcja wbudowana) 

 
− Pole ogólne: brak ograniczenia dla podkomponentów. Stosowane w celach ogólnych 

poza zakresem innych uprzednich pól danego typu. 
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5.1.4.1 Dodawanie ogólnego punktu danych pola 
 
Aby dodać punkt danych do pola, wybierz poziom pola i dodaj punkt danych danego typu z 
okna kontekstowego Objects entry. Ogólne punkty danych (standardowe wykorzystanie) 
będące poza zakresem określonych funkcji podstacji są wymienione poniżej: 

 
− Lokalny / zdalny dla pola (patrz: sekcja 5.1.4.2 Definiowanie lokalnego / zdalnego 

punktu danych dla pola) 
 

− SBMC dla pola (patrz: sekcja 5.1.4.3 Definiowanie trybu SBMC dla pola) 
 

− Obliczenia dla grupy (patrz: sekcja 5.7.1 Definiowanie grupy) 
 

Więcej szczegółów dotyczących punktów danych i ich konfiguracji w sekcji 4 Definiowanie 
punktu danych. 

 

 
 

RYSUNEK 238: DODAWANIE OGÓLNEGO PUNKTU DANYCH DO POLA 
 
Uwaga: W C26x można zdefiniować jako cykliczne (cykl dzienny) do 8 

przejściowych punktów danych SPS (1). Mogą być wykorzystywane 
do aktywowania okresowego przetwarzania. Oprócz zwykłych 
atrybutów punktów danych SPS, te wymagają dodatkowo 
konfiguracji dwóch specyficznych atrybutów, (2) które definiują czas 
ich aktywacji. 

 
 

5.1.4.2 Definiowanie lokalnego / zdalnego punktu danych pola: 
 
Każe pole może być niezależnie przełączane do trybu zdalnego lub lokalnego. 
 
Tryb zdalny oznacza, że pole jest kontrolowane z wyższego poziomu, np. Punktu 
Sterowania Zdalnego (RCP) lub Punktu Sterowania Podstacji (SCP), w zależności od 
aktualnego trybu sterowania podstacji. Żadne komendy sterowania nie mogą być wysłane 
z poziomu Punktu Kontroli Pola (BCP), np. interfejsu operatora C26x, który zarządza 
polem. 
Tryb lokalny oznacza, że pole jest kontrolowane z BCP. Nie bierze on pod uwagę komend 
sterowania wydawanych z wyższego poziomu. 
 
Niektóre polecenia sterujące zdefiniowane podczas fazy konfiguracji mogą być niezależne 
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od trybu sterowania pola: oznacza to, że mogą być wysłane z dowolnego punktu kontroli 
bez względu na aktualny tryb sterowania. Polecenia sterujące z konfigurowalnej automatyki 
(ISaGRAF) są akceptowane w trybie zdalnym. Więcej szczegółów dotyczących konfiguracji 
tego atrybutu zależności w sekcjach: 
 
− SPC: patrz sekcje 4.3.7.1, 

− DPC: patrz sekcje 4.3.8.1, 

− Nastawa: patrz sekcje 4.3.9.3. 

Bez względu na ustawienie trybu lokalnego lub zdalnego, wskazania transmitowane przez 
pole są zawsze wysyłane zarówno do SCP jak i RCP. 
Funkcja automatycznego „Wymuszania nieprawidłowego BI” jest wykorzystywana do 
uniknięcia przetwarzania nieprawidłowych stanów trybu pola (lokalny lub zdalny stan 
podstawienia jest definiowany w konfiguracji). Stan „Wymuszony lokalny” jest przetwarzany 
jako stan „lokalny”. Stan „Wymuszony zdalny” jest przetwarzany jako stan „zdalny”. 
Aby aktywować funkcje lokalne / zdalne pola: 
 
− na poziomie pola dodaj opcjonalne punkty danych Local/remote DPS (1) oraz/lub 

Loc/rem ctrl DPC (2)  z okna kontekstowego Objects entry 
 

− skonfiguruj je (patrz: sekcja 4 Definiowanie punktu danych), 
 

− jeżeli to koniecznie, nie zapomnij o połączeniu kontroli lokalnej / zdalnej z punktem 
danych stanu lokalnego / zdalnego przy użyciu zależności has for feedback. 

 

 
 

RYSUNEK 239: DEFINIOWANIE LOKALNEGO / ZDALNEGO PUNKTU DANYCH DLA POLA 
 

Zasady konfiguracji i kontrola 
 
Od tej pory określenie „podłączony" oznacza, że punkt danych musi być podłączony do 
wejść cyfrowych C26x. 
 
− Jeżeli występuje Loc/rem ctrl DPC, to Local/remote DPS również musi być obecny 

(jest odpowiedzią zwrotną). 
 

− Jeżeli Local/remote DPS jest podłączony, to Loc/rem ctrl DPC nie jest 
obowiązkowy, ale jeżeli jest obecny, to musi być podłączony. 

 
− Jeżeli Local/remote DPS jest podłączony, to Loc/rem ctrl DPC nie jest wymagany, 

ale jeżeli jest obecny, to musi być podłączony. 
 

− Jeżeli dla pola punkt danych „DPC" lub „SPC" ma atrybut bay mode dependency 
ustawiony na „Yes", to punkt danych pola Local/remote DPS musi być obecny. 

 
− Punkt danych „Loc/rem ctrl DPC" musi mieć atrybut profilu „tryb SBO” ustawiony 

na „Direct Execute” (Wykonanie bezpośrednie) lub „Direct Execute with SBO popup” 
(wykonywanie bezpośrednie z okienkiem SBO). 
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Jeżeli płyta „GHU200" C26x ma atrybut HMI type ustawiony na „Simple", to wszystkie 
punkty danych Local/remote DPS pól zarządzanych przez ten sam C26x muszą być 
„Wired” (podłączone) lub „System” (systemowe). 
 
 

5.1.4.3 Definiowanie trybu SBMC dla pola 
 
Każde pole może być ustawione na tryb SBMC (Sterowanie Serwisowe Oparte Na 
Lokalizacji). 
 
W trybie SBMC, pole nie bierze pod uwagę komend wysyłanych z Punktu Sterowania 
Zdalnego (RCP), nawet jeśli podstacja ma tryb kontroli zdalnej (patrz: sekcja 5.1.4.2 
Definiowanie lokalnego / zdalnego punktu danych pola). Niektóre polecenia sterujące 
zdefiniowane na etapie konfiguracji, mogą być niezależne od trybu SBMC. Więcej 
szczegółów dotyczących konfiguracji tego atrybutu zależności w sekcjach: 
 

− SPC: patrz sekcje 4.3.7.1, 

− DPC: patrz sekcje 4.3.8.1, 

− Nastawa: patrz sekcje 4.3.9.3. 

Ta funkcja umożliwia kontrolę wybranych pól za pomocą Punktu Sterowania Podstacji 
(SCP) oraz opcjonalne stłumienie lub wymuszenie przejścia punktów danych RCP do 
stanu wstępnie zdefiniowanego, podczas gdy podstacja znajduje się w trybie zdalnym. 
Przy ustawieniu w profilu na 'zależny od SBMC', punkt danych należących do pola w trybie 
SBMC przejmuje stan zdefiniowany w konfiguracji profilu dla RCP, ale w dalszym ciągu jest 
normalnie przetwarzany w Scs (np. wszystkie procesy wewnątrzsystemowe nie są 
zmieniane przez modyfikację stanu sygnalizacji w interfejsie RCP). 
 
Stan punktu danych wysyłany do RCP jest zdefiniowany w jego profilu. Dla każdego typu 
punktu danych jest to: 

 

SPS SUPPRESSED, SET, RESET (tłumiony, ustawiony, 
 DPS SUPPRESSED, OPEN, CLOSE, JAMMED (tłumiony, 

   MPS SUPPRESSED, UNDEFINED (tłumiony, 
 MV, TPI oraz Counter 

 
SUPPRESSED (tłumiony) 

 
Aby włączyć funkcję SBMC na poziomie pola: 

 
− dodaj opcjonalne punkty danych ‘SBMC SPS’ (1) oraz ‘SBMC control SPC’ (2) 

z okna kontekstowego Objects entry na poziomie pola, 
 

− skonfiguruj je (patrz: sekcja 4 Definiowanie punktu danych), 
 

− nie zapomnij o połączeniu sterowania SBMC z punktem danych stanu SBMC przy 
użyciu zależności has for feedback. 
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RYSUNEK 240: DEFINIOWANIE TRYBU SBMC DLA POLA 
 
Zasady konfiguracji i kontrola 
 
− Jeżeli występuje SBMC SPS, to musi być obecny również SBMC control SPC 

 
− Jeżeli występuje SBMC control SPC, to musi być obecny również SBMC SPS 

 
− Jeżeli występuje SBMC control SPC, to jego atrybut bay mode dependency musi 

być ustawiony na „No" 
 

− Jeżeli punkt danych „DPC" lub „SPC" ma atrybut SBMC mode dependency 
ustawiony na „Yes", to punkt danych SBMC SPS musi być obecny. 

 
− Jeżeli punkt danych „DPS" lub „SPS" ma atrybut SBMC dependant ustawiony na 

„Yes", to punkt danych „SBMC SPS" musi być obecny. 
 

 
5.1.4.4 Dodawanie funkcji użytkownika do pola 

 
Aby dodać funkcję użytkownika do pola, wybierz poziom pola i dodaj funkcję użytkownika 
z okna kontekstowego Objects entry. 
 
Więcej szczegółów dotyczących wykorzystania i konfiguracji funkcji użytkownika w sekcji 
5.7 Definiowanie elektrycznej regulacji poprzez funkcję użytkownika. 

 

 

 
 

RYSUNEK 241: DODAWANIE FUNKCJI UŻYTKOWNIKA DO POLA 
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5.1.5 Definiowanie modułu 
 
W tej sekcji omówiona jest ogólna konfiguracja modułu. Konfiguracja specyficznych typów 
modułu jest opisana w odpowiednich sekcjach poniżej. 

 
Na poziomie 'pola' można dodać w sposób domyślny lub jawny kilka obiektów 'modułu'. 
Generalnie moduł odpowiada instalacji elektrycznej podstacji: transformator, wyłącznik itd. 
Może mieć własny atrybut Order running SPS. 

 
Aby utworzyć moduł w sposób jawny: 
− Wybierz poziom pola (1) i dodaj moduł danego typu z okna kontekstowego Objects 

entry. 
 

Dla modułu domyślnego lub jawnego: 
 

− Zaktualizuj atrybuty modułu (patrz następne sekcje). 
 

 

 
 

RYSUNEK 242: BEZPOŚREDNIE DODAWANIU MODUŁU DANEGO TYPU 
 

Dodając moduł należy zaktualizować kilka atrybutów ogólnych: 
 

1. short name oraz long name: krótka nazwa i długa nazwa modułu używanego 
w rejestracji, alarmowaniu, … 
 

2. node reference (odniesienie węzła) wykorzystywane do definicji topologii 
elektrycznej. Więcej szczegółów dotyczących tego atrybutu w sekcji 4.3.8.1 
Definiowanie topologii elektrycznej dla funkcji ATCC. 
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(1) 

(2) 

 
 

RYSUNEK 243: USTAWIANIE OGÓLNYCH ATRYBUTÓW MODUŁU OGÓLNEGO 
 
Cechy modułów danego typu 
 
Używanie modułu danego typu zawęża jego konfigurację. Wszystkie dostępne moduły 
danego typu są wymienione poniżej wraz z ich głównymi właściwościami konfiguracyjnymi: 
 
− Kondensator, cewka indukcyjna: 

− Atrybut specyficzny 'reactive power value' (wartość mocy biernej) (w MVA). 

− Moduł nieblokowany 

− Przetwornik, generator, silnik: 

− Moduł nieblokowany 

− Transformator: 

− Moduł blokowany 

− Wsparcie wbudowanej funkcji przełącznika zaczepów 

− Wsparcie wbudowanej funkcji ATCC 

− Moduł wyłącznika: 

− Moduł blokowany 

− Wspiera kontrolę synchronizmu i wbudowane funkcje SPZ 

− Wspiera wysuwanie, jeżeli wyłącznik jest typu wyjmowalnego 

− Moduł rozdzielnicy 

− Moduł blokowany 

− Podtrzymuje wycofanie się, jeżeli wyłącznik może się wycofać 

− Linia zewnętrzna: 

− Wspiera tylko przypisywanie SPS oraz DPS 

− Moduł ogólny: 

− Moduł blokowany 

− Używany do elementów instalacji innych niż wymienione powyżej moduły 

danych typów 

Niektóre moduły (wyłącznik, rozdzielnica, przetwornik) obok punktu danych modułowej 
wielkości pomiarowej wspierają działanie punktu danych roboczej wielkości pomiarowej. 
Wykorzystuje się to w szczególności do reprezentowania licznika stanu (operacji) urządzeń 
IED dostawców zewnętrznych. 
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5.1.5.1 Dodawanie ogólnego punktu danych modułu 

 
Aby dodać punkt danych danego typu do modułu, wybierz poziom modułu i dodaj punkt 
danych danego typu z okna kontekstowego Objects entry. Ogólne punkty danych 
(standardowe wykorzystanie) będące poza zakresem określonych funkcji modułu są 
wymienione poniżej: 
 
− Obliczenia dla grupy (patrz: sekcja 5.7.1 Definiowanie grupy) 

− Moduł blokowania (patrz: sekcja 5.1.5.3 Definiowanie modułu blokowanego). 

− Funkcje specyficzne i konfiguracja modułów danego typu (patrz następne sekcje). 

Więcej szczegółów dotyczących punktów danych i ich konfiguracji w sekcji 4 Definiowanie 
punktu danych. 

 

 
 

RYSUNEK 244: DODAWANIA OGÓLNEGO PUNKTU DANYCH MODUŁU (NA PRZYKŁADZIE 
MODUŁU GENERATORA) 

 
 

5.1.5.2 Dodawanie funkcji użytkownika do modułu 
 
Aby dodać funkcję użytkownika do modułu, wybierz poziom modułu i dodaj funkcję 
użytkownika z okna kontekstowego Objects entry. 
 
Więcej szczegółów dotyczących wykorzystania i konfiguracji funkcji użytkownika w sekcji 
5.7 Definiowanie elektrycznej regulacji poprzez funkcję użytkownika. 
Moduły nie wspierają funkcji ISaGRAF. 

 

 
 

RYSUNEK 245: PRZYPISYWANIE FUNKCJI UŻYTKOWNIKA DO MODUŁU (NA PRZYKŁADZIE 
MODUŁU GENERATORA) 
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5.1.5.3 Definiowanie modułu blokowanego 
 
W systemie DS Agile, blokowanie modułu jest funkcją systemową działającą na C26x, 
który zarządza polem zawierającym tenże moduł. 
Po zablokowaniu modułu, jakakolwiek późniejsza komenda sterowania, którą otrzyma 
moduł będzie przez niego odrzucona. Blokowanie jest sprawdzane podczas przetwarzania 
sekwencji kontrolnej na poziomie C26x. 
 
Można zablokować jedynie następujące typy modułów: 

− Wyłącznik, 

− Rozdzielnica, 

− transformator, 

− Moduł ogólny: 

 

Aby ustawić taki moduł jako blokowany: 
 
− Dodaj atrybut Lock SPS wstępnie zdefiniowanego punktu danych SPS na poziomie 

modułu (1) i skonfiguruj go (patrz: sekcja 4 Definiowanie punktu danych), 
 

− Dodaj atrybut Lock control SPC wstępnie zdefiniowanego punktu danych SPC na 
poziomie modułu (2) i skonfiguruj go (patrz: sekcja 4 Definiowanie punktu danych), 

 
− Zdefiniuj Lock SPS jako odpowiedź zwrotną dla Lock control SPC poprzez dodanie 

i wypełnienie zależności has for feedback na poziomie SPC (patrz sekcja 4.3.7.2 
Definiowanie odpowiedzi zwrotnej SPC). 

 

 
 

RYSUNEK 246: DEFINIOWANIE MODUŁU BLOKOWANEGO 
 

Lock SPS oraz Lock control SPC są punktami danych zasilanymi i sterowanymi 
bezpośrednio przez C26x, który zarządza modułem. Nie mogą być podłączone. 
 
Zasady konfiguracji i kontrola 
 
− Lock control SPC musi mieć Lock SPS dla odpowiedzi zwrotnej. 
 
 

5.1.5.4 Definiowanie wyjmowanego wyłącznika lub rozdzielnicy, aby zdefiniować wyjmowany 
wyłącznik lub rozdzielnicę: 
 
− dodaj wstępnie zdefiniowany SPS ‘Withdrawn’ na poziomie modułu 

 
− skonfiguruj go (patrz: sekcja 4 Definiowanie punktu danych) 

 
Informacja stanu wyjęcia jest przydatna do animacji mimicznej pola na przednim panelu 
LCD C26x. Więcej szczegółów w sekcji 6.3 Definiowanie plansz synoptycznych pola dla 
C26x. 
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RYSUNEK 247: DEFINIOWANIE MODUŁU WYJMOWANEGO (NA PRZYKŁADZIE WYŁĄCZNIKA) 
 

5.1.5.5 Definiowanie wyłącznika 
 
W tej sekcji omówione są ogólne cechy wyłączników i powiązane z nimi wejściowe 
i wyjściowe punkty danych na poziomie C26x. 
Jeżeli wyłącznik jest synchronizowany przez zewnętrzną lub wewnętrzna kontrolę 
synchronizmu, to istnieją dodatkowe punkty danych. Więcej szczegółów w sekcji 5.2 
Definiowanie funkcji kontroli synchronizmu C26x. 
Ogólne funkcje modułów opisano w sekcji 5.1.5 Definiowanie modułu. Stosuje się je 
w przypadku modułów wyłącznika i nie są tutaj omówione. 
Dodając moduł wyłącznika należy zaktualizować kilka następujących atrybutów ogólnych: 
 
Typ wyłącznika: 

„Jednofazowy" (jednobiegunowy) „Trójfazowy" (trójpolowy) Inne 
Wysterowania 3 biegunów mogą być 
przeprowadzone niezależnie 

Wysterowania 3 biegunów mogą być 
przeprowadzone wspólnie 

Przestarzałe 
wyłączniki 

 

 
 

 
 

RYSUNEK 248: USTAWIANIE TYPU WYŁĄCZNIKA 
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Poniższe tabele ukazują wejścia i wyjścia funkcji wyłącznika kontrolowanych przez C26x - 
dla wyłączników jednopolowych i trójpolowych. Na poniższym rysunku etykieta SCE 
każdego punktu danych ma przypisany numer referencyjny. 
 
Podczas tworzenia modułu wyłącznika, zarówno w sposób domyślny jak i jawny (sekcja 
5.1.4 Definiowanie pola), automatycznie tworzy się wstępnie zdefiniowana obliczona 
pozycja przełącznika (22) DPS. 
 
Aby poprawnie skonfigurować moduł wyłącznika: 

− dodaj odpowiednie punkty danych zgodnie z poniższymi tabelkami, 

− skonfiguruj je (patrz: sekcja 4 Definiowanie punktu danych), 

− nie zapomnij o połączeniu poleceń sterujących (1), (11) lub (13) wyłączenia 
z punktem danych obliczonej pozycji przełącznika (22) z zależnością has for 
feedback. 

 
Wyłącznik trójpolowy 

 WYJŚCIA DLA 
WYŁĄCZNIKA TYPU A 

WYJŚCIA DLA WYŁĄCZNIKA 
TYPU B (iv) 

WEJŚCIA DLA OBU TYPÓW 
WYŁĄCZNIKA 

STEROWANIE 
URZĄDZENIEM 

(1) DPC: sterowanie 
otwarciem/zamknięciem 
urządzenia 

(13) SPC: sterowanie otwarciem 
urządzenia 
(11) SPC: sterowanie 
zamknięciem urządzenia 

(9) DPS lub (21) SPS: położenie 
fizyczne urządzenia (1 pole) 
(16) SPS (opcjonalny): 
sygnalizacja niezgodność 
położenia zestyków (ph not 
together) 
(22) odpowiedź zwrotna systemu 
DPS dla sterowania (i) 

WYBÓR 
URZĄDZENIA 
(SPRZĘT) 

(10) SPC (opcjonalny): 
kontrola wyboru urządzenia 

(10) SPC (opcjonalny): kontrola 
wyboru urządzenia 

(20) SPS (opcjonalny): 
sygnalizacja wyboru położenia 
urządzenia 

 
Wyłącznik jednobiegunowy 

 WYJŚCIA DLA 
WYŁĄCZNIKA TYPU A 

WYJŚCIA DLA 
WYŁĄCZNIKA TYPU B 

(iv) 
WEJŚCIA DLA OBU TYPÓW WYŁĄCZNIKA 

STEROWANIE 
URZĄDZENIEM 

(1) DPC: sterowanie 
otwarciem/zamknięcie
m urządzenia 

(2) DPC: sterowanie 
otwarciem fazy A 
(3) DPC: sterowanie 
otwarciem fazy B (impuls) 
(4) DPC: sterowanie 
otwarciem fazy C 
(1) DPC: sterowanie 
zamknięciem 
urządzenia 

(17) SPS lub (6) DPS: położenie fizyczne na 
fazie A 
(18) SPS lub (7) DPS: położenie fizyczne na 
fazie B 
(19) SPS lub (8) DPS: położenie fizyczne na 
fazie C 
(16) sygnalizacja systemowego SPS ph not 
together (ii) 
(22) system DPS: odpowiedź zwrotna dla 
sterowania (iii) 

WYBÓR 
URZĄDZENIA 
(SPRZĘT) 

(10) SPC (opcjonalny): 
kontrola wyboru 
urządzenia 

(10) SPC/DPC 
(opcjonalny): kontrola 
wyboru urządzenia 

(20) SPS (opcjonalny): informacja o wyborze 
położenia urządzenia 

 
− (i) Obliczony sygnał podwójny jest równy stanowi zestyków pomocniczych 

wyłącznika, gdy nie ma niezgodności położenia zestyków, np. gdy wartość ph not 
together to false, w przeciwnym razie obliczony sygnał jest równy jammed 
(zakleszczony). 
 

− (ii) Obliczony sygnał ph not together ma stan false, gdy wszystkie bieguny są w tej 
samej pozycji otwartej lub zamkniętej. Ma stan true, kiedy zostanie wykryta 
niezgodność położenia zestyków. 

 
− (iii) Obliczony sygnał jest równy stanowi fazy A, jeżeli stan ph not together jest 

równy „false” (np. nie wykryto niezgodności położenia zestyków), w przeciwnym razie 
obliczony sygnał będzie miał stan „jammed” (zakleszczony). 

 
− (iv) Punkty SPC nie są widziane przez inne jednostki IEC 61850-8-1 
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RYSUNEK 249: DOSTĘPNE WSTĘPNIE ZDEFINIOWANE PUNKTY DANYCH DLA 
WYŁĄCZNIKA 

 
Zasady konfiguracji i kontrola 

 

− Punkty danych Switch Ctrl DPC oraz Switch Ctrl SPC wykluczają się wzajemnie. 

Żaden z nich nie jest obowiązkowy. 

− Jeżeli położenie fizyczne urządzenia jest podane przez SPS (21), sygnalizacja ph 
not together 

(16) musi być skonfigurowane. 

− Zestaw 1: {Switch phA DPC, Switch phB DPC, Switch phC DPC} 

Zestaw 2: {Switch phA SPC, Switch phB SPC, Switch phC SPC} 

Zestaw 3: {Switch phA pos. DPS, Switch phB pos. DPS, Switch phC pos. DPS} 

Zestaw 4: {Switch phA pos. SPS, Switch phB pos. SPS, Switch phC pos. SPS} 

 

Jeżeli typ wyłącznika jest ustawiony na „Single phase CircuitBreaker” (Wyłącznik 
jednofazowy), to: 
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- w zestawie, jeżeli dla jednej fazy występuje punkt danych, to pozostałe dwa 
również muszą być obecne. 
 
- punkty danych zestawów (1) oraz (2) wykluczają się wzajemnie. 

 
- punkty danych zestawów (3) oraz (4) wykluczają się wzajemnie. 

 
- Jeżeli punkt danych Switchgear pos. jest obecny, ale nie występuje żaden 
z trzech punktów danych Switch PhA pos, Switch PhB pos, ani Switch PhC pos, 
to punkt danych SPS Ph not together musi zostać zdefiniowany. 

 
− Punkt danych „Selection SPC" musi mieć atrybut profilu „tryb SBO” ustawiony na 

„Direct Execute” (Wykonanie bezpośrednie) lub „Direct Execute with SBO popup” 
(wykonywanie bezpośrednie z okienkiem SBO). 

 
Sekwencja sterowania dla niezsynchronizowanych wyłączników 
Modułami wyłączników zarządza się w trybie „wykonania bezpośredniego” oraz w trybie 
„SBO jednokrotne”. Należy odnieść się do opisu ogólnego. 
 
Sekwencja sterowania dla zsynchronizowanych wyłączników 
Więcej w sekcji 5.2 Definiowanie funkcji kontroli synchronizmu. 

 
 

5.1.5.6 Definiowanie łącznika 
 
W tej sekcji omówione są ogólne cechy rozdzielnic i powiązane z nimi wejściowe 
i wyjściowe punkty danych na poziomie C26x. 
Ogólne funkcje modułów opisano w sekcji 5.1.5 Definiowanie modułu. Stosuje się je 
w przypadku modułów rozdzielnic i nie są tutaj omówione. 
 
Dodając moduł rozdzielnicy należy zaktualizować kilka następujących atrybutów ogólnych: 
 
1. Typ rozdzielnicy: 

Dostępne wartości to: 

− Odłącznik szyny zbiorczej (np. S3, S4, S7, S8) 

− Odłącznik (np. S11) 

− Odłącznik obejścia (np. S18 do S20) 

− Odłącznik przesyłowej szyny zbiorczej (np. S13) 

− Uziemnik (np. S5, S6, S9, S10, S12, S14, S17) 
 

 
 

RYSUNEK 250: USTAWIANIE TYPU ROZDZIELNICY 
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RYSUNEK 251: TYPY ROZDZIELNICY W RÓŻNYCH ARCHITEKTURACH PODSTACJI 
 

Poniższa tabela ukazuje wejścia i wyjścia funkcji rozdzielnicy kontrolowane przez C26x. Na 

poniższym rysunku etykieta SCE każdego punktu danych ma przypisany numer 

referencyjny. 

Aby poprawnie skonfigurować moduł rozdzielnicy: 

− dodaj odpowiednie punkty danych zgodnie z poniższą tabelą, 

− skonfiguruj je (patrz: sekcja 4 Definiowanie punktu danych), 

− nie zapomnij o połączeniu sterowania (3) rozdzielnicy (jeżeli istnieje) z punktem 

danych położenia przełącznika (1) lub (5) z zależnością has for feedback. 
 

Rozdzielnica 

 WYJŚCIA WYŁĄCZNIKA 
TYPU A 

WEJŚCIA WYŁĄCZNIKA 
WSZYSTKICH TYPÓW 

STEROWANIE URZĄDZENIEM (3) sterowanie DPC otwarciem / 
zamknięciem urządzenia 

Fizyczne położenie (1) DPS lub 
(5) SPS urządzenia (1 faza) 

WYBÓR URZĄDZENIA (SPRZĘT) (2) SPC (opcjonalny): sterowanie 
wyborem urządzenia 

(4) SPS (opcjonalny): informacja 
o wyborze położenia urządzenia 
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RYSUNEK 252: DOSTĘPNE WSTĘPNIE ZDEFINIOWANE PUNKTY DANYCH DLA ŁĄCZNIKA 
 
Sekwencja sterowania rozdzielnicy 
Modułami rozdzielnic zarządza się w trybie „wykonania bezpośredniego” oraz w trybie 
„SBO jednokrotne”. Należy odnieść się do opisu ogólnego. 
 
 

5.1.5.7 Definiowanie transformatora 
 
W tej sekcji omówione są ogólne cechy transformatorów i powiązane z nimi wejściowe 
i wyjściowe punkty danych na poziomie C26x. 
Ogólne funkcje modułów opisano w sekcji 5.1.5 Definiowanie modułu. Stosuje się je 
w przypadku modułów transformatorów i nie są tutaj omówione. 
 
Kiedy tworzy się pole transformatorowe (patrz: sekcja 5.1.4 Definiowanie pola), moduł 
transformatora jest dodawany w sposób domyślny, a następujące atrybuty ogólne muszą 
zostać zaktualizowane: 
 
1. typ transformatora: 

− Double wound: transformator z podwójnym uzwojeniem jest transformatorem 
z izolacją galwaniczną pomiędzy zwojami pierwotnymi a wtórnymi. Przełącznik 
zaczepów (z dodatkowym uzwojeniem) jest zazwyczaj ze względów 
ekonomicznych ulokowany po neutralnej stronie WN. Przełączanie zaczepu 
w górę (w kolejności rosnącej) redukuje szerokość pierwotnego uzwojenia 
 i zwiększa napięcie po stronie NN. 

 

 
 

− Auto transformer: autotransformator (lub transformator jednouzwojeniowy) jest 
transformatorem nie posiadającym izolacji galwanicznej pomiędzy uzwojeniem 
pierwotnym a wtórnym. Uzwojenie wtórne reaguje na zmiany uzwojenia 
pierwotnego (uzwojenie są łączone w szereg). Przełącznik zaczepów 
(z zaczepem na osobnym zwoju) jest podłączany szeregowo. Zwiększenie 
pozycji zaczepu (polecenie podnoszenia) działa jednocześnie na uzwojenie 
pierwotne i wtórne, powoduje to zmniejszenie przekładni transformatora, i w 
konsekwencji napięcia po stronie niskonapięciowej. Dlatego też polecenie 
podniesienia musi być odwrócone (postrzegane jako polecenie niższego rzędu) 
dla tego typu transformatorów. 
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1. wartość mocy (zakres [1 do 300 MVA), wykorzystywany do regulacji ATCC  
 

2. impedancja, której jednostka jest wartością procentową wartości dla S=100 MVA 
(zakres [0,01 do 24,99 w krokach 0,01), wykorzystywana do regulacji ATCC 

 

 
 

RYSUNEK 253: USTAWIANIE TYPU TRANSFORMATORA 
 
Transformator jest wykorzystywana do sprzęgania dwóch poziomów napięcia. Ponieważ 
modelowanie danych SCE jest oparte na podziale elektrycznym, ten transformator musi 
należeć do pola transformatora arbitralnie umiejscowionego w dowolnym poziomie 
napięcia (zazwyczaj w poziomie napięcia pierwotnego). Na transformatorze należy 
zdefiniować dodatkową zależność sygnalizującą, do którego poziomu napięcia 
(pierwotnego czy wtórnego) należy jego druga strona. 
 

Aby utworzyć taką zależność, należy: 

− Dodaj poprawną zależność na poziomie transformatora 

− Wstaw do zależności odpowiedni poziomem napięcia 
 

 
 

RYSUNEK 254: PRZYPISYWANIE PIERWOTNYCH/WTÓRNYCH STRONA 
TRANSFORMATORA 

 
Dodając transformator można utworzyć kilka opcjonalnych punktów danych na poziomie 
modułu i należy je skonfigurować (patrz: sekcja 4 Definiowanie punktu danych): 

 
1. MCB position DPS (DPS położenia nadprądowego wyłącznika kompaktowego): 

wykorzystywany do funkcji ATCC (patrz: sekcja 5.5), aby podać położenie 
wyłącznikowi powiązanemu z przełącznikiem zaczepów przy użyciu punktu danych 
DPS 
 

2. MCB position SPS (SPS położenia nadprądowego wyłącznika kompaktowego): 
wykorzystywane do funkcji ATCC (patrz: sekcja 5.5) 
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RYSUNEK 255: OPCJONALNE PUNKTY DANYCH DLA TRANSFORMATORA 
 
Położenie zaczepu transformatora (jeżeli istnieje) kontrolowane jest przez specyficzną 
wbudowaną funkcję przełącznika zaczepów dostępną na poziomie modułu 
transformatora. Szczegóły sterowania transformatorem przy użyciu funkcji przełącznika 
zaczepów w sekcji 5.4 Definiowanie wbudowanej funkcji przełącznika zaczepów. 
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5.2 Definiowanie funkcji kontroli synchronizmu 
 

5.2.1 Definicja wyłącznika dla kontroli synchronizmu 
 

 
 

RYSUNEK 256: DOSTĘPNE WSTĘPNIE ZDEFINIOWANE PUNKTY DANYCH DLA 
WYŁĄCZNIKA Z KONTROLĄ SYNCHRONIZMU 
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RYSUNEK 257: WSTĘPNIE ZDEFINIOWANE WSPÓLNE PUNKTY DANYCH DLA 
KONTROLI SYNCHRONIZMU 

 
Poniższe tabele ukazują wejścia i wyjścia funkcji wyłącznika kontrolowanych przez C26x - 
dla wyłączników jednopolowych i trójpolowych, z odniesieniem do funkcji kontroli 
synchronizmu. Na powyższych rysunkach etykieta SCE każdego punktu danych ma 
przypisany numer referencyjny. 
 
Te tabele dopełniają te, które zostały opisane w sekcji 5.1.5.5 Definiowanie wyłącznika. 
Aby poprawnie skonfigurować moduł wyłącznika z kontrolą synchronizmu: 
 
− dodaj odpowiednie punkty danych zgodnie z poniższymi tabelami. 

 
− odpowiednio je skonfigurować (patrz punkt 4 Definiowanie punktu danych). 

 
− nie zapomnij o połączeniu poleceń sterujących (1), (11) lub (10) wyłączenia 

z punktem danych obliczonej pozycji przełącznika (21) z zależnością has for 
feedback. 

 
− połącz wyłącznik z istniejącą funkcją kontroli synchronizmu utworzoną na poziomie 

pola lub podstacji. To połączenie jest umiejscowione na poziomie kontroli 
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synchronizmu (więcej szczegółów w 5.2.2 Tworzenie funkcji kontroli synchronizmu). 
Do tego samego standardu (typu 1 lub 2) wewnętrznej kontroli synchronizmu można 
podłączyć do 2 wyłączników oraz a dla konfiguracji „półtorawyłącznikowej" (typu 3) 
można podłączyć do 3 urządzeń. 

 
− poprawnie skonfiguruj samą funkcję (patrz: 5.2.2 Tworzenie funkcji kontroli 

synchronizmu). 
 

Trójbiegunowy wyłącznik z kontrolą synchronizmu 

 WYJŚCIA DLA 
WYŁĄCZNIKA TYPU A 

WYJŚCIA DLA WYŁĄCZNIKA 
TYPU B (iv) 

WEJŚCIA DLA OBU 
TYPÓW WYŁĄCZNIKA 

Sterowanie urządzeniem 

(1) DPC: sterowanie 
otwarciem/zamknięcie
m urządzenia 
(14) SPC: zamykanie z 
kontrolą synchronizmu 

(12) SPC: sterowanie 
otwarciem urządzenia 
(10) SPC: sterowanie 
zamknięciem urządzenia 
(14) SPC: zamykanie z 
kontrolą synchronizmu 

(8) DPS lub (20) SPS: 
położenie fizyczne 
urządzenia (1 pole) 
(15) SPS (opcjonalny): 
sygnalizacja niezgodność 
położenia zestyków (ph not 
together) 
(21) system DPS: 
odpowiedź zwrotna dla 
polecenia sterowania (i) 

Wybór urządzenia (sprzęt) 
(9) SPC (opcjonalny): 
kontrola wyboru 
urządzenia 

(9) SPC (opcjonalny): kontrola 
wyboru urządzenia 

(19) SPS (opcjonalny): 
sygnalizacja wyboru 
położenia urządzenia 

Włączenie/wyłączenia 
zamykania z kontrolą 
synchronizmu 

(22) SPC lub (23) DPC 
(opcjonalny): 
sterowanie on/off 
układu kontroli 
synchronizmu 

(22) SPC lub (23) DPC 
(opcjonalny): sterowanie on/off 
układu kontroli synchronizmu 

(24) SPS lub (25) DPS 
(opcjonalny dla zewnętrznej 
kontroli synchronizmu): 
sygnalizacja on/off układu 
kontroli synchronizmu 

Włączenie / wyłączenie 
kontroli synchronizmu (dla 
określonego wyłącznika w 
topologii półtorawyłącz.) 
(wyłącznie wewnętrzna 
kontr. synch.) (vi) 

(26) SPC: sterowanie 
on/off funkcji kontroli 
synchronizmu dla 
określonego 
wyłącznika (1, 2 lub 3) 

(26) SPC: sterowanie on/off 
funkcji kontroli synchronizmu 
dla określonego wyłącznika (1, 
2 lub 3) 

(27) SPS: sterowanie on/off 
funkcji kontroli 
synchronizmu dla 
określonego wyłącznika (1, 
2 lub 3) 

 
 

Jednobiegunowy wyłącznik z kontrolą synchronizmu 

 WYJŚCIA DLA 
WYŁĄCZNIKA TYPU A 

WYJŚCIA DLA WYŁĄCZNIKA 
TYPU B (iv) 

WEJŚCIA DLA OBU TYPÓW 
WYŁĄCZNIKA 

Sterowanie urządzeniem 

(1) DPC: sterowanie 
otwarciem/zamknięciem 
urządzenia 
(14) SPC: sterowanie 
zamknięciem z kontrolą 
synchronizmu 

(2) DPC: sterowanie otwarciem 
na fazie A 
(3) DPC: sterowanie otwarciem 
na fazie B 
(4) DPC: sterowanie otwarciem 
na fazie C 
(1) DPC: sterowanie 
zamknięciem urządzenia 
(14) SPC: zamykanie z kontrolą 
synchronizmu 

(16) SPS lub (5) DPS: 
położenie fizyczne na fazie A 
(17) SPS lub (6) DPS: 
położenie fizyczne na fazie B 
(18) SPS lub (7) DPS: 
położenie fizyczne na fazie C 
(15) system SPS: sygnalizacja 
ph not together (ii) 
(21) system DPS: odpowiedź 
zwrotna dla sterowania (iii) 

Wybór urządzenia (sprzęt) 
(9) SPC: (opcjonalny) 
kontrola wyboru 
urządzenia 

(9) SPC (opcjonalny): kontrola 
wyboru urządzenia 

(19) SPS (opcjonalny): 
sygnalizacja wyboru położenia 
urządzenia 

Włączenie/wyłączenia 
zamykania z kontrolą 
synchronizmu (v) 

(22) SPC lub (23) DPC: 
(opcjonalny) sterowanie 
on/off układu kontroli 
synchronizmu 

(22) SPC / (23) DPC: 
(opcjonalny) sterowanie on/off 
układu kontroli synchronizmu 

(24) SPS lub (25) DPS: 
(opcjonalny dla zewnętrznej 
kontroli synchronizmu): 
sygnalizacja on/off układu 
kontroli synchronizmu 

Włączenie / wyłączenie 
kontroli synchronizmu (dla 
określonego wyłącznika w 
topologii półtorawyłącz.) 
(wyłącznie wewnętrzna kontr. 
synch.) (vi) 

(26) SPC: sterowanie 
on/off funkcji kontroli 
synchronizmu dla 
określonego wyłącznika 
(1, 2 lub 3) 

(26) SPC: sterowanie on/off 
funkcji kontroli synchronizmu 
dla określonego wyłącznika (1, 
2 lub 3) 

(27) SPS: sterowanie on/off 
funkcji kontroli synchronizmu 
dla określonego wyłącznika (1, 
2 lub 3) 

 
 

(i) Obliczony sygnał podwójny jest równy stanowi zestyków pomocniczych wyłącznika, 
gdy nie ma niezgodności położenia zestyków, np. gdy wartość ph not together to 
false, w przeciwnym razie obliczony sygnał jest równy jammed (zakleszczony). 
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(ii) Obliczony sygnał ph not together ma stan false, gdy wszystkie bieguny są w tej 
samej pozycji otwartej lub zamkniętej. Ma stan true, kiedy zostanie wykryta 
niezgodność położenia zestyków. 

 
(iii) Obliczony sygnał jest równy stanowi fazy A, jeżeli stan ph not together jest równy 

„false” (np. nie wykryto niezgodności położenia zestyków), w przeciwnym razie 
obliczony sygnał będzie miał stan „jammed” (zakleszczony). 

 
(iv) Tylko DPC zamknięty jest widziany przez inne jednostki IEC 61850-8-1: 

- Aby otworzyć wyłącznik wysyłają one „DPC zamknięty” z poleceniem 
„otwórz” 

- Aby zamknąć wyłącznik wysyłają one „DPC zamknięty” z żądaniem „zamknij” 
 

(v) Podłączone sterowanie SPC oraz SPS dla zewnętrznej kontroli synchronizmu oraz 
SPC i SPS systemu dla wewnętrznej kontroli synchronizmu. W przypadku braku 
konfiguracji, zewnętrzny moduł kontroli synchronizmu lub wewnętrzna funkcja 
kontroli synchronizmu będzie postrzegana jako trwale nieaktywna. DPC oraz DPS 
wykorzystuje się jedynie do ręcznej kontroli synchronizmu. 
 

(vi) on/off main2 SPx oraz on/off main3 SPx są dostępne tylko dla funkcji kontroli 
synchronizmu typu 3 (topologia półtorawyłącznika). 

 
Obowiązkowy Comp. swit. pos. DPS jest tworzony w sposób domyślny na poziomie 
wyłącznika. Nie można go usunąć. 

 
Zasady konfiguracji i kontrola 

 
− Punkty danych Switch Ctrl DPC oraz Switch Ctrl SPC wykluczają się wzajemnie. 

 
− Jeżeli położenie fizyczne urządzenia jest podane przez SPS (21), sygnalizacja ph 

not together (15) musi być skonfigurowana. 
 

− Zestaw 1: {Switch phA DPC, Switch phB DPC, Switch phC DPC} 
Zestaw 2: {Switch phA SPC, Switch phB SPC, Switch phC SPC} 

Zestaw 3: {Switch phA pos. DPS, Switch phB pos. DPS, Switch phC pos. DPS} 
Zestaw 4: {Switch phA pos. SPS, Switch phB pos. SPS, Switch phC pos. SPS} 

 
Jeżeli typ wyłącznika jest ustawiony na „Single phase CircuitBreaker” (Wyłącznik 
jednofazowy), to: 

 
- w zestawie, jeżeli dla jednej fazy występuje punkt danych, to pozostałe dwa 
również muszą być obecne. 
 
- punkty danych zestawów (1) oraz (2) wykluczają się wzajemnie. 

 
- punkty danych zestawów (3) oraz (4) wykluczają się wzajemnie. 

 
- Jeżeli punkt danych Switchgear pos. jest obecny, ale nie występuje żaden z trzech 
punktów danych Switch PhA pos, Switch PhB pos, ani Switch PhC pos, to punkt 
danych SPS Ph not together musi zostać zdefiniowany. 

 
Jeżeli typ wyłącznika jest ustawiony na „Wyłącznik trójfazowy", to SPC/DPC 
wskazujące na fazę (phA, phB lub phC) nie jest dozwolone. 

 
− Wyłącznik może być powiązany z funkcją kontroli synchronizmu tylko raz (zależność 

is synchrocheck of). 
 

− Jeżeli wyłącznik jest powiązany z automatyczną funkcją kontroli synchronizmu 
(zależność is synchrocheck of), to musi być obecny jego punkt danych SPC Sync 
CB close. 
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− Punkt danych wyłącznika Sync CB close powiązany z kontrolą synchronizmu Ext 
manual CS lub Int synchrocheck musi mieć atrybut profilu Control mode 
ustawiony na „Direct Execute” (Wykonanie bezpośrednie) lub „Direct Execute with 
SBO popup” (wykonywanie bezpośrednie z okienkiem SBO). 

 
− Punkt danych wyłącznika Sync CB close powiązany z kontrolą synchronizmu Ext 

auto CS 
musi mieć atrybut profilu Control mode ustawiony na „Działanie jednorazowe SBO". 

 
− Punkt danych wyłącznika Sync CB close powiązany z zewnętrzną automatyczną 

kontrolą synchronizmu musi mieć atrybut profilu Order off ustawiony na „No". 
(Ustawienie go na Yes nie miałoby sensu i w jego wyniku wyskakujące okienko 
kontrolne zostałoby zablokowane.) 
 

Sekwencja sterowania „otwarciem” dla zsynchronizowanych wyłączników 
Ta sekwencja jest identyczna jak sekwencja dla wyłączników niezsynchronizowanych 
(patrz: sekcja 5.1.5.5 Definiowanie wyłącznika). 

 
Sekwencja sterowania „zamknięciem” dla zsynchronizowanych wyłączników 
Ta sekwencja różni się w zależności od typu skonfigurowanej kontroli synchronizmu: 

 
− Zewnętrzna kontrola synchronizmu: wyłącznik jest zamykany przez zewnętrzny 

moduł kontroli synchronizmu. 
 

− Wewnętrzna kontrola synchronizmu: wyłącznik jest zamykany przez funkcję 
wewnętrznej kontroli synchronizmu C26x Sekwencję sterującą zamknięciem można 
zdefiniować przez: 

 
− Ręczną aktywację zewnętrznego modułu kontroli synchronizmu lub zewnętrznej 

funkcji kontroli synchronizmu. 
 

− Automatyczną aktywację zewnętrznego modułu kontroli synchronizmu lub 
zewnętrznej funkcji kontroli synchronizmu. 

 
Ponadto podczas oczekiwania na zamknięcie wyłącznika przez moduł zewnętrznych, 
inicjator polecenia może również: 

 
− Anulować polecenie. 

 
− Wymusić zamknięcie urządzenia. 

 
 

5.2.2 Utworzyć funkcję kontroli synchronizmu. 
 
Funkcja kontroli synchronizmu może być utworzona na kilku poziomach topologii 
elektrycznej: 
 
− Na poziomie podstacji, jeżeli funkcja kontroli synchronizmu jest wspólna dla kilku 
wyłączników 
 
− Na poziomie pola: 

 
− jeżeli funkcja kontroli synchronizmu jest dedykowana konkretnemu wyłącznikowi 

pola, 
− jeżeli funkcja synchronizmu jest wspólna dla 2 wyłączników na 2 różnych polach 

zarządzanych przez ten sam C26x, 
− jeżeli funkcja synchronizmu zarządza konfiguracją „półtorawyłącznikową". 
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Aby dodać funkcję kontroli synchronizmu, wybierz poziom podstacji lub pola. Na poziomie 
podstacji wybierz funkcję wbudowaną w oknie kontekstowym Objects entry, rozwiń ją 
i kliknij dwukrotnie Ext manual CS (zewnętrzna ręczna kontrola synchronizmu, jedyna 
opcja kontroli dostępna na tym poziomie). Na poziomie pola przewiń w dół do wbudowanej 
funkcji, rozwiń ją, wybierz wbudowaną funkcję kontroli synchronizmu i rozwiń ją. Kliknij 
dwukrotnie odpowiednią funkcję: 
 
− Ext auto CS: Zewnętrzna automatyczna kontrola synchronizmu 

− Ext manu CS bay: Zewnętrzna ręczna kontrola synchronizmu 

− Internal auto CS: Wewnętrzna automatyczna kontrola synchronizmu 

− Internal manu1-2: Wewnętrzna ręczna kontrola synchronizmu w standardowej 

topologii 

− Internal manu3: Wewnętrzna ręczna kontrola synchronizmu w topologii 

półtorawyłącznika 

Funkcje kontroli synchronizmu mogą być dodawane tylko to następujących typów pól: 

− szyna zbiorcza, 

− łącznik sprzęgłowy, 

− sekcja szyny, 

− linia zasilająca, 

− transformator, 

− pole ogólne. 

 
 

5.2.2.1 Automatyka wewnętrznej kontroli synchronizmu 

 
Istnieje kilka rodzajów wewnętrznej kontroli synchronizmu: 

(1) Wewnętrzna automatyczna kontrola synchronizmu 

(2) Wewnętrzna ręczna kontrola synchronizmu w standardowej topologii 

(3) Wewnętrzna ręczna kontrola synchronizmu w topologii półtorawyłącznika 
 

 
 

RYSUNEK 258: DODAWANIE FUNKCJI KONTROLI SYNCHRONIZMU NA POZIOMIE POLA (NA 
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PRZYKŁADZIE LINII ZASILAJĄCEJ) 
Zasada 
Powyższe trzy typy wewnętrznej kontroli synchronizmu mogą być wykorzystywane 
w połączeniu z następującymi układami: 

 

 Układy zamykania Układy zamykania 
z synchronizmem SPZ (typu 1 oraz 2) 

Blokowanie systemu zasilania dla linii 
pod napięciem - szyny pod napięciem + 
kontroli delta 

X X X 

Sprzężenie systemu zasilania dla linii 
pod napięciem - szyny pod napięciem + 
kontroli delta 

 X  

Linia pod napięciem / szyna bez napięcia X X X 
Linia bez napięcia / szyna pod napięciem X X X 
Linia bez napięcia / szyna bez napięcia X X X 

 
Autoryzowane układy są definiowane podczas procesu konfiguracji. Charakterystyka 
ręcznego zamykania z kontrolą synchronizmu jest opisana w poniższych sekcjach. 

 
 

5.2.2.1.1 Funkcja wewnętrznej kontroli synchronizmu dla standardowej topologii wyłącznika 
(typu 1 oraz 2) 

 
5.2.2.1.1.1 Punkty danych 

 
Podczas dodawania wewnętrznej kontroli synchronizmu, automatycznie tworzy się szereg 
obowiązkowych punktów danych systemu na poziomie funkcji, punktów, które muszą być 
skonfigurowane (patrz: sekcja 4 Definiowanie punktu danych). Dają one informację o 
kontekście wewnętrznej kontroli synchronizmu (zarówno o obecności, jak i o braku 
napięcia) oraz stanach. Zarządza nimi C26x, który uruchamia wewnętrzną kontrolę 
synchronizmu. 
 
− Polecenie zamknięcia: Przejściowy SPS, SET kiedy zostanie wydana komenda 

zamknięcia łącznika 
− CS in progress: Przejściowy SPS, SET kiedy zsynchronizowane zamknięcie jest 

w toku 
− on/off main1 SPC: Komenda włączenia/wyłączenia funkcji kontroli synchronizmu 
− on/off main1 SPS: Permanentny SPS, informacji o wł. / wył. funkcji kontroli 

synchronizmu 
 

Uwaga: Nie można zapomnieć o zdefiniowaniu on/off main1 SPS jako 
odpowiedzi zwrotnej dla on/off main1 SPC, jeżeli takie istnieją, lub jako skutek 
logiki FBD. 
 

− on/off sec. SPS (tworzone domyślnie): Permanent SPS, Error! Reference 
source not found (Nie znaleziono źródła referencji). Wybór układu zamykania: 
kiedy punkt danych znajduje się w stanie SET, zostaną użyte włączone układy 
zamykania z synchronizacją, w przypadku stanu RESET, zostaną użyte układy 
zamykania. 
 

− on/off sec. SPC: Error! Reference source not found (Nie znaleziono źródła 
referencji). Wybór układu zamykania: kiedy punkt danych znajduje się w stanie SET, 
zostaną użyte włączone układy zamykania z synchronizacją, w przypadku stanu 
RESET, zostaną użyte układy zamykania. 

 
− on/off sec. DPC: Wybór układu zamykania: kiedy punkt danych jest ZAMKNIĘTY, 

zostaną użyte włączone układy Zamykania z synchronizacją, w przypadku stanu 
OTWARTY, zostaną użyte układy zamykania. 
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Pozostałe dostępne punkty danych zależą od typu wybranej kontroli synchronizmu (typ 1 
lub typ 2). 
Następujące punkty danych są obowiązkowe dla kontroli synchronizmu typu 1 oraz 2. Są 
tworzone automatycznie, kiedy funkcja kontroli synchronizmu Internal manu1-2 jest 
dodawana do pola: 

 
− Possible closing SPS (SPS możliwości zamykania): Stały SPS, w trybie 

zamknięcia, SET w przypadku spełnienia wszystkich warunków po opóźnieniu, aby 
możliwa była autoryzacja zamykania z synchronizacją 
 

− Ref. U absence SPS (SPS braku obecności napięcia odniesienia): Stały SPS, SET 
w przypadku braku napięcia odniesienia (zazwyczaj szyny zbiorczej), np. napięcie 
mierzone jest niższe niż ustawiony próg napięcie szyny  poniżej progu (%) 

 
− Ref. U presence SPS (SPS obecności napięcia odniesienia): Stały SPS, SET 

w przypadku obecności napięcia odniesienia (zazwyczaj szyny zbiorczej), np. 
napięcie mierzone jest wyższe niż ustawiony próg napięcie szyny powyżej progu 
(%) 

 
− Voltage absence SPS (SPS braku napięcia): Stały SPS, SET w przypadku braku 

napięcia głównego (zazwyczaj linii zasilania), np. napięcie mierzone jest niższe niż 
ustawiony próg napięcie linii poniżej progu (%) 

 
− Voltage presence SPS (SPS obecności napięcia): Stały SPS, SET w przypadku 

obecności napięcia głównego (zazwyczaj linii zasilania), np. napięcie mierzone jest 
niższe niż ustawiony próg napięcie linii powyżej progu (%) 

 
Więcej punktów danych można dodać z okna kontekstowego Objects entry: 
 
Punkty danych SPS dla kontroli synchronizmu  typu 1 oraz 2: 
 
− Accept forcing SPS (SPS zatwierdzenia wymuszenia): Stały SPS, używany 

w połączeniu z obejściem kontroli synchronizmu za pomocą wejścia cyfrowego DI 
Zaakceptuj wymuszenie. 
 

− CS locked (kontrola synch. zablokowana): Stały SPS, SET w przypadku 
zablokowania funkcji kontroli synchronizmu 

 
− Fusion first U (bezpiecznik gł. napięcia): Stały SPS, informacja o usterce 

bezpiecznika dla transformatora głównego (zazwyczaj linii) napięcia 
 

− Fusion ref U: (bezp. napięcia odn.) Stały SPS, informacja o usterce bezpiecznika dla 
transformatora napięcia odniesienia (zazwyczaj szyny zbiorczej) 

 
Punkty danych SPS wyłącznie dla kontroli synchronizmu typu 1: 
 
− busbar V choice (wybór napięcia szyny): Stały SPS, wskazuje, które napięcie 

wejściowe szyny zbiorczej jest wykorzystywane, albo 0 (RESET) = szyny zbiorcza 1 
albo 1 (SET) = szyna zbiorcza 2 
 

− Delta drift (przesunięcie delty): Informacja o przesunięciu delty częstotliwości 
z zakresu sprzężenia do zakresu blokowania (patrz: opis funkcjonalny kontroli 
synchronizmu w rozdziale C26x/PL OF) 

 
− Locking mode (tryb blokowania): Stały SPS, SET w przypadku spełnienia warunków 

blokowania 
 

− Split sync mode (tryb rozdziału z synch.): Stały SPS, SET w przypadku spełnienia 
warunków Split (rozdzielenia) oraz Coupling (sprzężenia) 
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Punkty danych SPS wyłącznie dla kontroli synchronizmu typu 2: 
 

− Bypass (obejście): Stały SPS, kiedy ten punkt danych znajduje się w stanie SET, 
kontrola napięcia jest omijana, np. ignorowana, aby umożliwić zamknięcie 
wyłącznikowi. 
 

− Scheme Coupling (układ sprzęgania): Stan układu zamykania podczas warunków 
sprzęgania 

 
− Scheme LD/BD (układ linia b. nap./szyna b. nap.): Stan układu zamykania 

podczas warunków linia bez napięcia/szyna bez napięcia 
 

− Scheme LD/BL (układ linia b. nap./szyna pod nap.): Stan układu zamykania 
podczas warunków linia bez napięcia/szyna pod napięciem 

 
− Scheme LL/BD (układ linia pod nap./szyna b. nap.): Stan układu zamykania 

podczas warunków linia pod napięciem/szyna bez napięcia 
 

− Scheme Locking (układ blokowania): Stan układu zamknięcia podczas warunków 
blokowania 

 
 

5.2.2.1.1.2 Parametry atrybutu 
 

Domyślne ustawienia dla zewnętrznej funkcji kontroli synchronizmu zależą od parametrów 
dla odpowiedniej automatyki. 
Dodając zewnętrzną kontrolę synchronizmu, należy zaktualizować następujące 
specyficzne atrybuty: 
 
Atrybuty ogólne 

− automatic out of service (automatyczne wyłączenie z eksploatacji) (No / Yes) 

− SC typ: istnieją dwa typy wewnętrznych ręcznych funkcji kontroli synchronizmu dla 

standardowej topologii wyłącznika: 

− typ 1 (standardowy) 

− typ 2 (oparty na przesunięciu częstotliwości) 

− Check voltage (kontrola napięcia) (No / Yes) 

 

Wyłącznie typ 1: 

− drift management: tryb wykorzystywany do zarządzania przesunięciami pomiędzy 

zakresami zamykania i sprzęgania: 

− Tryb wyłączności 

− Tryb ewolucyjny 

− Tryb podziału 

− Tryb połączeń: Układ połączenia PN po stronie linii i szyny zbiorczej: 

− gwiazda po obu stronach 

− trójkąt po obu stronach 

− gwiazda po stronie linii – trójką po stronie szyny zbiorczej 

− trójkąt po stronie linii - gwiazda po stronie szyny zbiorczej 
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Wyłącznie typ 2: 
 

− S filtering value (Wartość filtrująca S) (Hz) (zakres [0,8 Hz, 1,6 Hz], krok 0,1 Hz) 
 

− dS/dt filtering enable (Filtrowanie dS/dt aktywne) (No lub Yes) 
 

− dS/dt filtering value (Wartość filtrująca dS/dt) (Hz) (zakres [0,5 Hz, 2 Hz], krok 0,1 
Hz) 

 
− dS/dt max value (Wartość maksymalna) dS/dt (mHz) (zakres [10 mHz, 50 mHz], 

krok 5 mHz) 
 

Ustawienia 
Timery: 
− T3: czas trwania testu na brak różnic (delt) (ms) (zakres [200 ms, 10 s], krok 20 

ms) 
− T2: czasu trwania testu na obecność (ms) (zakres [200 ms, 10 s], krok 20 ms) 
− T1: czasu trwania testu na obecność delt (blokada) (ms) (zakres [20 ms, 10 s], 

krok 10 ms) 
− Ta: czas zamknięcia wyłącznika (ms) (zakres [0, 1 s], krok 10 ms) warunki  
 
Występowania napięcia 
− line voltage over threshold (napięcie linii powyżej progu) (%) (zakres [0, 100% 

Vn], krok 1% Vn) 
− line voltage under threshold (napięcie linii poniżej progu) (%) (zakres [0, 100% 

Vn], krok 1% Vn) 
− bus voltage over threshold (napięcie szyny powyżej progu) (%) (zakres [0, 100% 

Vn], krok 1% Vn) 
− bus voltage under threshold (napięcie szyny poniżej progu) (%) (zakres [0, 

100% Vn], krok 1% Vn) 
Coupling and locking (Sprzęganie i blokowanie) 
 
Parametry blokowania 
− voltage delta threshold for locking (Próg delty napięcia dla blokowania) (%) 

(zakres [0, 100% Vn], krok 1% Vn)(1 oraz 2) 
− minimum frequency for locking (Minimalna częstotliwość dla blokowania) (Hz) 

(zakres [45, 59,5 Hz], krok 0,1 Hz)(wyłącznie 1) 
− maximum frequency for locking (Maksymalna częstotliwość dla blokady) (Hz) 

(zakres [50,5, 66 Hz], krok 0,1 Hz)(wyłącznie 1) 
− frequency delta threshold for locking (Próg delty częstotliwości dla 

blokowania) (Hz) (zakres [0, 1 Hz], krok 0,01 Hz)(wyłącznie 1) 
− phase delta threshold for locking (próg delty kąta fazowego dla blokowania) (°) 

(zakres [0, 90°], krok 1°)(1 oraz 2) 
− frequency shift threshold for locking (Próg przesunięcia częstotliwości dla 
blokowania) (%) (zakres [0,02, 0,1%], krok 0,01%)(wyłącznie 2) 
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Parametry podziału (wyłącznie typ 1) 
− voltage diff. drift management split mode (Tryb podziału zarządzania 

przesunięciem różnicy napięcia) (No lub Yes) 
− min voltage diff. (Minimalna różnica napięcia) (%) (zakres [0, 100% Vn], krok 1% 

Vn) 
− max voltage diff. (Maksymalna różnica napięcia) (%) (zakres [0, 100% Vn], krok 

1% Vn) 
− frequency diff. drift management split mode (Tryb podziału zarządzania 

przesunięciem różnicy napięcia) (No lub Yes) 
− min frequency diff.  (Minimalna różnica częstotliwości) (Hz) (zakres [0, 1 Hz], 

krok 0,01 Hz) 
− max frequency diff. (Maksymalna różnica częstotliwości) (Hz) (zakres [0, 1 Hz], 

krok 0,01 Hz) 
− Phase diff. drift management split mode (Tryb podziału zarządzania 

przesunięciem różnicy kąta fazowego) (No lub Yes) Ten atrybut musi być 
ustawiony na 
Yes, jeżeli wykorzystywany jest tryb podziału. 

− Min phase diff. (Min. różnica kąta fazowego) (zakres [0, 90°], krok 1°) 
− Max phase diff. (Maks. różnica kąta fazowego) (zakres [0, 90°], krok 1°) 
− Time out drift management split mode (Tryb podziału zarządzania limitem 

czasu dla przesunięcia) (zakres [0, 10000 ms], krok 100 ms) 
 
Parametry sprzęgania 
− Voltage delta threshold for coupling (Próg delty napięcia dla sprzęgania)(%) 

(zakres [0, 100% Vn], krok 1% Vn)(1 oraz 2) 
− Minimum frequency for coupling (Minimalna częstotliwość dla sprzęgania) (Hz) 

(zakres [45, 59,5 Hz], krok 0,1 Hz)(wyłącznie 1) 
− Maximum frequency for coupling (Maksymalna częstotliwość dla sprzęgania) 

(Hz) (zakres [50,5, 66 Hz], krok 0,1 Hz)(wyłącznie 1) 
− Maximum frequency delta threshold for coupling (Maksymalny próg delty 

częstotliwość dla sprzęgania) (Hz) (zakres [0, 1 Hz], krok 0,01 Hz)(wyłącznie 1) 
− Minimum frequency delta threshold for coupling (Minimalny próg delty 

częstotliwość dla sprzęgania) (Hz) 
(zakres [0, 1 Hz], krok 0,01 Hz) (wyłącznie 1) 

− Phase delta threshold for coupling (Próg delty kąta fazowego dla sprzęgania) 
(°) (zakres [0, 90°], krok 1°)(wyłącznie 1) 

− Frequency shift threshold for locking (Próg przesunięcia częstotliwości dla 
blokowania) (%) (zakres [0,02, 0,1%], krok 0,01%)(wyłącznie 2) 

− delay for coupling (opóźnienie dla sprzęgania) (s) (zakres [1 s, 3600 s], krok 1 
s)(1 oraz 2) 
 

Układy wykorzystywane 
 
Układy zamykania z synchronizmem (typu 1 oraz 2) 
− Zamykanie z synchronizacją: sprzęganie i blokowanie: (No lub Yes) 
− close with synchro: locking (Zamykanie z synchronizmem: sprzęganie): (No lub 

Yes) 
(widoczny tylko, jeśli close with synchro: locking and coupling 
jest ustawiony na No) 

− close with synchro: Line Dead and Bus Live (Zamykanie:  Linia bez napięcia 
i szyna pod napięciem) (No lub Yes) 

− close with synchro: Line Live and Bus Dead (Zamykanie:  Linia pod napięciem 
i szyna bez napięcia) (No lub Yes) 

− close with synchro: Line Dead and Bus Dead (Zamykanie:  Linia bez napięcia 
i szyna bez napięcia) (No lub Yes) 

− close with synchro: delay (zamykanie z synchronizmem: opóźnienie) (ms) 
(zakres [200 ms, 10 s], krok 10 ms) 
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Układy zamykania (typu 1 oraz 2) 
− close: locking (zamykanie: blokada) (No lub Yes) 
− close: Line Dead and Bus Live (Zamykanie: Linia bez napięcia i szyna pod 

napięciem) (No lub Yes) 
− close: Line Live and Bus Dead (Zamykanie: Linia pod napięciem i szyna bez 

napięcia) (No lub Yes) 
− close: Line Dead and Bus Dead (Zamykanie: Linia bez napięcia i szyna bez 

napięcia) (No lub Yes) 
− close: delay (zamykanie: opóźnienie) (ms) (zakres [200 ms, 10 s], krok 10 ms)  
 
Układy SPZ (typu 1 oraz 2) 
− autoRecloser: locking (SPZ: blokowanie) (No lub Yes) (1 i 2) 
− autoRecloser: Line Dead and Bus Live (SPZ:  Linia bez napięcia i szyna pod 

napięciem) (No lub Yes) (1 i 2) 
− autoRecloser: Line Live and Bus Dead (SPZ:  Linia pod napięciem i szyna bez 

napięcia) (No lub Yes) (1 i 2) 
− autoRecloser: Line Dead and Bus Dead (SPZ:  Linia bez napięcia i szyna bez 

napięcia) (No lub Yes) (1 i 2) 
− autoRecloser: delay (SPZ: opóźnienie) (ms) (zakres [200 ms, 10 s], krok 10 ms)(1 

oraz 2) 
 

 
 

RYSUNEK 259: USTAWIANIE ATRYBUTÓW WYKORZYSTYWANYCH UKŁADÓW FUNKCJI 
WEWNĘTRZNEJ KONTROLI SYNCHRONIZMU (TYPU 1 ORAZ 2) 

 
 

5.2.2.1.2 Funkcja wewnętrznej kontroli synchronizmu dla topologii półtorawyłącznikowej (typu 3) 
 

5.2.2.1.2.1 Punkty danych 
 
Podczas dodawania wewnętrznej kontroli synchronizmu typu 3, automatycznie tworzy się 
szereg obowiązkowych punktów danych systemu na poziomie funkcji, punktów, które 
muszą być skonfigurowane. Dają one informację o kontekście wewnętrznej kontroli 
synchronizmu (zarówno o obecności, jak i o braku napięcia) oraz stanach. Zarządza nimi 
C26x, który uruchamia wewnętrzną kontrolę synchronizmu. 
− CBx Poss. clos. SPS: Stały SPS, w trybie zamknięcia, SET w przypadku spełnienia 
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wszystkich warunków po opóźnieniu, aby możliwa była autoryzacja zamykania 
z synchronizacją 

− CBx Ref. U abs. SPS: Stały SPS, SET w przypadku braku napięcia odniesienia 
(zazwyczaj szyny zbiorczej), np. napięcie mierzone jest niższe niż ustawiony próg 
napięcie szyny  poniżej progu (%) 

− CBx Ref. U pres. SPS: Stały SPS, SET w przypadku obecności napięcia 
odniesienia (zazwyczaj szyny zbiorczej), np. napięcie mierzone jest wyższe niż 
ustawiony próg napięcie szyny powyżej progu (%) 

− CBx Voltage abs. SPS: Stały SPS, SET w przypadku braku napięcia głównego 
(zazwyczaj linii zasilania), np. napięcie mierzone jest niższe niż ustawiony próg 
napięcie linii poniżej progu (%) 

− CBx Voltage pres. SPS: Stały SPS, SET w przypadku obecności napięcia 
głównego (zazwyczaj linii zasilania), np. napięcie mierzone jest niższe niż ustawiony 
próg napięcie linii powyżej progu (%) 

− Close order (Polecenie zamknięcia): Przejściowy SPS, SET, kiedy zostanie 
wydana komenda zamknięcia 

− CS in progress: Stały SPS, SET, kiedy zsynchronizowane zamknięcie jest w toku 
− on/off main1 SPC: Włącza/wyłącza funkcję kontroli synchronizmu dla CB1 
− on/off main1 SPS: Stały SPS, informacji o wł. / wył. funkcji kontroli synchronizmu 
− on/off sec. SPS: Permanent SPS, Error! Reference source not found (Nie 

znaleziono źródła referencji). Wybór układu zamykania: kiedy punkt danych 
znajduje się w stanie SET, zostaną użyte włączone układy zamykania 
z synchronizacją, w przypadku stanu RESET, zostaną użyte układy zamykania. 
 

Więcej punktów danych można dodać z okna kontekstowego Objects entry: 
 
− on/off main2 SPC: Włącza/wyłącza funkcję kontroli synchronizmu dla CB2 
− on/off main3 SPC: Włącza/wyłącza funkcję kontroli synchronizmu dla CB3 

Uwaga: Nie można zapomnieć o zdefiniowaniu on/off mainx SPS jako 
odpowiedzi zwrotnej dla 

on/off mainx SPC jeżeli istnieją, lub jako wynik logiki FBD. 
− on/off sec. SPC: Wybór układu zamykania: kiedy punkt danych jest SET, zostaną 

użyte włączone układy Zamykania z synchronizacją, w przypadku stanu RESET, 
zostaną użyte układy zamykania. 

− on/off sec. DPC: Wybór układu zamykania: kiedy punkt danych jest ZAMKNIĘTY, 
zostaną użyte włączone układy Zamykania z synchronizacją, w przypadku stanu 
OTWARTY, zostaną użyte układy zamykania. 

− Delta drift (przesunięcie delty): Informacja o przesunięciu delty częstotliwości z 
zakresu sprzężenia do zakresu blokowania (patrz: opis funkcjonalny kontroli 
synchronizmu w rozdziale C26x/PL OF) 

− on/off main2 SPS: Stały SPS, informacji o wł. / wył. funkcji kontroli synchronizmu 
dla CB2 

− on/off main3 SPS: Stały SPS, informacji o wł. / wył. funkcji kontroli synchronizmu 
dla CB3 
 

Dla każdego z trzech wyłączników dostępne są 4 punkty danych SPS, każdy wskazujący 
możliwe połączenie PN: 

 
− CBx z VT-B1: SPS wyboru przekładnika napięcia 

− CBx z VT-B2: SPS wyboru przekładnika napięcia 

− CBx z VT-L1: SPS wyboru przekładnika napięcia 

− CBx z VT-L2: SPS wyboru przekładnika napięcia 

 
Dla każdego wyłącznika muszą być zdefiniowane wszystkie 4 punkty danych. 
Kombinacje PN oraz SPS są opisane w rozdziale C26x/PL OF. 
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5.2.2.1.2.2 Parametry atrybutu 

 
Domyślne ustawienia dla zewnętrznej funkcji kontroli synchronizmu zależą od parametrów 
dla odpowiedniej automatyki. 
 
Dodając zewnętrzną kontrolę synchronizmu, należy zaktualizować następujące 
specyficzne atrybuty: 
 
Atrybuty ogólne 

 
− automatic out of service (automatyczne wyłączenie z eksploatacji) (No / Yes) 
 
− Check voltage (kontrola napięcia) (No / Yes) 

 

 
 

Ustawienia 
Parametry każdego wyłącznika są ustawiane osobno w 3 przeznaczonych do tego 
zakładkach. 
 
Timery: 
− T3: czas trwania testu na brak różnic (delt) (ms) (zakres [200 ms, 10 s], krok 20 

ms) 
− T2: czasu trwania testu na obecność (ms) (zakres [200 ms, 10 s], krok 20 ms) 
− T1: czasu trwania testu na obecność delt (blokada) (ms) (zakres [20 ms, 10 s], 

krok 10 ms) 
− Ta: czas zamknięcia wyłącznika (ms) (zakres [0, 1 s], krok 10 ms) 
 
Warunki występowania napięcia 
− line voltage over threshold (napięcie linii powyżej progu) (%) (zakres [0, 100% 

Vn], krok 1% Vn) 
− line voltage under threshold (napięcie linii poniżej progu) (%) (zakres [0, 100% 

Vn], krok 1% Vn) 
− bus voltage over threshold (napięcie szyny powyżej progu) (%) (zakres [0, 100% 

Vn], krok 1% Vn) 
− bus voltage under threshold (napięcie szyny poniżej progu) (%) (zakres [0, 
100% Vn], krok 1% Vn) 
 
Parametry blokowania 
− voltage delta threshold for locking (Próg delty napięcia dla blokowania) (%) 

(zakres [0, 100% Vn], krok 1% Vn) 
− minimum frequency for locking (Minimalna częstotliwość dla blokowania) (Hz) 

(zakres [45, 59,5 Hz], krok 0,1 Hz) 
− maximum frequency for locking (Maksymalna częstotliwość dla blokady) (Hz) 

(zakres [50,5, 66 Hz], krok 0,1 Hz) 
− frequency delta threshold for locking (Próg delty częstotliwości dla 

blokowania) (Hz) (zakres [0, 1 Hz], krok 0,01 Hz) 
− phase delta threshold for locking (próg delty kąta fazowego dla blokowania) (°) 
(zakres [0, 90°], krok 1°) 
 
Parametry sprzęgania 
− Voltage delta threshold for coupling (Próg delty napięcia dla sprzęgania)(%) 

(zakres [0, 100% Vn], krok 1% Vn) 
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− Minimum frequency for coupling (Minimalna częstotliwość dla sprzęgania) (Hz) 
(zakres [45, 59,5 Hz], krok 0,1 Hz) 

− Maximum frequency for coupling (Maksymalna częstotliwość dla sprzęgania) 
(Hz) (zakres [50,5, 66 Hz], krok 0,1 Hz) 

− Maximum frequency delta threshold for coupling (Maksymalny próg delty 
częstotliwość dla sprzęgania) (Hz) 
(zakres [0, 1 Hz], krok 0,01 Hz) 

− Minimum frequency delta threshold for coupling (Minimalny próg delty 
częstotliwość dla sprzęgania) (Hz) 
(zakres [0, 1 Hz], krok 0,01 Hz) 

− delay for coupling (opóźnienie dla sprzęgania) (s) (zakres [1 s, 3600 s], krok 1 s) 
 
Układy zamykania z synchronizmem 
− Zamykanie z synchronizacją: sprzęganie i blokowanie: (No lub Yes) 
− close with synchro: locking (Zamykanie z synchronizmem: sprzęganie): (No lub 

Yes) 
(widoczny tylko, jeśli close with synchro: locking and coupling 
jest ustawiony na No) 

− close with synchro: Line Dead and Bus Live (Zamykanie:  Linia bez napięcia 
i szyna pod napięciem) (No lub Yes) 

− close with synchro: Line Live and Bus Dead (Zamykanie:  Linia pod napięciem 
i szyna bez napięcia) (No lub Yes) 

− close with synchro: Line Dead and Bus Dead (Zamykanie:  Linia bez napięcia 
i szyna bez napięcia) (No lub Yes) 

− close with synchro: delay (zamykanie z synchronizmem: opóźnienie) (ms) 
(zakres [200 ms, 10 s], krok 10 ms) 
 
Układy zamykania 
− close: locking (zamykanie: blokada) (No lub Yes) 
− close: Line Dead and Bus Live (Zamykanie:  Linia bez napięcia i szyna pod 

napięciem) (No lub Yes) 
− close: Line Live and Bus Dead (Zamykanie:  Linia pod napięciem i szyna bez 

napięcia) (No lub Yes) 
− close: Line Dead and Bus Dead (Zamykanie:  Linia bez napięcia i szyna bez 

napięcia) (No lub Yes) 
− close: delay (zamykanie: opóźnienie) (ms) (zakres [200 ms, 10 s], krok 10 ms) 
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RYSUNEK 260: USTAWIANIE ATRYBUTÓW WEWNĘTRZNEJ FUNKCJI KONTROLI 
SYNCHRONIZMU (TYPU 3) 

 
 

5.2.2.1.3 Ogólne zasady konfiguracji punktu danych wyłącznika 
 
Różnica pomiędzy automatyczną a ręczną kontrolą synchronizmu polega na sposobie 
konfiguracji: Wewnętrzna funkcja ręcznej kontroli synchronizmu wykorzystuje punkt danych 
on/off sec. SPC/DPC, aby włączyć (jeżeli SET) lub wyłączyć (jeżeli RESET) wykorzystanie 
ustawionych układów synchronizacji do autoryzacji zamknięcia, podczas gdy wewnętrzna 
funkcja automatycznej kontroli synchronizmu automatycznie ustawia on/off sec. SPC/DPC 
na SET i wykorzystuje Sync CB Close SPC do wysłania komendy zamknięcia. 
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 Automatyczna kontrola 
synchronizmu Ręczna kontrola synchronizmu 

Kontrola 
synchronizmu 

4 punkty danych SPS, które podają stan bez napięcia / pod napięciem dla 
szyny / linii muszą mieć profil ze statusem początkowym = RESET 

on/off sec. SPS: profil ze statusem 
początkowym = SET 

on/off sec. SPC/DPC z on/off sec. 
SPS/DPS dla odpowiedzi zwrotnej 
(brak potrzeby statusu początkowego 
= SET; jest to zależne od wymagań 
odbiorcy) 

 
 

 Automatyczna kontrola 
synchronizmu Ręczna kontrola synchronizmu 

Wyłącznik 

Sync CB Close SPC nie ma 
adresu IEC 61850-8-1. Jest on 
wykorzystywany do ustawiania 
bitów synchronizmu w 
wiadomości komendy IEC 61850-
8-1. 
 
Profil dla Sync CB Close SPC 
musi być taki sam jak dla Switch 
Ctrl DPC z odniesieniem do 
DE/SBO. Muszą być również 
kontrolowane przez to samo 
okienko wyskakujące. 
 
Adres SCADA komendy 
„zamykanie z kontrolą 
synchronizmu” jest adresem SPC 
SCADA. 

Nie istnieje Sync CB Close SPC. 
- Kiedy on/off sec. SPS/DPS ma 
stan SET, Switch Ctrl DPC jest 
postrzegany jako „zamykanie z 
kontrolą synchronizmu” 
 
- Kiedy on/off sec. SPS ma stan 
RESET, Switch Ctrl DPC jest 
postrzegany jako „zamykanie bez 
kontroli synchronizmu” 
 
Nie oznacza to „obejścia kontroli 
synchronizmu” w warunkach linii pod 
napięciem lub szyny pod napięciem: 
Ewaluacja warunków blokowania 
zgodnie ze skonfigurowanymi 
uprawnieniami. 
 
Adres SCADA komendy „zamykania 
z kontrolą synchronizmu” jest 
adresem DPC SCADA. 

 

Zasady konfiguracji i kontrola 
 
− Jak pokazano na poniższym wykresie, w przypadku funkcji kontroli synchronizmu 

kilka punktów danych wyklucza się wzajemnie, a kilka musi zostać podłączonych. 
W tym przypadku „podłączony" oznacza, że punkt danych musi być powiązany 
z cyfrowym / analogowym kanałem C26x lub powiązany z adresem IED. 
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Podstacja 
Ext manual CS 

on/off sec. 
DPC on/off 
sec. SPC on/off 
sec. DPS on/off 

  

wykluczające się 
   

wykluczające się 
 

Linia zasilania 
Ext auto CS 
(zewnętrzna aut. 
kont. synch.) 

on/off sec. DPC 
on/off sec. SPC 

   

wykluczające się 
 

wykluczające się 
 

Ext manual CS 
on/off sec. DPC 
on/off sec. SPC 
on/off sec. DPS 
on/off sec. SPS 

wykluczające się 
   

wykluczające się 
 (A) automatic out of 

 Yes 
No Internal synchrocheck 

(Wewnętrzna kontrola 
synchronizmu) 

on/off sec. DPC 
   

wykluczające się 
 

 
 

− Dla funkcji wewnętrznej kontroli synchronizmu, atrybut automatic out of service 
musi być ustawiony na Yes i musi być obecny punkt danych on/off sec. DPC lub 
on/off sec. SPC. 
 

− Punkt danych on/off sec. DPC lub on/off sec. SPC dla wewnętrznej kontroli 
synchronizmu musi mieć atrybut profilu SBO mode ustawiony na „Direct Execute” 
(Wykonanie bezpośrednie) lub „Direct Execute with SBO popup” (wykonywanie 
bezpośrednie z okienkiem SBO). 

 
 

5.2.2.2 Zewnętrzna kontrola synchronizmu 
 

5.2.2.2.1 Punkty danych 
 
Zewnętrzna kontrola synchronizmu ma równoważne punkty danych i ustawienia dla trzech 
dostępnych funkcji: 
 
(1) Ext manual CS: zewnętrzna ręczna kontrola synchronizmu na poziomie podstacji 

(2) Ext auto CS: automatyczna kontrola synchronizmu na poziomie pola 

(3) Ext manu CS Bay: ręczna kontrola synchronizmu na poziomie pola 

Na poziomie podstacji, dostępna jest jedynie 'ręczna zewnętrzna kontrola synchronizmu': 
 

 
 

RYSUNEK 261: DODAWANIE FUNKCJI ZEWNĘTRZNEJ KONTROLI SYNCHRONIZMU NA 
POZIOMIE PODSTACJI 
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Na poziomie pola dostępne są dwa typy funkcji zewnętrznej kontroli synchronizmu: ręczna 
i automatyczna. 

 

 
 

RYSUNEK 262: DODAWANIE FUNKCJI ZEWNĘTRZNEJ KONTROLI SYNCHRONIZMU 
NA POZIOMIE POLA. 

 
Wybierz podstację lub pole i wstaw odpowiednie pole zewnętrznej ręcznej kontroli 
synchronizmu z okna kontekstowego Objects entry pod wbudowaną funkcją kontroli 
synchronizmu. Podczas dodawania zewnętrznej funkcji kontroli synchronizmu nie jest 
tworzony domyślnie żaden obowiązkowy punkt danych. Dostępnych jest pięć 
funkcjonalnych punktów danych, które można dodać z okna kontekstowego Objects entry: 
 
(1) Accept forcing SPS (SPS zatwierdzenia wymuszenia): Stały SPS, używany 

w połączeniu z obejściem kontroli synchronizmu za pomocą wejścia cyfrowego DI 
Zaakceptuj wymuszenie. 
 

(2) on/off sec. SPS: globalny status w użytkowania / wyłączenia z użytkownika funkcji 
kontroli synchronizmu poprzez SPS 

 
(3) on/off sec. DPC: globalne włączenie/wyłączenie funkcji kontroli synchronizmu 

poprzez DPC 
 

(4) on/off sec. DPS (wyłącznie zewnętrzna kontrola synchronizmu): globalny status 
w użytkowania / wyłączenia z użytkownika funkcji kontroli synchronizmu poprzez 
DPS 

(5) on/off sec. SPC: globalne włączenie/wyłączenie funkcji kontroli synchronizmu 
poprzez SPC 

 
Nie można zapomnieć o zdefiniowaniu on/off sec. SPS/DPS jako odpowiedzi zwrotnej 
on/off sec. SPC/DPC, jeżeli istnieją. 

 
Uwaga: Automatyczna kontrola synchronizmu oferuje 
możliwość automatycznej selekcji domyślnych układów zamykania. 
Nie ma ona powiązania z samoczynnym ponawianiem zamykania 
wyłączników w związku ze zwarciami elektrycznymi. 
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RYSUNEK 263: OPCJONALNE PUNKTY DANYCH KONTROLI SYNCHRONIZMU 
 
 

5.2.2.2.2 Parametry atrybutu 
 
Po dodaniu należy ustawić ogólne cechy zewnętrznej kontroli synchronizmu na poziomie 
SCE. 
 
1. Wypełnij zależność is synchrocheck of, wskazując którego modułu wyłącznika 

dotyczy funkcja. Dla kontroli synchronizmu na poziomie podstacji można dodać 
i wypełnić kilka zależności is synchrocheck of dla wszystkich wyłączników 
zarządzanych przez tę samą kontrolę synchronizmu. Dla kontroli synchronizmu pola 
można wypełnić jedną lub dwie zależności is synchrocheck of dla wyłącznika 
dwóch różnych pól. Niemniej jednak, pola te muszą być zarządzane przez ten sam 
C26x i takie same parametry kontroli synchronizmu będą wykorzystane do 
zamknięcia obu wyłączników. 
 

2. short name oraz long name: krótka nazwa i długa nazwa kontroli 
synchronizmu używanej w rejestracji, alarmowaniu, … 

 
3. automatic out of service (No / Yes): : definiuje, czy kontrola synchronizmu jest 

wyłączana ręcznie (No) czy automatycznie (Yes). Jeżeli jest wyłączana ręcznie, 
C26x wykonuje dodatkową sekwencję (patrz powyższe sekcje). Dla automatycznej 
kontroli synchronizmu atrybut ustawiony jest na Yes. 

 
4. running time (czas pracy) (zakres [0, 60s], krok 1 s): jest widoczny, kiedy atrybut 

automatic out of servicejest ustawiony na Yes. Odpowiada on opóźnieniu 
czasowemu przed wyłączeniem kontroli synchronizmu po udanej lub nieudanej 
komendzie zamknięcia zsynchronizowanego wyłącznika. 

 

 
 

RYSUNEK 264: USTAWIANIE OGÓLNYCH CECH KONTROLI SYNCHRONIZMU 
(NA PRZYKŁADZIE ZEWNĘTRZNEJ AUTOMATYCZNEJ KONTROLI SYNCHRONIZMU 

NA POZIOMIE POLA) 
  



Zastosowania C26x/EN AP/C56a 
 
DS Agile C26x Strona 265/375 
 
 

5.3 Definiowanie wbudowanej funkcji SPZ 
 

5.3.1 Charakterystyka SPZ 
 
Wbudowana funkcja SPZ jest opisana w sekcji 7.1.1 rozdziału C26x/PL OF. 

 
 

5.3.2 Tworzenie funkcji samoczynnego ponawiania załączania (SPZ) 
 
Aby dodać funkcję SPZ, wybierz poziom pola i dodaj funkcję SPZ z okna kontekstowego 
Objects entry. 
 
Tylko następujące określone pola pozwalają na tworzenie funkcji SPZ: 

− szyna zbiorcza, 

− łącznik sprzęgłowy, 

− sekcja szyny, 

− linia zasilająca, 

− transformator, 

− pole ogólne. 
 

 
 

RYSUNEK 265: DODAWANIE UKŁADU SPZ (TYP 1) NA POZIOMIE POLA 
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Po dodaniu, konieczne jest ustawienie ogólnych właściwości układu SPZ z poziomu 
edytora SCE: 
 
1. Uzupełnić zależność is auto-recloser of (czy SPZ podlega), wskazującą moduł 

wyłącznika z którym funkcja została powiązana. 
 

2. krótka nazwa (short name) oraz pełna nazwa (long name) układu SPZ 
wykorzystywana do celów związanych z rejestrowaniem, alarmami, itd. 

 
3. rodzaj trybu funkcjonowania (wyzwolenie jednofazowe)functioning mode (1 ph 

trip) (Not used / 3P / 3P-3P / 3P-3P-3P / 3P-3P-3P-3P): użyteczne tylko w 
przypadku wyłącznika jednofazowego. Maksymalnie 4 cykle, spośród których 
pierwszy jest cyklem jednofazowym, natomiast pozostałe trójfazowymi. 

 
4. rodzaj trybu funkcjonowania (wyzwolenie trójfazowe)functioning mode (3 ph trip) 

(Not used / 3P / 3P-3P / 3P-3P-3P / 3P-3P-3P-3P): użyteczne w przypadku 
wyłączników jedno- i trójfazowych. Maksymalnie 4 cykle spośród których wszystkie 
są trójfazowe. 

 
5. sposób odblokowania unlocking way (Not used / Reinitialisation / Manual close / 

Both ways). Więcej informacji na ten temat można znaleźć w opisie funkcjonalnym 
„blokady układu SPZ” zamieszczonym w punkcie 7.1.1 rozdziału C26x/PL Opis 
funkcjonalny. 

 
6. Szybkie trójfazowe ponowne zamykanie Fast 3 P reclose enable (No / Yes): jeżeli 

dla wyłącznika istnieje funkcja kontroli synchronizmu, układ SPZ może ja pominąć w 
trakcie trójfazowego pierwszego cyklu, jeżeli dla atrybutu ustawiono wartość „Yes”. 

 
7. Pierwszy okres trójfazowy 1st period monophased (zakres [100 ms, 5 s], krok 10 

ms): zwłoka czasowa dla pierwszej próby jednobiegunowej. 
 

8. Pierwszy okres trójfazowy 1st period triphased (zakres [1 s, 60 s], krok 10 ms): 
zwłoka czasowa dla pierwszej próby trójbiegunowej. 

 
9. Drugi okres trójfazowy 2nd period triphased (zakres [1 s, 3600 s], krok 1 s): zwłoka 

czasowa dla drugiej próby trójbiegunowej. 
 

10. Trzeci okres trójfazowy 3rd period triphased (zakres [1 s, 3600 s], krok 1 s): zwłoka 
czasowa dla trzeciej próby trójbiegunowej. 

11. Czwarty okres trójfazowy 4th period triphased (zakres [1 s, 3600 s] krok 1 s): 
zwłoka czasowa dla czwartej próby trójbiegunowej. 

 
12. zwłoka regeneracji reclaim delay (zakres [1 s, 600 s], krok 1 s): odpowiada timerowi 

„reclaimc recovering timer” (timer przywracania czasu regeneracyjnego cyklu) 
opisanemu w punkcie 7.1.1 „uruchom timer przywracania” rozdziału C26x/PL Opis 
funkcjonalny. 

 
13. zwłoka odblokowania unlock delay (zakres [1 s, 600 s], krok 1 s): odpowiada 

timerowi „reclaimml recovering timer” (timer przywracania czasu regeneracyjnego 
blokady ręcznej) opisanemu w punkcie 7.1.1 „blokada układu SPZ” rozdziału 
C26x/PL Opis funkcjonalny. 

 
14. zwłoka zamknięcia ręcznego manual close delay (zakres [1 s, 600 s], krok 1 s): 

odpowiada timerowi „reclaimmc recovering timer” (timer przywracania czasu 
regeneracyjnego zamknięcia ręcznego) opisanemu w punkcie „blokada układu SPZ” 
rozdziału C26x/EN Opis funkcjonalny. 
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RYSUNEK 266: USTAWIENIA FUNKCJI UKŁADU SPZ (TYP 1) 
 
Zasady konfiguracji i kontrola 

 
− Dla obu atrybutów „trybu funkcjonowania (wyzwolenie jednofazowe)” oraz „trybu 

funkcjonowania (wyzwolenie trójfazowe)” nie może być ustawiona jednocześnie 
wartość „Not used” (Nie używane) 
 

− Jeżeli dla „trybu funkcjonowania (wyzwolenie jednofazowe) ustawiono wartość „1P-
3P-3P-3P”, wówczas przestrzegane muszą być następujące reguły: 
- „pierwszy okres jednofazowy” < „drugi okres trójfazowy” 

- „pierwszy okres jednofazowy” < „trzeci okres trójfazowy” 

- „pierwszy okres jednofazowy” < „czwarty okres trójfazowy” 
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− Jeżeli dla „trybu funkcjonowania (wyzwolenie jednofazowe) ustawiono wartość „1P-

3P-3P”, wówczas przestrzegane muszą być następujące reguły: 

- „pierwszy okres jednofazowy” < „drugi okres trójfazowy” 

- „pierwszy okres jednofazowy” < „trzeci okres trójfazowy” 

− Jeżeli dla „trybu funkcjonowania (wyzwolenie jednofazowe) ustawiono wartość „1P-

3P”, wówczas przestrzegane muszą być następujące reguły: 

- „pierwszy okres jednofazowy” < „drugi okres trójfazowy” 

− Jeżeli dla „trybu funkcjonowania (wyzwolenie trójfazowe) ustawiono wartość „3P-3P-

3P-3P”, wówczas przestrzegane muszą być następujące reguły: 

- „pierwszy okres trójfazowy” < „drugi okres trójfazowy” 

- „pierwszy okres trójfazowy” < „trzeci okres trójfazowy” 

- „pierwszy okres trójfazowy” < „czwarty okres trójfazowy” 

− Jeżeli dla „trybu funkcjonowania (wyzwolenie trójfazowe) ustawiono wartość „3P-3P-

3P-3P”, wówczas przestrzegane muszą być następujące reguły: 

- „pierwszy okres trójfazowy” < „drugi okres trójfazowy” 

- „pierwszy okres trójfazowy” < „trzeci okres trójfazowy” 

− Jeżeli dla „trybu funkcjonowania (wyzwolenie trójfazowe) ustawiono wartość „3P-3P”, 

wówczas przestrzegane muszą być następujące reguły: 

- „pierwszy okres trójfazowy” < „drugi okres trójfazowy” 

− Jeżeli dla „trybu funkcjonowania (wyzwolenie jednofazowe)” ustawiono wartość inną 

niż „Not used” (nie używane), wówczas dla parametru „circuit- breaker type” (typ 

wyłącznika) należy ustawić wartość „Single phase CircuitBreaker” (wyłącznik 

jednofazowy) 

− Jeżeli dla „trybu funkcjonowania (wyzwolenie trójfazowe)” ustawiono wartość „Not 

used” (nie używane), wówczas dla parametru „circuit- breaker type” (typ wyłącznika) 

należy ustawić wartość „Single phase CircuitBreaker” (wyłącznik jednofazowy) 

 
Aby uzyskać opisany powyżej sposób działania, podczas dodawania układu SPZ, na 
poziomie funkcji automatycznie utworzona zostaje pewna liczba obowiązkowych punktów 
danych, która musi być skonfigurowana (patrz rozdział 4 „Definiowanie punkty danych”): 
 
1. Autorecloser flt: punkt danych MPS, zawierający informację na temat powodu 

usterki funkcji SPZ. Jest to systemowy punkt danych, którego dostępne stany są 
następujące: 
 
− Stan0: usterka spowodowana przez kontrolę synchronizmu 

 
− Stan1: usterka sprzętu, blokada urządzenia lub inna działająca automatyka 

powiązana z urządzeniem. 
 

− Stan2: usterka spowodowana przez funkcję blokady zależnej 
 

− Stan3: brak usterki 
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2. Auto-recloser st: punkt danych MPS, zawierający informację na temat statusu 
funkcji SPZ. Jest to systemowy punkt danych, którego dostępne stany są 
następujące: 
 
− Stan0: układ SPZ jest aktywny, odblokowany oraz żaden cykl nie jest 

przeprowadzany 

− Stan1: układ SPZ oczekuje na otwarcie wyłącznika 

− Stan2: trwa pierwszy cykl jednofazowy 

− Stan3: trwa pierwszy cykl trójfazowy 

− Stan4: trwa drugi cykl trójfazowy 

− Stan5: trwa trzeci cykl trójfazowy 

− Stan6: trwa czwarty cykl trójfazowy 

− Stan7: układ SPZ oczekuje na zamknięcie wyłącznika 

− Stan8: uruchomienie timera Reclaimc (timer czasu regeneracyjnego cyklu) 

− Stan9: zablokowanie układu SPZ z powodu maksymalnej liczby cykli 

ponawiania zamknięcia 

− Stan10: zablokowanie układu SPZ 

− Stan11: uruchomienie timera reclaimml (timer czasu regeneracyjnego blokady 

ręcznej) 

− Stan12: uruchomienie timera reclaimmc (timer czasu regeneracyjnego 

zamknięcia ręcznego) 

 

3. Force trip 3 P: punkt danych SPC, używany w trakcie cyklu trójfazowego, o którym 
mowa w punkcie 7.1.1 „Oczekiwanie na otwarcie wyłącznika” w rozdziale C26x/PL 
Opis funkcjonalny 
 

4. on/off: status DPS, odpowiadający statusowi układu SPZ włączony / wyłączony 
z eksploatacji 

 
5. Trip 3 phases: status SPS zawierający informację na temat wyzwolenia 

trójfazowego zapewnianego przez przekaźnik 
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RYSUNEK 267: OBOWIĄZKOWE PUNKTY DANYCH UKŁADU SPZ (TYPU 1) 
 

Aby uzyskać opisany powyżej sposób działania, podczas dodawania układu SPZ, na 
poziomie funkcji utworzone mogą być pewne opcjonalne punkty danych, które muszą być 
skonfigurowane (patrz rozdział 4 „Definiowanie punkty danych”): 
 
1. Trip PhA: status SPS odpowiadający stanowi wyzwalania dla bieguna A 

2. Trip PhB: status SPS odpowiadający stanowi wyzwalania dla bieguna B 

3. Trip PhC: statust SPS odpowiadający stanowi wyzwalania dla bieguna C. 

4. blocking SPS: odpowiada binarnej informacji wejściowej „AR_BLOCKING” 

(blokowanie SPZ) opisanej w punkcie 7.1.1 rozdziału C26x/PL Opis funkcjonalny 

5. lock/reinit: status SPS używany do blokowania / odblokowywania układ SPZ za 

pośrednictwem statusu SPS Odpowiada sygnałowi „AR_LOCK” opisanemu 

w punkcie 7.1.1 rozdziału C26x/PL Opis funkcjonalny 

6. lock/reinit SPC: sygnał blokowana / odblokowania układu SPZ za pośrednictwem 

polecenia SPC Odpowiada sygnałowi „AR_LOCK” opisanemu w punkcie 7.1.1 

rozdziału C26x/PL Opis funkcjonalny 

7. on/off ctrl DPC: sterowanie włączeniem / wyłączeniem z eksploatacji układu SPZ za 

pośrednictwem polecenia DPC 

8. on/off ctrl DPS: sterowanie włączeniem / wyłączeniem z eksploatacji układu SPZ za 

pośrednictwem statusu DPS 
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RYSUNEK 268: OPCJONALNE PUNKTY DANYCH UKŁADU SPZ (TYPU 1) 
 

Zasady konfiguracji i kontrola 
 
− Jeżeli dla „trybu funkcjonowania (wyzwolenie jednofazowe)” ustawiono wartość inną 

niż „Not used”, wówczas obowiązkowy jest jeden z trzech punktów danych SPS 
{ „Trip PhA”, „Trip PhB”, „Trip PhC” } 
 

− Jeżeli dla „trybu funkcjonowania (wyzwolenie jednofazowe)” ustawiono wartość „Not 
used” (nie używane), wówczas nie jest dozwolony żaden z trzech punktów danych 
SPS { „Trip PhA”, „Trip PhB”, „Trip PhC” } 

 
− Dwa punkty danych { „on/off ctrl DPC”, „on/off ctrl DPS” } wzajemnie się wykluczają 

i przynajmniej jeden z nich jest obowiązkowy 
 

− Dwa punkty danych { „lock/reinit SPC”, „lock/reinit SPS” } wzajemnie się wykluczają. 
Jeżeli dla atrubutu „unlocking way” (sposób odblokowania) ustawiono wartość 
„Reinitialization” (ponowna inicjalizacja) lub „Both ways” (oba sposoby), wówczas, 
przynajmniej jeden z dwóch punktów danych jest obowiązkowy 

 
Aby uzyskać opisany powyżej sposób działania, podczas dodawania układu SPZ, na 
poziomie wyłącznika automatycznie utworzona zostaje pewna liczba obowiązkowych 
punktów danych, która musi być skonfigurowana (patrz rozdział 4 „Definiowanie punkty 
danych”): 

 
1. CB Healthy: odpowiada binarnej informacji wejściowej „CB HEALTHY” opisanej 

w punkcie 7.1.1 rozdziału C26x/PL Opis funkcjonalny 
 

 
 

RYSUNEK 269: WSTĘPNIE ZDEFINIOWANE DOSTĘPNE DLA WYŁĄCZNIKA PUNKTY 
DANYCH CB HEALTHY (WYŁĄCZNIK SPRAWNY) 
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5.3.3 Tworzenie funkcji SPZ (SPZ typ 2) 
 
Dodawanie funkcji SPZ (SPZ typ 2) jest przeprowadzane na poziomie pola za pomocą 
okna kontekstowego Objects entry (wpis obiektów). 
 
Tylko następujące określone pola pozwalają na tworzenie funkcji SPZ: 

− szyna zbiorcza, 

− łącznik sprzęgłowy, 

− sekcja szyny, 

− linia zasilająca, 

− transformator, 

− pole ogólne. 

 
 

RYSUNEK 270: DODAWANIE UKŁADU SPZ (TYP 2) NA POZIOMIE POLA 
 
Po dodaniu, konieczne jest ustawienie ogólnych właściwości układu SPZ z poziomu 
edytora SCE: 
 
1. Uzupełnić zależność is auto-recloser of (czy SPZ podlega), wskazującą moduł 

wyłącznika z którym funkcja została powiązana. 
 

2. skrócona nazwa (short name) oraz pełna nazwa (long name) układu SPZ 
wykorzystywana do celów związanych z rejestrowaniem, alarmami, itd. 

3. Initial state (stan początkowy) (wł./ wył.): stan początkowy reklozera (aktywny = 
On). 
 

4. Nbr of fast cycle for earth fault (0 / 1): liczba szybkich prób SPZ dla zwarć 
doziemnych 

 
5. Nbr of slow cycle for earth fault (0 / 1 / 2): liczba opóźnionych prób SPZ dla zwarć 

doziemnych. Jeżeli dla tego atrybutu ustawiono wartość 2 oraz jeżeli po pierwszej 
próbie zwarcie wciąż występuje, inicjowana jest druga próba ponownego zamykania. 

 
6. Nbr of fast cycle for phase fault (0 / 1): liczba szybkich prób SPZ dla zwarć 

międzyfazowych. 
 

7. Nbr of slow cycle for phase fault (0 / 1 / 2): liczba opóźnionych prób SPZ dla 
zwarć międzyfazowych. Jeżeli dla tego atrybutu ustawiono wartość 2 oraz jeżeli po 
pierwszej próbie zwarcie wciąż występuje, inicjowana jest druga próba ponownego 
zamykania. 

 
8. Reclaim time fast cycle (zakres [10 s, 15 s], krok 1 s): 

„reclaimc recovery timer” (timer przywracania czasu regeneracyjnego cyklu) dla 
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cyklu szybkiego. Odliczanie czasu jest uruchamiane, gdy wyłącznik został 
zamknięty. Jeżeli nie nastąpi ponowne wyzwolenie wyłącznika, funkcja SPZ resetuje 
się wraz z upływem czasu regeneracyjnego (sygnał „SPZ w toku” jest obecny w 
trakcie całego okresu trwania prób SPZ, od chwili uruchomienia funkcji 
zabezpieczającej do momentu upłynięcia czasu regeneracyjnego lub blokady; patrz 
punkt 7.1.1 rozdziału C26x/PL Opis funkcjonalny). 

 
9. Reclaim time slow cycle (zakres [3 s, 10 s], krok 1 s): 

„reclaimc recovery timer” (timer przywracania czasu regeneracyjnego cyklu) dla 
opóźnionego cyklu Odliczanie czasu jest uruchamiane, gdy wyłącznik został 
zamknięty. Jeżeli nie nastąpi ponowne wyzwolenie wyłącznika, funkcja SPZ resetuje 
się wraz z upływem czasu regeneracyjnego (sygnał „SPZ w toku” jest obecny w 
trakcie całego okresu trwania prób SPZ, od chwili uruchomienia funkcji 
zabezpieczającej do momentu upłynięcia czasu regeneracyjnego lub blokady; patrz 
punkt 7.1.1 rozdziału C26x/PL Opis funkcjonalny). 

 
10. Reclaim time manual close (zakres[10 , 20 s], krok 1 s): 

„reclaimc recovery timer” (timer przywracania czasu regeneracyjnego cyklu) dla 
cyklu szybkiego. Odliczanie czasu jest uruchamiane, gdy wyłącznik został 
zamknięty. Jeżeli nie nastąpi ponowne wyzwolenie wyłącznika, funkcja SPZ resetuje 
się wraz z upływem czasu regeneracyjnego (sygnał „SPZ w toku” jest obecny 
w trakcie całego okresu trwania prób SPZ, od chwili uruchomienia funkcji 
zabezpieczającej do momentu upłynięcia czasu regeneracyjnego lub blokady; patrz 
punkt 7.1.1 rozdziału C26x/PL Opis funkcjonalny). 

 
11. Timer cycle fast earth (zakres [100 ms, 500 ms], krok 1 ms) 

„uruchomienie timera cyklu” dla cyklu szybkiego w przypadku zwarć doziemnych. 
Ten timer uruchamia się, po wyzwoleniu wyłącznika oraz jest ustawiony tak , aby 
uruchamiał układ SPZ, gdy wyłącznik jest zamykany. 

 
12. Timer cycle slow1 earth (zakres [10 s, 30 s], krok 1 s) 

„uruchomienie timera cyklu” dla pierwszego opóźnionego cyklu w przypadku zwarć 
doziemnych. Ten timer uruchamia się, po wyzwoleniu wyłącznika oraz jest ustawiony 
tak, aby uruchamiał układ SPZ, gdy wyłącznik jest zamykany. 

 
13. Timer cycle slow2 earth (zakres [10 s, 30 s], krok 1 s) 

„uruchomienie timera cyklu” dla drugiego opóźnionego cyklu w przypadku zwarć 
doziemnych. Ten timer uruchamia się, po wyzwoleniu wyłącznika oraz jest ustawiony 
tak , aby uruchamiał układ SPZ, gdy wyłącznik jest zamykany. 

 
14. Timer cycle fast phase (zakres 100 ms, 500 ms], krok 1 ms) 

„uruchomienie timera cyklu” dla cyklu szybkiego w przypadku zwarć fazowych. Ten 
timer uruchamia się, po wyzwoleniu wyłącznika oraz jest ustawiony tak , aby 
uruchamiał układ SPZ, gdy wyłącznik jest zamykany. 
 

15. Timer cycle slow1 phase (zakres [ 10 s, 30 s], krok 1 s) 
„uruchomienie timera cyklu” dla pierwszego opóźnionego cyklu w przypadku zwarć 
fazowych. Ten timer uruchamia się, po wyzwoleniu wyłącznika oraz jest ustawiony 
tak , aby uruchamiał układ SPZ, gdy wyłącznik jest zamykany. 

 
16. Timer cycle slow2 phase(zakres [10 s, 30 s], krok 1 s) 

„uruchomienie timera cyklu” dla drugiego cyklu dla szybkiego cyklu dla szybkiego 
zwarcia. Ten timer uruchamia się, po wyzwoleniu wyłącznika oraz jest ustawiony tak 
, aby uruchamiał układ SPZ, gdy wyłącznik jest zamykany. 

 
17. Voltage presence delay (zakres [1 s, 20 s], krok 1 s). Konfigurowane przez klienta. 

 
18. Shifting reclose delay (zakres [1 s, 30 s], krok 1 s). Konfigurowane przez klienta. 

Opóźnienie przesunięcia jest używane, aby uniknąć jednoczesnego zwarcia na wielu 
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liniach („podwójnego”) w przypadku jednoczesnego ponawiania zamknięcia 
w sąsiednich polach. 

 

 
 

RYSUNEK 271: USTAWIENIA FUNKCJI UKŁADU SPZ (TYP 2) 
 
Podczas dodawania układu SPZ, automatycznie tworzone są pewne obowiązkowe punkty 
danych na poziomie wejścia lub wyjścia, które muszą być skonfigurowane. 

 
Wejścia (otrzymywane punkty danych): 
 
1. Status SPS CTRL.CB.CLOSE oraz CTRL.CB.OPEN: komenda zamknij lub otwórz 

do wyłącznika. 
 

2. Status SPS LINE.LIVE: stan końca linii (pod napięciem lub bez napięcia). 
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3. Punkt danych SPC MES.ARPCCN: specyficzny sygnał używany z produktami Sx7x 
(konfigurowana przez klienta funkcja SPZ). 

 
4. Status SPS REC.REQ.DBL, REC.REQ.GND oraz REC.REQ.PHA: polecenie 

ponownego zamykania (odpowiednio dla jednoczesnych zwarć na wielu liniach, 
zwarć doziemnych lub zwarć fazowych). 

 
5. Status SPS RECLOSE.SHIFT: zmiana stanu układu SPZ 

 
6. Status SPS RRL.OFF.CTRL oraz RRL.ON.CTRL: komenda wyłącz/włącz do 

lokalnego układu SPZ (RRL). 
 

Wyjścia (przesyłane punkty danych): 
 

7. Status DPS AR.ON.OFF DPS: sygnał stanu układu SPZ (włączony/wyłączony). 
 

8. Status MPSARPCCN.RESUL oraz ARPCCN.STATE: konfigurowane przez klienta 
sygnały używane z produktami Sx7x. 

 
9. Status SPSCB.CLOSE.RRL: komenda ponownego zamykania wyłącznika przez 

lokalny układ SPZ. 
 

10. Status SPS FAST.EARTH, FAST.EARTH.DONE oraz FAST.EARTH.FAIL: stan 
szybkiej próby dla wyjść sygnałów zwarcia doziemnego (odpowiednio „SPZ w toku 
i oczekiwanie na upłynięcie czasu odliczanego przez timer”, „cykl zakończony 
(upłynięcie czasu odliczanego przez timer)” oraz „zwarcie wciąż występuje po cyklu 
ponownego zamykania”). 

 
11. Status SPS FAST.PHASE, FAST.PHASE.DONE oraz FAST.PHASE.FAIL: szybka 

próba dla wyjść sygnałów stanu zwarcia fazowego (odpowiednio „SPZ w toku 
i oczekiwania na upłyniecie czasu odliczanego przez timer”, „próba zakończona 
(upłynięcie czasu odliczanego przez timer)” oraz „zwarcie wciąż występuje po próbie 
ponownego zamykania”). 

 
12. Status SPS INSTANT.EARTH oraz INSTANT.PHASE: sygnał natychmiastowego 

wyzwalania dla zwarć fazowych. 
 

13. Status SPSRECLOSE.IN.PRO 1: cykl SPZ w toku (sygnał utrzymuje się przez czas 
trwania pełnego cyklu SPZ, od momentu zainicjowania zabezpieczenia do momentu 
zakończenia odmierzania czasu regeneracji lub zadziałania blokady). 

 
14. Status SPS RRL.DEF.OPEN: ostateczny sygnał wyzwalania, tj. zakończenie cyklu 

SPZ (zakończenie odmierzania czasu regeneracji i zadziałanie blokady). 
 

15. Status SPS RRL.STDBY: sygnał układ SPZ w trybie gotowości. 
 

16. Status SPS SLOW1.EARTH, SLOW1.EARTH.DONE oraz SLOW1.EARTH.FAIL: 
pierwsza opóźniona próba dla sygnałów stanu zwarcia doziemnego (odpowiednio 
„SPZ w toku i oczekiwania na upłyniecie czasu odliczanego przez timer”, „próba 
zakończona (upłynięcie czasu odliczanego przez timer)” oraz „zwarcie wciąż 
występuje po próbie ponownego zamykania”). 

 
17. Status SPS SLOW1.PHASE, SLOW1.PHASE.DONE oraz SLOW1.PHASE.FAIL: 

pierwsza opóźniona próba dla sygnałów stanu zwarcia fazowego (odpowiednio „SPZ 
w toku i oczekiwania na upłyniecie czasu odliczanego przez timer”, „próba 
zakończona (upłynięcie czasu odliczanego przez timer)” oraz „zwarcie wciąż 
występuje po próbie ponownego zamykania”). 

 
18. Status SPS SLOW2.EARTH, SLOW2.EARTH.DONE oraz SLOW2.EARTH.FAIL:  
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druga opóźniona próba dla sygnałów stanu zwarcia doziemnego (odpowiednio „SPZ 
w toku i oczekiwania na upłyniecie czasu odliczanego przez timer”, „próba 
zakończona (upłynięcie czasu odliczanego przez timer)” oraz „zwarcie wciąż 
występuje po próbie ponownego zamykania”). 

 
19. Status SPS SLOW2.PHASE, SLOW2.PHASE.DONE oraz SLOW2.PHASE.FAIL: 

druga opóźniona próba dla sygnałów stanu zwarcia fazowego (odpowiednio „SPZ 
w toku i oczekiwania na upłyniecie czasu odliczanego przez timer”, „próba 
zakończona (upłynięcie czasu odliczanego przez timer)” oraz „zwarcie wciąż 
występuje po próbie ponownego zamykania”). 

 

 
 

RYSUNEK 272: OBOWIĄZKOWE PUNKTY DANYCH UKŁADU SPZ (TYPU 2) (1/2) 
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RYSUNEK 273: OBOWIĄZKOWE PUNKTY DANYCH UKŁADU SPZ (TYPU 2) (2/2) 
 
Zaktualizuj zależności i powiązania punktów danych, aby wyróżnić określony istniejący 
profil. 
 
 

5.4 Definiowanie wbudowanej funkcji przełącznika zaczepów 
 

5.4.1 Sposób działania przełącznika zaczepów 
 
Sekwencję sterowania transformatorem opisano w punkcie 6.5 rozdziału C26x/PL Opis 
funkcjonalny. 
Sterowanie transformatorem jest realizowane za pośrednictwem wbudowanej funkcji 
przełącznika zaczepów i może być przeprowadzone w trzech trybach „Direct Execute” 
(wykonywanie bezpośrednie), trybie „SBO once” (SBO jednokrotne) oraz „SBO many” 
(SBO wielokrotne). 
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Funkcja TCIP: 
Informacja wejściowa TCIP, służy do potwierdzenia właściwego wykonania 
opuszczania/podnoszenia. Podczas dodawania funkcji TCIP na poziomie przełącznika 
zaczepów, dla prawidłowego zarządzania funkcją TCIP, ustawione muszą być dwa 
konfigurowalne opóźnienia na poziomie punktu danych TCIP: 
 
1. reset confirmation delay (resetuj opóźnienie potwierdzenia) (zakres [0 s, 120 s], 

krok 100 ms): to opóźnienie odpowiada limitowi czasu TR przedstawionemu 
w punkcie 5.1.2.1 Filtrowanie ustawiczne rozdziału C26x/EN Opis funkcjonalny. 
 

2. set confirmation delay (ustaw opóźnienie potwierdzenia) (zakres [0 s, 120 s], krok 
100 ms): to opóźnienie odpowiada limitowi czasu TS przedstawionemu w punkcie 
5.1.2.1 Filtrowanie ustawiczne rozdziału C26x/EN Opis funkcjonalny. 

 
3. start confirmation delay (uruchom opóźnienie potwierdzenia) (zakres [1 s, 60 s], 

krok 100 ms): informacja TCIP musi pojawić się przed limitem czasu powyższego 
opóźnienia 

 
4. stop confirmation delay (zatrzymaj opóźnienie potwierdzenia) (zakres [1 s, 60 s], 

krok 100 ms): informacja TCIP musi zniknąć przed limitem czasu powyższego 
opóźnienia 

 

 
 

RYSUNEK 274: USTAWIANIE OGÓLNYCH ATRYBUTÓW FUNKCJI TCIP 
 
Funkcja TPI: 
Ze względu na to, iż informacja wejściowa TCIP nie zawsze jest skonfigurowana, 
sterowanie zaczepem jest wykonywane tylko przy użyciu wartości wskazań położenia 
zaczepu (TPI), w celu sprawdzenia prawidłowego wykonania polecenia. Wartość TPI musi 
zmieniać się w trakcie danego opóźnienia. 
 
Sterowanie transformatorem z wykorzystaniem informacji TCIP 
Funkcję tą opisano w rozdziale C26x/PL Opis funkcjonalny. 
 
Sterowanie transformatorem bez informacji TCIP 
Funkcję tą opisano w rozdziale C26x/PL Opis funkcjonalny. 
 
Tłumienie, wymuszanie, podstawienie wartości TPI 
Funkcję tą opisano w rozdziale C26x/PL Opis funkcjonalny. 
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5.4.2 Tworzenie wbudowanej funkcji przełącznika zaczepów 
 
Przełącznik zaczepów jest uwzględniany jako funkcja, ponieważ weryfikuje maksymalne 
oraz minimalne użyteczne pozycje wskaźnika położenia zaczepów. Jest ona podobna do 
podmodułu modułu transformatora i posiada wskaźnik położenia zaczepów oraz 
opcjonalnych operacji sterownia (podnieś/opuść, idź do min./maks.). 
 
Aby utworzyć funkcję przełącznika zaczepów, należy ją dodać ze wpisu obiektu na 
poziomie modułu transformatora (1). 

 

 
 

RYSUNEK 275: DODAWANIE WBUDOWANEJ FUNKCJI PRZEŁĄCZNIKA ZACZEPÓW DO 
TRANSFORMATORA 

 
Podczas dodawania funkcji przełącznika zaczepów, następujące ogólne atrybuty muszą 
być zaktualizowane: 

 
1. skrócona nazwa (short name) oraz pełna nazwa (long name) przełącznika 

zaczepów wykorzystywana do celów związanych z rejestrowaniem, alarmami, itd. 
 

2. minimal usable position (minimalna użyteczna pozycja) (zakres [1, 64], krok 1). 
 

3. maximal usable position (maksymalna użyteczna pozycja) (zakres [1, 64], krok 1): 
musi być większa niż atrybut (2). 
 

4. execution timeout (limit czasu wykonywania) (zakres [0, 60 s], krok 100 ms): Jest 
to maksymalne opóźnienie, w którym pozycja zaczepu musi się zmienić względem 
bieżącej, będącej w toku operacji sterowania zaczepem. Jeżeli czas opóźnienia 
upłynie, dla sterownia zaczepem wysyłane jest nieprawidłowe potwierdzenie. 

 

 
 

RYSUNEK 276: USTAWIANIE ATRYBUTÓW PRZEŁĄCZNIKA ZACZEPÓW 
 

Podczas dodawania funkcji przełącznika zaczepów, na poziomie funkcji (8) automatycznie 
utworzony zostaje obowiązkowy punkt danych „Wskaźnik położenia zaczepu” (TPI) 
W poniższej tabeli przedstawiono sygnały wejściowe oraz wyjściowe funkcji przełącznika 
zaczepów kontrolowanej przez urządzenie C26x. Identyfikacja SCE dla każdego punktu 
danych jest podana poprzez numer, do którego odniesienie znajduje się na poniższym 
rysunku. 
 
Aby prawidłowo skonfigurować przełącznik zaczepów modułu transformatora, należy: 

− dodać odpowiednie punkty danych, względem poniższych tabel 
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− odpowiednio je skonfigurować (patrz punkt 4 Definiowanie punktu danych). 
 

Przełącznik zaczepów dla transformatora 
 WYJŚCIA WEJŚCIA 

STEROWANIE 
URZĄDZENIEM 

(2) DPC podnieś/opuść 
(1) DPC (opcjonalne) idź do 
min./maks. 

(8) wartość TPI 
(7) SPS (opcjonalne) trwa zmiana 
zaczepu 

WYBÓR URZĄDZENIA 
(SPRZĘT) 

(4) SPC (opcjonalne) wybór 
transformatora 

(i) SPS (opcjonalne) informacja o 
wyborze pozycji 

 

(i) Ten status SPS jest statusem podstawowym dodanym na poziomie modułu 
transformatora oraz skonfigurowanym jako informacja zwrotna punktu danych SPC 
wyboru transformatora (4). 
 

Lista punktów danych: 
 

1. Goto min/max DPC: : jeżeli nie jest podłączony do wyjść cyfrowych płytki (DO), ten 
punkt danych jest zarządzane za pomocą automatyki ISaGRAF z bramy sieciowej 
lub za pomocą komendy interfejsu operatora (OI): 
 
− Jeżeli oczekiwanym położeniem jest położenie minimalne, automatyka musi 

wysłać jedną lub kilka komend do transformatora, w celu zmniejszania 
aktualnego położenia do momentu, gdy transformator osiągnie położenie 
minimalne. 
 

− Jeżeli oczekiwanym położeniem jest położenie maksymalne, automatyka musi 
wysłać jedną lub kilka komend do transformatora, w celu zwiększania 
aktualnego położenie do momentu, gdy transformator osiągnie położenie 
minimalne. 

 
2. Raise/lower DPC: ten punkt danych jest zarządzany przez wbudowaną funkcję 

przełącznika zaczepów. 
 

3. MCB open SPC: ten punkt danych jest zarządzany przez wbudowaną funkcję 
przełącznika zaczepów. 

 
4. TAP Select SPC: ten punkt danych jest zarządzany przez wbudowaną funkcję 

przełącznika zaczepów 
 

5. Higher position: jeżeli nie jest połączony z wejściem cyfrowym płytki, powyższy 
status SPS jest zarządzany przez automatykę ISaGRAF: 

 
− ustawić go na 1 jeżeli wskaźnik położenia zaczepu jest większy niż położenie 

maksymalne 
 

− w przeciwnym wypadku zresetować 
 

6. Lower position: jeżeli nie jest połączony z wejściem cyfrowym płytki, powyższy 
status SPS jest zarządzany przez automatykę ISaGRAF: 
 
− ustawić go na 1 jeżeli wskaźnik położenia zaczepu jest mniejsze niż położenie 

minimalne 
 

− w przeciwnym wypadku zresetować 
 

7. Tap in progress: ten status SPS jest brany pod uwagę przez wbudowaną funkcję 
przełącznika zaczepów. 
 

8. Tap pos ind: wskazanie położenia zaczepu (TPI). 
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RYSUNEK 277: WSTĘPNIE ZDEFINIOWANE PUNKTY DANYCH DOSTĘPNE DLA 
PRZEŁĄCZNIKA ZACZEPÓW 

 
Zasady konfiguracji i kontrola 
− Punkt danych „Raise/lower DPC” musi mieć swój atrybut profulu „SBO mode” 

ustawiony jako „SBO Operate Many” 
 
 

5.4.3 Ustawianie parametrów TPI 
 
Ustawienia wskazań położenia zaczepu są bardzo podobne do ustawień punktów danych 
wartości pomiarowej: 
 
Ustawianie ogólnych atrybutów punktu danych TPI 
 
Podczas dodawania punktu danych TPI, pewne ogólne atrybuty muszą być 
zaktualizowane: 
 
1. skrócona nazwa (short name) oraz pełna nazwa (long name): wykorzystywana do 

celów związanych z rejestrowaniem, alarmami, itd. 
 

2. type (typ): dostępne następujące wartości: 
 

− Analogowe położenie zaczepu (wejściowy sygnał prądowy uzyskiwany za 

pomocą płytki AIU lub zewnętrznego urządzenia IED) 

− Cyfrowe położenia zaczepu, kodowanie „1 among n” (1 z n)  (tylko akwizycja 

cyfrowa) 

− Cyfrowe położenie zaczepu, kodowane „decimal” (dziesiętne) (tylko akwizycja 

cyfrowa) 

− Cyfrowe położenie zaczepu, kodowanie „gray” (tylko akwizycja cyfrowa) 

− Cyfrowe położenie zaczepu, kodowanie „BCD” (tylko akwizycja cyfrowa) 

− Cyfrowe położenie zaczepu, kodowanie „PCCN code” (kod PCCN) 
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(konfigurowane przez klienta) 

3. used profile (użyty profil): rozwijalna lista odnosi się do zakładki MV tabeli Profile 
 

 

 
 

 

RYSUNEK 278: USTAWIANIE OGÓLNYCH ATRYBUTÓW PUNKTU DANYCH TPI 
 
 

5.4.3.2 Ustawianie atrybutów Value features (właściwości wartości) punktu danych TPI 
 
Podczas dodawania podstawowego punktu danych MV, pewne atrybuty „Value features” 
(właściwości wartości) muszą być zaktualizowane: 

 
1. minimum value (wartość minimalna)(zakres [-3.4E38, 3.4E38]: używana do 

obliczeń pełnej skali oraz skalowania. Musi być zgodna z atrybutem minimal usable 
position (minimalna użyteczna pozycja) ustawionym dla przełącznika zaczepów. 
 

2. maximum value (wartość maksymalna)(zakres [-3.4E38, 3.4E38]: używana do 
obliczeń pełnej skali oraz skalowania (pełna skala = wartość maksymalna - wartość 
minimalna). Musi być zgodna z atrybutem maximal usable position (maksymalna 
użyteczna pozycja)ustawionym dla przełącznika zaczepów. 

 
3. zero value suppression (tłumienie wartości zerowej) (% wartości pełnej skali) 

(zakres[0, 10], krok 0,1): parametr ten jest używany do określenia obszaru tłumienia 
wartości zerowej (strefy nieczułości) dla przetwarzania tłumienia wartości zerowej. 
Ten atrybut jest widoczny tylko wtedy, jeżeli dla parametru type (typ) akwizycji 
położenia zaczepu ustawiono wartość Analogue (Analogowa) 

 
4. Hysteresis (histereza) (% wartości pełnej skali) (zakres [0, 50], krok 1): 

wykorzystywana do detekcji wartości progowej 
 

5. threshold usage (wykorzystywanie wartości progowej) (No/ Yes): określa, czy dla 
każdej z trzech dolnych wartości progowych oraz trzech górnych wartości 
progowych,  wykorzystywana ma być odpowiednia wartość progowa 

 
6. threshold values (wartości progowe) (zakres [-3.4E38, 3.4E38]: wartość dla 

każdego progu, istotna tylko wówczas, gdy dla odpowiedniego atrybutu threshold 
usage ustawiono wartość Yes (tak). 
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RYSUNEK 279: USTAWIANIE ATRYBUTÓW WŁAŚCIWOŚCI WARTOŚCI PUNKTU DANYCH TPI 
 
 

5.4.3.3 Ustawianie atrybutów Scaling (skalowanie) punktu danych TPI 
 
Atrybuty Scaling są istotne tylko wówczas, gdy dla parametru type (typ) akwizycji 
położenia zaczepu ustawiono wartość Analogue (Analogowa) 
 

Uwaga: Skalowanie wartości TPI jest zawsze liniowe. Dlatego też nie istnieje 
żaden atrybut scaling rule (reguła skalowania) do ustawienia. 
 

1. minimum acq. value (minimalna uzykana wartość) (zakres [-3.4E38, 3.4E38]) 
 

2. maximum acq. value (maksymalna uzyskana wartość) (zakres [-3.4E38, 3.4E38]) 
 

3. Ai coefficient (współczynnik Ai) (zakres [-100000, 100000, krok 1]): mnożnik 
w równaniu skalowania dla przekazywanej wartości TPI 

 
4. Bi offset (przesunięcie Bi) (zakres [-100000, 100000, krok 1]): dodane przesunięcie 

w równaniu skalowania dla przekazywanej wartości TPI 
 

 
 

RYSUNEK 280: USTAWIANIE ATRYBUTÓW SKALOWANIA PUNKTU DANYCH TPI 
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5.4.3.4 Ustawianie atrybutów Tap position (położenie zaczepu) punktu danych TPI 
 
Atrybuty położenia zaczepu zależą od ustawionego typu akwizycji położenia zaczepu (type 
of tap position acquisition): analogowa lub cyfrowa. 

 
Analogowa akwizycja położenia zaczepu 

 
1. filtering delay (opóźnienie filtrowania) (x 10 ms) (zakres [0 s, 6553.5 s], krok 10 

ms): czas potwierdzenia dla wykazań zmiany położenia zaczepu 
 

2. current valid range (bieżący prawidłowy zakres) (% maximum value) (zakres [0, 
20%], krok 1%): minimalna wartość aktualnego poziomu wymaganego dla wskazań 
zmiany położenia 

 

 

 

RYSUNEK 281: USTAWIANIE ATRYBUTÓW POŁOŻENIA ZACZEPU ANALOGOWEGO 
PUNKTU DANYCH TPI 

Cyfrowa akwizycja położenia zaczepu 
 

 

1. filtering delay (opóźnienie filtrowania) (x 10 ms) (zakres [0 s, 6553.5 s], krok 10 
ms): czas potwierdzenia dla wykazań zmiany położenia zaczepu 
 

2. inhibition delay (opóźnienie blokady) (x 10 ms) (zakres [0 s, 6553.5 s], krok 10 
ms): przejściowa zwłoka czasowa filtrowania międzyzaczepowego 

 

 
 

RYSUNEK 282: USTAWIANIE ATRYBUTÓW POŁOŻENIA ZACZEPU CYFROWEGO PUNKTU 
DANYCH TPI 

 
 
5.4.3.5 Łączenie położenia zaczepu 

 
Dozwolone położenia zaczepu zdefiniowane w zakresie [minimal usable position, 
maximal usable position], gdy utworzona została funkcja zmiany zaczepu muszą być 
połączone z wyjściami cyfrowymi urządzenia C26x. 
 
W tym celu, należy wybrać pomiar Tap pos ind z pozycji Tap changer w widoku obiektu 
Object view. W oknie kontekstowym Object entry, dwukrotnie kliknąć wszystkie stosowne 
wpisy „bit xx” wired on : DI channel, aby umieścić jest w pozycji Tap pos ind. Gdy to 
zostanie zrobione, dwukrotnie kliknąć na każdej z zależności, aby wyświetlić okno Relation 
link editor (edytor łączy zależności), które zawiera listę dostępnych wejść cyfrowych, oraz 
dla każdej zależności wybrać odpowiednie wejście cyfrowe. 
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RYSUNEK 283: ŁĄCZENIE BITÓW POŁOŻENIA ZACZEPÓW Z WEJŚCIAMI CYFROWYMI 
 
 

5.5 Definiowanie automatycznej regulacji napięcia – AVR – wbudowana funkcja 
 

5.5.1 Tworzenie funkcji AVR 
 
Funkcja AVR jest związana z polami transformatorowymi, a zatem konfiguracja odbywa się 
na tym poziomie. Topologia jest definiowana za pomocą węzła odnoszącego się do 
poszczególnego transformatora. Transformatory pracujące w układzie równoległym są 
zlokalizowane w osobnych polach; jeden spośród nich jest urządzeniem nadrzędny, 
pozostałe nadążnymi. W tej samej podstacji skonfigurowanych może być kilka 
niezależnych grup. 
 
W oknie Objects entry wybrać wbudowaną funkcję  AVR oraz kliknąć prawy przyciskiem 
Add (dodaj). Pozwala to na utworzenie punktów danych związanych z informacją czasu 
rzeczywistego AVR oraz operacjami sterowania polem transformatorowym. 
 
Aby zdefiniować transformator, należy zapoznać się z punktem 5.1.5.7 Definiowanie 
transformatora. Aby powiązać funkcję AVR z przełącznikiem zaczepów, należy: 
 
− dwukrotnie kliknąć w link „Associated with” (powiąż z); spowoduje to otwarcie 

edytora łączy zależności 
 

− wybrać pożądaną ścieżkę na liście poniżej 
 

− kliknąć OK 
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Aby przypisać adres IEC do każdego punktu danych, należy: 

− wybrać punkt danych 

− wybrać okno „Objects entry”, aby dodać łącze 

− dwukrotnie kliknąć na łącze 

− wybrać ścieżkę z listy 

− kliknąć OK 

 
 

5.5.2 Wybór graficzny (przykład wyszczególnionych punktów danych stacji roboczej operatora) 
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5.5.3 Sposób działania funkcji AVR 
 
Wbudowaną funkcję AVR opisano w rozdziale C26x/PL Opis funkcjonalny. Spis 
atrybutów: 

 
Zakładka Nazwa parametru Wartości Min. Maks. Krok Wartość domyślna 

AVR 

Stan AVR WŁ./WYŁ. - - - WŁ. 
Tryb AVR Ręczny / Automatyczny - - - Automatyczny 
Napięcie znamionowe transformatora     20 000,0 V 
Napięcie znamionowe Vn    100V 
Prąd znamionowy In    1A 
Rodzaj regulacji Napięcie fazowe / Napięcie zespolone - - - Napięcie fazowe 
Zarządzanie trybem w odpowiedzi na 
błędy 

No / Yes (natychmiastowe) / Tak po 
opóźnieniu -   Nie 

DOCELOWE 

Zarządzanie napięciem docelowym Operacje sterowania / zdalne-lokalne - - - Operacje sterowania 
Aktywne napięcie docelowe Nie/1/2/3/4/5    1 
Brak opóźnienie aktywnego napięcia 
docelowego 

 10 300 10 120 

Zdalna min. wartość napięcia 
docelowego W % z Vn 90% 105% 0,25% 90% 

Zdalna maks. wartość napięcia 
docelowego W % z Vn 95% 110% 0,25% 110% 

Maksymalna zdalna różnica docelowa 
pomiędzy dwoma napięciami 
docelowymi 

W voltach (zakres wartości pomiarowej) 50V 500V 10V 200V 

NAPIĘCIE 

Koniec zdalnego opóźnienia napięcia 
docelowego 

 0mn 480mn 10mn 60mn 

Koniec lokalnego opóźnienia napięcia 
docelowego 

 3mn 10mn 1mn 5 mn 

Napięcie docelowe 1 Wyświetlone w woltach, lecz używane 
jako % Vn 88% 112% 0.1% 100% 

Napięcie docelowe 2 Wyświetlone w woltach, lecz używane 
jako % Vn 100% 104% 0.1% 102% 

Napięcie docelowe 3 Wyświetlone w woltach, lecz używane 
jako % Vn 103% 107% 0.1% 105% 

Napięcie docelowe 4 Wyświetlone w woltach, lecz używane 
jako % Vn 106% 110% 0.1% 108% 

Napięcie docelowe 5 Wyświetlone w woltach, lecz używane 
jako % Vn 93% 97% 0.1% 95% 

Lokalne napięcie docelowe Wyświetlone w woltach, lecz używane 
jako % Vn 90% 110% 0.25% 100% 

Opóźnienie potwierdzenia napięcia  0 10 0.1 0.5 
Podwójne uzwojenie Yes/no - - - Nie 

 Napięcie dwóch uzwojeń Napięcie 1 / napięcie 2 / średnia    Napięcie 1 
 Różnica napięć dwóch uzwojeń % z Vn 0% 10% 1% 5% 
 Próg obecności napięcia Wyświetlone w woltach, lecz używane 

jako % Vn 20% 80% 10% 50% 

NAPIĘCIE 

Strefa nieczułości regulacji % napięcia docelowego 0% 4% 0.25% 1.25% 
Napięcie nieprawidłowe (próg) β, % napięcia docelowego 2% 11% 1% 5% 
Opóźnienie obecności napięcia 
nieprawidłowego 

 0s 600s 1s 0s 

Obecność opóźnienia napięcia 
nieprawidłowego T4 20s 600s 10s 300s 

Brak opóźnienia napięcia 
nieprawidłowego 

 0s 600s 10s 0s 

Opóźnienie obecności napięcia Tp 0s 120s 1s 0s 
Opóźnienie braku napięcia Ta 30s 180s 10s 120s 
Aktywacja scalania* Aktywne / Nieaktywne - - - Nieaktywne 
Metoda scalania Aktywna / Reaktywna - - - Aktywna 
Parametr A1 aktywnej metody 
scalania** % z Vn/In 0% 20% 0.5% 0% 

 
Parametr B1 aktywnej metody 
scalania** % z Vn/In 0% 20% 0.5% 0% 

 
Parametr A2 reaktywnej metody 
scalania** % z Vn/In 0% 20% 0.5% 0% 

 
Parametr B2 reaktywnej metody 
scalania** % z Vn/In 0% 20% 0.5% 0% 

 Prąd znamionowy scalania  0  0.01 0.1 
 Korekta napięcia  0  0.01 0% 
 Funkcja usterki przełącznika zaczepów Wewnętrzna i/lub zewnętrzna - - - Wewnętrzna 
 

Sposób działania przy usterce 
przełącznika zaczepów 

Tryb automatyczny/resetowanie 
ręczny/ręczny - - - Automatyczny 

 Najwyższa wartość zaczepu  1 64 1 39 
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 Najniższa wartość zaczepu  1 64 1 1 
 Położenie pośrednie Nie / tak - - - nie 
 Położenie pośrednie aktywne Wył./Wł.    Wył. 
 Opóźnienie zaczepu pośredniego  0s 60s 1s 10s 
 Zaczep pośredni  1 64 1 1 
 Opóźnienie pierwszego zaczepu TA1 10s 70s 5s 60s 
T Opóźnienie kolejnego zaczepu TA2 2s 30s 2s 10s 
 Opóźnienie ostatniego zaczepu  0s 180s 5s 60s 

A Zwłoka pominięcia opóźnienia 
pierwszego zaczepu TA3 20s 120s 10s 30s 

 Wstępnie ustawiony zaczep  1 39 1 1 
P Zwłoka wstępnie ustawionego zaczepu  0s 10s 1s 1 s 
 Opóźnienie limitu czasu TCIP  5s 180s 5s 10 s 
 Opóźnienie końca limitu czasu TCIP  1s 120s 1s 10 s 
 

Opóźnienie usterki przełącznika 
zaczepów 

 60s 600s 10s 120 s 
 Czas trwania impulsu zaczepu  0.5s 30s 0.1s 0.5 s 
 

Liczba zaczepów przez najwyższym 
zaczepem 

 1 10 1 4 

 
Liczba zaczepów przed najniższym 
zaczepem 

 1 10 1 4 
 Okres poślizgu dla zliczania Okres w dniach 1 120 1 30 
 Opóźnienie rozbiegania zaczepu  0s 60s 1s 30 s 

 
 

Zakładka Nazwa parametru Wartości Min. Maks. Krok Wartość 
domyślna 

 Zaczep położenia utraty napięcia na zdefiniowanym zaczepie/blokada 
automatycznej regulacji 

   Na zdefiniowanym 
zaczepie 

 Stan położenia zaczepu Wstępnie ustawione/bieżące/najniższe    wstępnie ustawione 
 Stan wyłącznika po stronie pierwotnej Otwarty/zamknięty    otwarty 
 Przetężenie/przepięcie/spadek 

napięcia 
Sygnalizacja / Sygnalizacja i blokowanie    sygnalizacja 

AUTOMATYKA Położenie przełącznika zaczepów przy 
aktywacji funkcji utraty napięcia* 

Wył./Wł. - - - Wył. 

Szybkie przemieszczenie przełącznika 
zaczepów po aktywacji funkcji utraty 
napięcia * 

Wył./Wł. - - - Wył. 

Aktywacja wykrywania przetężenia 
linii* 

Wył./Wł. - - - Wył. 

Próg przetężenia linii % z In 50% 500% 10% 250% 
Opóźnienie przetężenia linii  0s 30s 0.1s 2 s 
Aktywacja wykrywania przepięcia* Wył./Wł. - - - Wył. 
Wartość progowa przepięcia: % z Vn 100% 130% 1% 130% 
Opóźnienie przepięcia  0s 30s 0.1s 2 s 
Aktywacja wykrywania spadku 
napięcia* 

Wył./Wł. - - - Wył. 

 Wartość progowa spadku napięcia % z Vn 50% 100% 1% 70% 
 Opóźnienie spadku napięcia  0s 30s 0.1s 2 s 
 Aktywacja blokowania przełącznika 

zaczepów * 
Wył./Wł. - - - Wył. 

 Opóźnienie blokowania przełącznika 
zaczepów 

 0s 300s 10s 60 s 

T Transformator w układzie równoległym Yes/No - - - Nie 
R Rola Nadrzędny/Nadążny/ Nadążny nadrzędny 

rezerwowy 
    

 Zarządzanie awarią urządzenia 
nadrzędnego 

Urządzenie nadążne staję się 
nadrzędnym / Regulacja niezależna 

- - - Urządzenie 
nadążne staje się 
nadrzędnym 

in Niezależna metoda regulacji Ujemna kompensacja 
reaktancji/Minimalizacja prądu 
wyrównawczego 

- - - Brak 

// Opóźnienie trybu rezerwowego  0s 120s 1s 60 s 

 

* oznacza, że może być zmodyfikowane za pośrednictwem regulacji dokonywanych 
przez operatora, ** za pośrednictwem wartość zadanych 
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5.6 Definiowanie automatycznej regulacji napięcia – ATCC– wbudowana funkcja 
 

5.6.1 Sposób działania funkcji ATCC 
Wbudowaną funkcję ATCC opisano w rozdziale C26x/PL Opis funkcjonalny. 
 
 

5.6.2 Tworzenie funkcji ATCC 
 
ATCC jest złożoną wbudowaną funkcją, ponieważ dotyczy określonych obiektów 
(transformatora, szyny zbiorczej, poziomu napięcia) stanowiących podstację. Na 
poziomie edytora SCE, modelowanie ATCC jest podzielone na różne obiekty 
(wymagania funkcji ATCC) znajdujące się pod każdym stosownym podzespołem 
elektrycznym. Całość tych obiektów odpowiada konfiguracji wbudowanej funkcji ATCC 
podstacji. 
 
Dodanie obiektu „ATCC function needs” (wymagania funkcji ATCC) w ramach 
każdego podzespołu elektrycznego pozwala na automatyczne tworzenie punktu 
danych. Powyższe punkty danych odnoszą się do informacji czasu rzeczywistego 
funkcji ATCC oraz operacji sterowania istotnych dla danego podzespołu 
elektrycznego. 
 
Poziomy napięć zarządzane przez funkcję ATCC nie wymagają określonych punktów 
danych dla funkcji ATCC. Tak więc, określone atrybuty wprowadzone przy obiektach 
poziomu napięcia są korzystne, w celu zapewnienia dodatkowych wymagań funkcji 
ATCC dla każdego poziomu napięcia. 
 
W poniższych podrozdziałach, punkty danych wymagane dla funkcji ATCC są 
poprzedzone identyfikatorem, o którym mowa w rozdziale C26x/PL Opis funkcjonalny. 
 
Zasady konfiguracji i kontrola 
 
− Jeżeli w podstacji nie przewidziano funkcji ATCC, wówczas: 

 
− Parametr „Voltage level” (poziom napięcia) musi mieć swój atrybut „ATCC 

existence” (istnienie funkcji ATCC ) ustawiony na „No” (nie). 
 

− Obiekt „ATCC fct needs” nie jest dozwolony ani dla „transformatora” ani dla 
„szyny zbiorczej”. 

 
− Jeżeli na poziomie „transformatora” występuje obiekt „ATCC fct needs", 

wówczas: 
 

− „przełącznik zaczepów” ze swoim punktem danych „Raise/lower DPC” są 
obowiązkowe. 

 
− Dowolny z punktów danych jest obowiązkowy. Wykluczają się one wzajemnie 

 
− „Transformator” musi być związany z poziomem napięcia za pośrednictwem 

jednej i tylko jednej z obu zależności. Poziom napięcia musi różnić się od tego 
na którym znajduje się transformator. 

 
 

5.6.2.1 Definiowanie wymagań funkcji ATCC na poziomie podstacji 
 

Punkt wejścia konfiguracji ATCC jest tworzony na poziomie podstacji. 
Odbywa się to za pośrednictwem okna Objects entry na poziomie podstacji, za pomocą 
kliknięcia prawym przyciskiem myszki. 
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RYSUNEK 284: DODAWANIA FUNKCJI ATCC NA POZIOMIE PODSTACJI 
 
 

Po dodaniu, właściwości ATCC muszą być ustawione na poziomie edytora SCE: 
 

1. Uzupełnić zależność is managed by, (jest zarządzany przez) określającą, które 
urządzenie C26x uruchamia i nadzoruje funkcję ATCC na poziomie podstacji 
 

2. skrócona nazwa (short name) oraz pełna nazwa (long name) funkcji SPZ 
wykorzystywana do celów związanych z rejestrowaniem, alarmami, itd. 

 
Atrybuty „General” (ogólne): 

atrybuty „calculation” (obliczenia) 

− okres obliczeń 

− tryb obliczeń 

Atrybuty „Homing” (naprowadzanie) 

− naprowadzanie aktywne 

− strefa nieczułości naprowadzania 

Atrybuty „ATCC mode changing” (zmiana trybu ATCC) 

− tryb przy połączeniu grupy 

− tryb przy polu lokalny 

Atrybuty „Compounding” (scalanie) 

− metoda scalania 

Atrybuty „Delays” (opóźnienia): 

Atrybuty „Nominal” (znamionowe) 

− stałe początkowe opóźnienie zaczepu (nie oznacza zwłoki czasowo 
zależnej). 

− początkowe opóźnienie zaczepu (w ms) 

− pośrednie opóźnienie zaczepu (w ms). 
Atrybuty „Homing” (naprowadzanie) 

− początkowe opóźnienie naprowadzania zaczepu (w ms) 

− pośrednie opóźnienie naprowadzania zaczepu (w ms) 

Atrybuty „Hunting„ (szukanie) 

− okno szukania (w ms) 

− przeciwna maksymalna liczba zmian zaczepu (wartość domyślna: 4 ) 
Atrybuty „Inhibition” (wstrzymywanie) 

Atrybuty „Inhibition conditions” (warunki wstrzymywania) 
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(10) 

(11) 

(12) 

(13) 

(14) 

(15) 

(16) 

− maks. różnica napięć (stosunek) (wartość domyślna: +2%) 

− dopuszczalny znamionowy spadek napięcia (stosunek) (wartość 
domyślna: 80%) 

− dopuszczalny znamionowy wzrost napięcia (stosunek) (wartość 
domyślna: 120%). 

Atrybuty „Busbar voltage” (napięcie szyny zbiorczej) 

Współczynniki dla atrybutów obliczeń napięcia szyny zbiorczej 

− współczynnik napięcia dla 1 transformatora 

− współczynnik napięcia dla 2 transformatorów 

− współczynnik napięcia dla 3 transformatorów 

− współczynnik napięcia dla 4 transformatorów 
 

 
 

RYSUNEK 285: USTAWIANIE OGÓLNYCH WŁAŚCIWOŚCI FUNKCJI ATCC 
 

 
 

RYSUNEK 286: USTAWIANIE ATRYBUTÓW DELAYS (OPÓŹNIENIA) FUNKCJI ATCC 
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(DPT_Sub 1) 
(DPT_Sub 2) 

(DPT_Sub 3) 
(DPT_Sub 4) 

(DPT_Sub 5) 
(DPT_Sub 6) 

(DPT_Sub 7) 

 
 

RYSUNEK 287: USTAWIANIE ATRYBUTÓW INHIBITION (WSTRZYMANIA) FUNKCJI ATCC 
 

 

 
 

RYSUNEK 288: USTAWIANIE ATRYBUTÓW BUSBAR VOLTAGE (napięcie szyny zbiorczej) 
FUNKCJI ATCC 

 
Podczas dodawania funkcji ATCC do podstacji, automatycznie tworzone są następujące 
punkty danych, które muszą być skonfigurowane (patrz rozdział 4 Definiowanie punktu 
danych): 
 
(DPT_Sub 1) SPC skasuj alarm ATCC 

(DPT_Sub 2) SPC sterowanie wł./wył ATCC 

(DPT_Sub 3) SPS alarm usterki AVR 

(DPT_Sub 4) SPS uchylenie statusu DBI 

(DPT_Sub 5) SPS dziennik błędów 

(DPT_Sub 6) SPS wł./wył. 

(DPT_Sub 7) SPS Cel nieosiągnięty 

 

 
 

RYSUNEK 289: OBOWIĄZKOWE PUNKTY DANYCH DLA FUNKCJI ATCC NA POZIOMIE 
PODSTACJI 

  



Zastosowania C26x/EN AP/C56a 
 
DS Agile C26x Strona 293/375 
 
 

5.6.2.2 Definiowanie wymagań funkcji ATCC na poziomie napięcia 
 
Dla każdego poziomu napięcia zawierającego transformator uwzględniany przez funkcję 
ATCC, przeprowadzona musi być dodatkowa konfiguracji funkcji ATCC. 
 
Jest ona przeprowadzana w edytorze SCE na poziomie napięcia, poprzez ustawienie 
wartości „Yes” (tak) dla atrybutu „ATCC existence” (1). 

 
1. Wówczas pojawi się dodatkowa zakładka „ATCC” z następującymi atrybutami 

wymagającymi aktualizacji: 
 

Atrybuty „General” (ogólne): 

− atrybuty wartości docelowych napięcia 

− docelowe napięcie domyślne 

− docelowe napięcie 1 

− docelowe napięcie 2 

− docelowe napięcie 3 

− docelowe napięcie 4 

− docelowe napięcie 5 

Atrybuty „regulation” (regulacja) 

− tempo narastania napięcia docelowego (kV/mn) 

− maks. tempo zmiany zaczepu (kV/min) 

− strefa nieczułości napięcia dla zakończenia zmiany zaczepu 

− strefa nieczułości dla inicjowania zmiany zaczepu 

Gdy poziom napięcia  odnosi się do funkcji ATCC, nie należy zapomnieć o odpowiednim 
ustawieniu jej atrybutu „nominal value (kV)” (wartość znamionowa) (patrz rozdział 5.1.3 
Definiowanie poziomu napięcia). Jest on wykorzystywany do obliczenia przekładni 
znamionowej transformatora. 
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(1) 

(2) 

(3) 

(4) 

(5) 

(6) 

(7) 

(8) 

(9) 

(10) 

(11) 
 

 

RYSUNEK 290: USTAWIANIE ATRYBUTÓW FUNKCJI ATCC NA POZIOMIE NAPIĘCIA 
 
 

5.6.2.3 Definiowanie wymagań funkcji ATCC na poziomie szyny zbiorczej 
 
Dla pola szyny zbiorczej uwzględnianego przez funkcję ATCC, przeprowadzona musi być 
dodatkowa konfiguracji funkcji ATCC. Szczegółowe informacje na temat tworzenia pola 
szyny zbiorczej znajdują się w rozdziale 5.1.4 Definiowanie pola. 
Odbywa się to za pośrednictwem okna Objects entry na poziomie szyny zbiorczej, za 
pomocą kliknięcia prawym przyciskiem myszki. 

 

 

 
 

RYSUNEK 291: DODAWANIE WYMAGAŃ FUNKCJI ATCC NA POZIOMIE SZYNY ZBIORCZEJ 
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(1) 

(2) 

(3) 

(4) 

(5) 

(6) 

Po dodaniu, konieczne jest ustawienie właściwości ATCC szyny zbiorczej z poziomu 
edytora SCE: 
 
Atrybuty „General” (ogólne): 

− wartość zadana ważenia 
− priorytet 

atrybuty „line drop compensation (kompensacja spadku napięcia na linii) (w przypadku 

korekcji wartości zadanej)” 

− współczynnik rezystywny 

− współczynnik reaktywny 

 

atrybuty „line drop compensation (kompensacja spadku napięcia na linii) (w przypadku 

korekcji napięcia)” 

− współczynnik rezystywny transformator-szyna zbiorcza 

− współczynnik reaktywny transformator-szyna zbiorcza 
 

 
 

RYSUNEK 292: USTAWIANIE OGÓLNYCH WŁAŚCIWOŚCI SZYNY ZBIORCZEJ 
FUNKCJI ATCC 

 
 

Podczas dodawania wymagań funkcji ATCC na poziomie szyny zbiorczej, automatycznie 
tworzone są następujące punkty danych, które muszą być skonfigurowane (patrz rozdział 4 
Definiowanie punktu danych): 
 

(DPT_Bb 1) ATCC inhibited (ATCC wstrzymana) 

(DPT_Bb 2) ATCC inv module (nieprawidłowy moduł ATCC) 

(DPT_Bb 3) ATCC inv voltage (nieprawidłowe napięcie ATCC) 

(DPT_Bb 4) ATCC max transfo (maks. liczba transformatorów ATCC) 

(DPT_Bb 5) ATCC on/off (wł./wył. ATCC) 

(DPT_Bb 6) ATCC on/off ctrl (wł./wył. sterowanie ATCC) 

(DPT_Bb 7) ATCC targ 1 ctrl (kontrola wartości docelowe 1 ATCC) 

(DPT_Bb 8) ATCC targ 2 ctrl (kontrola wartości docelowe 1 ATCC) 

(DPT_Bb 9) ATCC targ 3 ctrl (kontrola wartości docelowe 1 ATCC) 

(DPT_Bb 10) ATCC targ 4 ctrl (kontrola wartości docelowej 4 ATCC) 

(DPT_Bb 11) ATCC targ 5 ctrl (kontrola wartości docelowej 4 ATCC) 
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(DPT_Bb 12) ATCC target 1 (wartość docelowa 1 ATCC) 

(DPT_Bb 13) ATCC target 2 (wartość docelowa 1 ATCC) 

(DPT_Bb 14) ATCC target 3 (wartość docelowa 1 ATCC) 

(DPT_Bb 15) ATCC target 4 (wartość docelowa 1 ATCC) 

(DPT_Bb 16) ATCC target 5 (wartość docelowa 1 ATCC) 

(DPT_Bb 17) ATCC to target (ATCC do wartości docelowej) 

(DPT_Bb 18) BusBar voltage (napięcie szyny zbiorczej) 
 

 
 

RYSUNEK 293: OBOWIĄZKOWE PUNKTY DANYCH DLA FUNKCJI ATCC NA POZIOMIE 
SZYNY ZBIORCZEJ 

 
 

5.6.2.4 Definiowanie wymagań funkcji ATCC na poziomie transformatora 
 
Szczegółowe informacje na temat tworzenia pola transformatorowego znajdują się 
w rozdziale 5.1.4 Definiowanie pola. 
Dla każdego transformatora uwzględnianego przez funkcję ATCC, przeprowadzona musi 
być dodatkowa konfiguracji funkcji ATCC na kilku poziomach: 
 
− Odpowiednio ustawić następujące funkcje dla modułu transformatora: 

− Atrybut „Transformer type” (typ transformatora) 

− Atrybut „Power value” (wartość mocy): (zakres [1, 300 MVA]). 

− Atrybut „Impedance” (impedancja), której jednostką jest procent wartości dla S = 100 

MVA (zakres [0,01 do 24,99, w krokach 0,01): 

− Status SPS lub DPS położenia wyłącznika nadprądowego MCB jest obowiązkowy 
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(1) 

(2) 

(3) 

(patrz rozdział 5.1.5.7 Definiowanie transformatora). 

− Dodać i skonfigurować wbudowaną funkcję przełącznika zaczepów dla modułu 

transformatora (patrz rozdział 5.4 Definiowanie wbudowanej funkcji przełącznika 

zaczepów), z następującymi właściwościami: 

− Punkt danych Raise/Lower DPC jest obowiązkowy 

− Status SPS Tap in progress jest obowiązkowy 

− Punkt danych MCB open SPC jest obowiązkowy 

− Dodać i skonfigurować obiekt „ATCC fct needs” (wymagania funkcji ATCC) dla 

transformatora, za pośrednictwem okna Objects entry 

na poziomie modułu transformatora klikając prawym przyciskiem myszki (1): 
 

 
 

RYSUNEK 294: DODAWANIE WYMAGAŃ FUNKCJI ATCC NA POZIOMIE TRANSFORMATORA 
 

Po dodaniu, właściwości obiektu „ATCC function needs for transformer” muszą być 
skonfigurowane na poziomie edytora SCE: 
 
Atrybuty „General” (ogólne): 
 
Atrybuty „Tpi range” (zakres Tpi) 
 

− w górę zakresu 

− w dół zakresu 

Atrybuty „Inhibition conditions” (warunki wstrzymywania): 

− Wskaźnik przeciążenia 
 

 
 

RYSUNEK 295: USTAWIANIE OGÓLNYCH WŁAŚCIWOŚCI TRANSFORMATORA 
FUNKCJI ATCC 
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Podczas dodawania wymagań funkcji ATCC na poziomie transformatora, automatycznie 

tworzone są następujące punkty danych, które muszą być skonfigurowane (patrz rozdział 4 

Definiowanie punktu danych): 

(DPT_Trf 1) ATCC on/off (wł./wył. ATCC) 

(DPT_Trf 2) ATCC homing (naprowadzanie ATCC) 

(DPT_Trf 3) ATCC hunting (wyszukiwanie ATCC) 

(DPT_Trf 4) Alarm TAP bad TCIP 

(DPT_Trf 5) Alarm TAP long TCIP 

(DPT_Trf 6) TAP invalid (nieprawidłowy zaczep) 

(DPT_Trf 7) Run away (rozbieganie) 

(DPT_Trf 8) ATCC disc eqpt 

(DPT_Trf 9) ATCC local bay (pole lokalne ATCC) 

(DPT_Trf 10) MCB trip (wyzwolenie wyłacznika nadprądowego MCB) 

(DPT_Trf 11) ATCC overcurrent (przetężenie ATCC) 

(DPT_Trf 12) ATCC overvoltage (przepięcie ATCC) 

 (DPT_Trf 13) ATCC low-voltage (niskie napięcie ATCC) 

(DPT_Trf 14) ATCC inv voltage (nieprawidłowe napięcie ATCC) 

(DPT_Trf 15) Second. voltage (napięcie strony wtórnej) 

(DPT_Trf 16) Second. current (prąd strony wtórnej) 

(DPT_Trf 17) Second. active P (moc czynna strony wtórnej) 

(DPT_Trf 18) Second. react. (reakstancja strony wtórnej) Q 
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RYSUNEK 296: OBOWIĄZKOWE PUNKTY DANYCH DLA FUNKCJI ATCC NA POZIOMIE 
TRANSFORMATORA 
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5.6.2.5 Definiowanie topologii elektrycznej dla funkcji ATCC 
 
Dla prawidłowego działania funkcji ATCC, zdefiniowana musi być topologia elektryczna 
strony nn, łącznie z podłączeniem transformatora do szyny zbiorczej oraz sprzężeniem 
szyn zbiorczych z poziomem nn. 
Za pomocą modułów połączonych węzłami zdefiniowana może być dowolna topologia 
elektryczna. 
 
Węzeł jest powiązany z co najmniej jednym modułem. Najpowszechniejszym węzłem 
(„node”) są szyny zbiorcze. 
 
Moduły elektryczne są najczęściej dipolami. Rozdzielnice oraz wyłączniki są połączone 
z dwoma węzłami. Szczególnymi przypadkami modułu są: 
 
− silnik/generator, który jest podłączony tylko do jednego węzła, 

− wprowadzenie linii, która jest węzłem, 

− specjalny (niemiecki) podwójny wyłącznik, w rzeczywistości połączenie uziemnika 

oraz odłącznika, 

− transformator połączony z 3 węzłami, lecz trzeci węzeł jest zarezerwowany dla 

kompensacji składowej zerowej. 

 

Na poziomie edytora SCE, węzły są atrybutami modułu, których wartości są podawane za 
pomocą liczb całkowitych. Każdy zidentyfikowany węzeł w topologii elektrycznej posiada 
unikalną dowolną wartość. Dwa połączone ze sobą moduły współdzielą taką samą wartość 
węzła. Najlepszą praktyką, aby nadać wartość węzłom przewiduje wykonanie tej czynności 
bezpośrednio ze schematu elektrycznego podstacji. 
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RYSUNEK 297: IDENTYFIKOWANIE WĘZŁÓW NA SCHEMACIE ELEKTRYCZNYM 
(PRZYKŁAD) 

 
To ręczne podejście identyfikacji węzłów musi być planowane na poziomie obiektów 
elektrycznych edytora SCE: 
 
− Pole „Busbar” (szyna zbiorcza), dla którego uzupełniony musi być jedno odniesienie 

węzła (1), 
 

− Moduł „External line” (linia zewnętrzna) pola odejściowego („Feeder”), dla którego 
uzupełnione musi być jedno odniesienie węzła (2), 

 
− Moduł „Circuit-breaker” (wyłącznik) oraz „Switchgear” (rozdzielnica), dla którego 

uzupełnione muszą być dwa odniesienia węzła (3), 
 

− Moduł „Transformer” (transformator), dla którego uzupełnione muszą być co najmniej 
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(1) 

(2) 

(3) 

 

dwa odniesienia węzła, oraz dodatkowe odniesienia w przypadku kompensacji 
składowej zerowej (4), 

 
− Moduł „Capacitor” (kondensator) oraz „inductor” (dławik), wykorzystywane do 

kompensacji składowej zerowej, w przypadku której uzupełnione musi być jedno 
odniesienie węzła (5); odpowiada ona węzłowi neutralnemu powiązanego 
transformatora. 

 

 

 
 

RYSUNEK 298: USTAWIANIE ODNIESIENIA WĘZŁA SZYNY ZBIORCZEJ (FUNKCJA ATCC) 
 

 

 
 

RYSUNEK 299: USTAWIANIE ODNIESIEŃ WĘZŁA LINII ZEWNĘTRZNEJ (FUNKCJA ATCC) 
 

 

 
 

RYSUNEK 300: USTAWIANIE ODNIESIEŃ WĘZŁA WYŁĄCZNIKA (FUNKCJA ATCC) 
 

 

 
 

RYSUNEK 301: USTAWIANIE ODNIESIEŃ TRYBU TRANSFORMATORA (FUNKCJA ATCC) 
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(5) 
 

 

RYSUNEK 302: USTAWIANIE ODNIESIEŃ WĘZŁA KONDENSATORA (FUNKCJA ATCC) 
 
 
5.7 Definiowanie regulacji elektrycznej za pomocą funkcji użytkownika 

 
Urządzenie DS Agile pozwala użytkownikowi na konfigurację określonych sekwencji 
kontrolnych lub automatyki (np. sekwencji przełączania, przełączania szyn zbiorczych, 
odciążania, nadzoru ciśnienia izolacji gazowej w rozdzielnicach) na etapie konfiguracji. 
Do tego celu przewidziane są dwa rozwiązania: 

 
− Przy użyciu środowiska roboczego ISaGRAF dla wolnej automatyki, w przypadku 

której wykonywanie automatyki jest cykliczne, w oparciu o cykl, który nie może być 
krótszy niż 50 ms. 
 

− Przy użyciu rozszerzonego modelowania funkcji logicznej (funkcje logiczne, timera, 
bistabilne) za pośrednictwem środowiska roboczego FBD, w którym wykonywania 
jest sterowane zdarzeniami. 

 
Funkcja użytkownika może być wstawiona na dowolnym poziomie topologii elektrycznej za 
wyjątkiem obiektu (Site). Ponadto, wolna automatyka jest niedostępna na poziomie modułu. 
Funkcja użytkownika musi zawsze określać na którym urządzeniu C26x będzie działać. 
Więcej informacji znajduje się w rozdziale SCE/PL Zastosowania. 

 
Dodatkowe rozwiązania dla prostszych potrzeb istnieją na poziomie konfiguracji (mogą być 
one traktowane jako ograniczenie poszczególnych funkcji FBD): 

 
− Modelowanie grupy: tworzenie statusu SPS na podstawie przedefiniowanej funkcji 

logicznej pracującej na zbiorze punktów danych. 
 

− Skojarzenie xPS-xPC: w określonym stanie xPS, możliwość kontrolowania danego 
punktu danych xPC. 

 
− Skojarzenie SPS-DPS: tworzenie statusu DPS na podstawie syntezy 2 statusów 

SPS. 
 

− Definicja wzajemnego uzależnienia blokad: tworzenie wirtualnych punktów danych 
SPS używanych do kontrolowania otwarcia i/lub zamknięcia modułów. Powyższe 
wirtualne punkty danych są definiowane za pośrednictwem określonych schematów 
logicznych FBD, na których sygnały wejściowe są zazwyczaj pozycjami wyłącznika 
oraz łącznika. 

 
− Automatyczne / ręczna zależność ustawiona na poziomie sterownia (SPC, DPC lub 

wartość zadana): gdy sterowanie jest powiązane z punktami danych SPS lub DPS za 
pośrednictwem zależności automatycznej/ręcznej, operacja sterująca zostaje 
odrzucona, jeżeli punkt danych SPS (odpowiednio DPS) przyjmuje stan SET 
(odpowiednio CLOSED). 
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5.7.1 Definiowanie grupy 

 
Grupa jest logiczną kombinacją OR, AND, NOR lub NAND podzespołów, dzielących się 
według typu na SPS, DPS lub grupy. Podzespół może należeć do kilku grup. Uzyskany 
punkt danych powiązany z grupą jest obiektem SPS noszącym nazwę „Group SPS” (SPS 
grupy)  w modelowaniu danych. 
 
SPS grupy może należeć wyłącznie do pól lub modułów. Urządzenie C26x, które zarządza 
polem (lub ewentualnie polem modułu) zawsze dokonuje jego obliczeń. Opis jego 
kompozycji jest wykonywany poprzez powiązanie go z punktami danych SPS, DPS lub 
SPS grupy. 
 
Obiekt SPS grupy może być traktowane jako szczególnie szybka automatyka zredukowana 
do pojedynczej funkcji logicznej z jedną do domniemaną wtyczką wyjściową (samym SPS 
grupy) oraz wtyczkami wejściowymi odnoszącymi się do każdego podzespołu grupy. 
Aby dodać SPS grupy, należy wybrać poziom pola lub modułu w topologii elektrycznej oraz 
dodać SPS grupy z okna kontekstowego Objects entry. 
Szczegółowe informacje na temat tworzenia topologii elektrycznej znajdują się w rozdziale 
5.1 Definiowanie topologii elektrycznej. 

 

 
 

RYSUNEK 303: DODAWANIE SPS GRUPY (PRZYKŁAD DLA LINII ZASILAJĄCEJ NA POZIOMIE 
POLA) 

 
Po dodaniu, konieczne jest ustawienie właściwości obiektu Group SPS (SPS grupy) 
z poziomu edytora SCE, jako punktu danych SPS. Więcej informacji na temat konfiguracji 
punktów danych SPS znajduje się w rozdziale 4.3.1 Definiowanie punktu danych SPS. 
Niemniej jednak, dla grupy ustawiony musi być specyficzny atrybut „group type” (typ grupy) 
(1). Odpowiada on funkcji logicznej (OR, AND, NOR lub NAND) nałożonej na wszystkie 
podzespoły grupy. 

 

 
 

RYSUNEK 304: USTAWIANIE ATRYBUTU GROUP TYPE (TYP GRUPY) OBIEKTU SPS GRUPY 
 

Aby przypisać podzespół do grupy (SPS, DPS lub grupa), należy: 
 
− Dodać zależność contains the <XXX> (1) na poziomie SPS grupy, gdzie XXX 

odpowiada typowi punktu danych (SPS lub DPS) 
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(1) 

− Uzupełnić zależność odpowiednim punktem danych 
 

 

 
 

RYSUNEK 305: DODAWANIE PODZESPOŁU DO GRUPY 
 
 

5.7.2 Kontrolowanie punktu danych xPC za pomocą zmiany stanu xPS 
 
Dla specyficznych potrzeb, niektóre punkty danych SPS lub DPS mogą pełnić funkcje 
obiektów SPC lub DPC. Ta zależność jest nazywana skojarzeniem xPS- xPC. Działający 
w ten sposób obiekt xPC może, ale nie musi wymagać kanału dla okablowania. Może być 
na przykład obiektem xPC wykorzystywany do zarządzania automatyką. 
 
Łącze określa dla każdego stanu obiektu xPS, które polecenie musi być wysłane. Aby 
utworzyć taką zależność, należy: 
 
− Dodać zależność controls on state change (sterowanie przy zmianie stanu) (1) na 

poziomie SPS/DPS; dostępne są dwie zależności, zależnie od rodzaju sterowania 
wymaganego do działania (SPC lub DPC). Wybrać właściwą zależność. 
 

− Uzupełnić zależność odpowiednim obiektem SPC lub DPC (2). 
 

− Ustawić atrybuty zależności (3) nadając każdemu stanowi obiektu xPS, polecenie 
wysyłania: Brak, Otwórz (odpowiednio Wył.) lub Zamknij (odpowiednio Wł.) dla 
obiektu DPC (odpowiednio SPC). 
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RYSUNEK 306: KONTROLOWANIE OBIEKTU XPC ZA POMOCĄ ZMIANY STANU XPS 
(PRZYKŁAD) 

 
Nowy atrybut: Control (sterowanie), który może przyjmować wartość 

 
− „direct to output relay” (bezpośrednio do przekaźnia wyjściowego) tj. obiekt xPS 

bezpośrednio aktywuje powiązany obiekt xPC 
 

− „through control sequence” (za pośrednictwem sekwencji sterującej) tj. obiekt xPS 
aktywuje pełną sekwencję sterującą 

 
W przypadku operacji sterowania uruchamianych za pomocą obiektu xPS, pole Control 
Originator (inicjator sterowania) jest następujące: 

 
− orCat = poziom pola 

 
− orIdent = etykieta xPS 

 
 

5.7.3 Tworzenie obiektów DPS z 2 obiektów SPS 
 
W przypadku określonych potrzeb, dwa punkty danych SPS (jeden dla stanu otwartego 
oraz drugi dla stanu zamkniętego) mogą być wykorzystane do zarządzania punktem 
danych DPS. Taka zależność jest nazywana skojarzeniem SPS-DPS. 
 
Aby utworzyć punkt danych DPS z dwóch punktów danych SPS, należy: 

 
− Utworzyć oraz skonfigurować trzy punkty danych (patrz rozdział 4 Definiowanie 

punktu danych) 
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− Na poziomie DPS, dodać zależności has open state given by (1) (ma stan otwarty 
nadany przez) oraz has closed state given by (2) (ma stan zamknięty nadany 
przez) 

 
− Uzupełnić dwie zależniości uprzednio utworzonym punktem danych SPS 

 

 
RYSUNEK 307: TWORZENIE OBIEKTU DPS Z 2 OBIETKÓW SPS (PRZYKŁAD) 

 
 

5.7.4 Definiowanie wzajemnej blokady 
 
Dowolny obiekt DPC (lub SPC) należący do pola lub modułu może posiadać równanie 
wzajemnego uzależnienia blokad dla polecenia otwierania i/lub zamykania. 
 
Równanie wzajemnego uzależnienia blokad odpowiada funkcji logicznej, która musi 
przyjmować wartość „true”, aby wysłać polecenie. W modelowaniu danych, równania 
wzajemnego uzależnienia blokad podlegają obiektom SPC lub DPC poprzez dodanie 
określonego punktu danych SPS: 
 
− Close/lower interlock (wzajemna blokada zamknij/opuść) 

 
− Open/raise interlock (wzajemna blokada otwórz/podnieć 

 
Powyższe punkty danych SPS są wynikiem funkcji kodowanej w edytorze FBD. Gdy SPS 
przyjmuje wartość „true”, sterowanie jest dozwolone. 

 
Schematy równania wzajemnego uzależnienia blokad są identycznej jak w przypadku 
schematów szybkiej automatyki FBD, z następującymi odstępstwami: 

 
− timer, funkcja bistabilna są bezużyteczne 

 
− nie występuje wtyczka wyjściowa 

 
Aby dodać obiekt „Interlock SPS” (SPS wzajemnej blokady), należy wybrać poziom punktu 
danych SPC/DPC dodać obiekt SPS wzajemnego blokady z okna kontekstowego Objects 
entry (1). 
 
Szczegółowe informacje na temat tworzenia topologii elektrycznej znajdują się w rozdziale 
5.1 Definiowanie topologii elektrycznej. 
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RYSUNEK 308: DODAWANIE OBIEKTU INTERLOCK SPS (PRZYKŁAD DLA PUNKTU DANYCH 
DPC) 

 
Po dodaniu, konieczne jest ustawienie właściwości obiektu interlock SPS z poziomu 
edytora SCE, jako punktu danych SPS. Więcej informacji na temat konfiguracji punktów 
danych SPS znajduje się w rozdziale 4.3.1 Definiowanie punktu danych SPS. 
 
Aby zdefiniować równanie wzajemnego uzależnienia blokad dla obiektu Interlock SPS: 
 
− Dodać na poziomie obiektu Interlock SPS, obiekt FBD interlock (1): 

 
− Skonfigurować wspomniany obiekt FBD interlock (patrz punkt 4.5 Definiowanie 

szybkiej automatyki FBD rozdziału SCE/PL Zastosowania), z obowiązującymi 
następującymi ograniczeniami: 

 
− Dla jego definicji interfejsu dostępne są wyłącznie wtyczki wejściowe. 

 
− W przypadku opisu jego zawartości za pośrednictwem edytora FBD, timer oraz 

funkcje bistabilne nie istnieją. 
 

 
 

RYSUNEK 309: DEFINIOWANIE RÓWNANIA WZAJEMNEGO UZALEŻNIENIA BLOKAD DLA 
OBIEKTU INTERLOCK SPS 
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Przykład: 
 

 
 

 
Opcjonalny obiekt SPS „Intlk viol. SPS” (SPS naruszania wzajemnej blokady) przyjmuje 
wartość „true”, gdy operacja sterowania zostaje odrzucona. Jest to wykorzystywane 
w pewnych systemach SCADA, w których nie można rozpoznać powodu negatywnego 
potwierdzenia (NACK) (zwłaszcza w przypadku protokołu Modbus). 
 
 

5.7.5 Definiowanie zależności automatycznej/ręcznej 
 
Zależność automatyczna/ręczna może być ustawiona na poziomie sterowania (SPC, DPC 
lub nastawa): Gdy sterowanie jest powiązane z punktami danych SPS lub DPS za 
pośrednictwem zależności automatycznej/ręcznej, operacja sterująca zostaje odrzucona, 
jeżeli punkt danych SPS (odpowiednio DPS) przyjmuje stan SET (odpowiednio CLOSED). 
Aby utworzyć zależność automatyczną/ręczną, należy: 
 
− Dodać zależność has for AutoManu dependency (ma zależność 

automatyczną/ręczną) (1) na poziomie sterowania; dostępne są dwie zależności, 
zależnie od typu wejścia ustawiającego zależność (SPS lub DPS). Wybrać właściwą 
zależność. 
 

− Uzupełnić zależność odpowiednim obiektem SPS lub DPS (2). 
 

 
 

RYSUNEK 310: DEFINIOWANIE ZALEŻNOŚCI AUTOMATYCZNEJ/RĘCZNEJ (PRZYKŁAD) 
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Zasady konfiguracji i kontrola 
 
− Dla każdego punktu danych „DPC”, „SPC” lub „nastawa” dostępne są 2 zależności 

has for AutoManu dependency (ma zależność automatyczną/ręczną), które 
wzajemnie się wykluczają. 

 
 

5.8 Definiowanie aplikacji związanych z redukcją obciążenia (C26x w wersji niezależnej) 
 
Funkcja związana z obciążeniem może być albo funkcją odciążania, albo funkcją 
ograniczania zapotrzebowania. Atrybut „Type” (typ) obiektu „Load function” (funkcja 
obciążenia) pozwala na wybór jednej z nich. Utworzenie szablonu funkcji obciążenia nie 
jest możliwe; jest to możliwe tylko w trybie Obiekt. 
 
Wszystkie punkty danych obiektu „Load function” posiadają wstępnie zdefiniowany profil. 
Użytkownik może go zmienić w zależności od potrzeb. 
 
Ograniczenia nałożone w przeglądarce na obiekt „Load function” oraz podlegające mu 
obiekty zależne: 
 
− Podczas edycji obiektu „Load function”, użytkownik nie może zmienić jego typu, 

 
− Z okna Objects entry nie może być dodany żaden obiekt zależny od obiektu „Load 

function”, 
 

− Z przeglądarki nie może być skasowany żaden obiekt zależny od obiektu „Load 
function”, 

 
− Obiekt „Load function” oraz jego komponenty nie mogą być obiektem ‘’zapasowym’’, 

 
− Atrybut „number” ( numer) obiektu „Load group” (grupa obciążenia) nie jest 

modyfikowalny, 
 

− Atrybut „number” obiektu „Load blocking” (blokowanie obciążenia) nie jest 
modyfikowalny, 

 
− Żadne wstępnie zdefiniowane profile dostępne dla punktów danych obiektu „Load 

function” nie mogą być skasowane 
 

Użytkownik może edytować obiekt „Load function” za pomocą menu kontekstowego Load 
function Edit (edytuj funkcję obciążenia): 
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Uzupełnić pola: 
 

 
 
 

5.9 Definiowanie aplikacji związanych z szybkim odciążaniem 
 
Zadaniem funkcji szybkiego odciążania jest: 
− przyspieszenie procesu odciążania GOOSE przy użyciu systemu wymiany 

komunikatów GOOSE 
 

− zarządzanie procesem priorytetu odciążania oraz obliczeniami topologii 
z funkcjami ISaGRAF 

 
 

5.9.1 Przepływ danych 
 

Urządzenie C26x-M obsługuje automatykę ISaGRAF, która pozwala definiować wstępny 
wybór szybkiego odciążania (FLS), a ponadto automatykę (ISaGRAF i/lub PSL), która 
umożliwia testowanie / symulowanie szybkiego odciążania (FLS). 
 
Pełni ona funkcję klienta interfejsu operatora (OI) i stamtąd otrzymuje wartości zadane. 
Wstępny wybór FLS jest przekazywany do urządzenia C26x-Fi z wykorzystaniem punktów 
danych LSP (Load Shedding Preselection), transmitowanych za pośrednictwem 
komunikatu GOOSE. 
 
Stanowi ona serwer interfejsu operatora (OI) i jest wykorzystywana do retransmisji punktów 
danych pochodzący z urządzenia C26x-Fi do interfejsu operatora (OI) za pomocą 
mechanizmów kojarzenia punktów danych, 
 
Urządzenie C26x-Fi kontroluje linię zasilającą oraz wyzwalanie wyłącznika. W celu 
zabezpieczenia czasu wykonania wyzwalania wyłącznika, urządzenie C26x-Fi nie 
pośredniczy w komunikacji jako serwer pomiędzy interfejsem operatora (OI) a urządzeniem 
C26x-M. Urządzenia te jedynie zarządzają logiką PSL, która umożliwia wyzwalanie na linii 
zasilające uwzględniające przyczynę oraz wstępny wybór. Są one przeznaczone do 
akwizycji punktów danych wykorzystywanych przez funkcję szybkiego odciążania (tylko 
wyzwalacze FLS jako wejście oraz wyzwalanie wyłącznika jako wyjście). 
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Urządzenie C26x-Fi pracuje w sposób redundantny. W celu uniknięcia ograniczeń czasu 
wykonywania, mechanizm klient/serwer używany w przypadku redundantnego urządzenia 
C26x (do wymiany informacji FailSt (status błędu)) będzie zastąpiony transmisją GOOSE 
tejże informacji. 
 
 

5.9.2 Nastawy priorytetu 
 
Nastawy priorytetu są analogowymi wartościami zadanymi, których zakres wartości 
zawiera się w przedziale od 0 do 65535. Profil przedstawia się następującą: 

 

 
 
 

5.9.3 Wstępny wybór odciążania (LSP) 
 
Obiekt LSP jest 16-bitowym słowem, którego kilka bitów może być ustawionych 
jednocześnie. LSP może być utworzony na podstawie obiektu moduł lub obiektu wyłącznik. 
LSP to podtyp obiektu MPS. Obiekt ten posiada następujące atrybuty SCE: 
 
− Krótka nazwa 

 
− Długa nazwa 

 
− Oznaczenie: przypisane do preselekcji odciążania 

 
− Zastosowany profil – profil ten jest stosowany jedynie do określania statusu 

drukowania/archiwizacji na poziomie OI (alarmy i wartości wzajemnego uzależnienia 
blokad nie są stosowane). 
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Bez połączeń do tego obiektu nie można przypisać żadnego adresu SCADA. LSP nie 
może być wymuszona, tłumiona lub podstawiona (FSS). 
Ten dedykowany obiekt DS Agile jest odwzorowywany na typ BSTR16 zgodnie z IEC 
61850-8-1: 

 

 
 

Transmisja Goose może być zautomatyzowana (automatyczne adresowanie). LSP nie jest 
zapisywany w nieulotnej pamięci C26x-Mx. 
 
W przypadku resetowania pamięci C26x-Mx (lub, w przypadku redundancji C26x-M, 
podczas przejścia z trybu uśpienia do trybu pracy), LSP są inicjowane z wartością równą 0. 
Właścicielem LSP jest C26x-Mx (i jego jednostka redundantna, jeśli istnieje): jest to 
wydawca komunikatu GOOSE i serwer LSP. Z tego względu, ten C26x trzeba wyraźnie 
zidentyfikować w konfiguracji: do określenia tego C26x służy zależność has for LSP 
manager, która jest definiowana na poziomie obiektu. Dedykowany komunikat GOOSE 
służy do transmisji LSP (tj. pomiar GOOSE/status GOOSE nie są stosowane): w tym 
komunikacje GOOSE przesyłany jest jedynie status LSP: jakość i znacznik czasu nie są 
przesyłane. 
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5.9.4 Graficzna animacja z LSP 
 
Graficzna animacja jest wykonywana przy pomocy LSP Multistate. 
Obiekt ten składa się z: 

 
− trzech symboli graficznych skojarzonych ze stanami bitów LSP, które mogą 

przyjmować wartość: ON, OFF oraz UNKNOWN 
 

− maksymalnie 16 komponentów wykorzystywanych do określenia graficznej pozycji 
symbolu skojarzonego z każdym bitem LSP 

 
Reprezentacja ta dąży do uzyskania takiej samej grafiki dla 16 bitów LSP. 
 
 

5.9.5 Używanie LSP w PSL 
 
Dedykowany operator MASK umożliwia użycie LSP w PSL: 

 

 
 

Operator ten jest odpowiednikiem: 
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Uwagi: Operator MASK jest generowany jako suma produktów w bazie 
danych  C26x. Ograniczenia PSL mają zastosowanie dla tego 
operatora. 

 
W przypadku redundancji, koniecznym jest pokierowanie 
i oddzielenie wejść od zewnętrznych urządzeń/automatyzacji 
(nadawanie priorytetu ISaGRAF przy przełączaniu). 
 
 

5.9.6 Używanie LSP w diagramie ISaGRAF 
 
Funkcja ISaGRAF pozwala definiować wartości LSP. Prototypem tej funkcji jest: 
 
Unsigned char Set_LSP (int Value, long Ref_LSP) 
 
Reprezentacja bitowa LSP przedstawia się następująco: 

 

 
 
 

5.9.6.1 Funkcja Set_LSP() ISaGRAF 
 
ISaGRAF zarządza rejestrem LSP za pomocą nowej funkcji nazywanej Set_LSP.(wartość, 
referencja nMPS) 
 
Rejestr LSP to 16 bitowy zakres wartości, który definiuje 16 bitowe maski priorytetowe. 
Wartość z zakresu [0x0000 do 0xFFFF] reprezentuje 16 bitów priorytetu. 
 

Wartość 0x0001 aktywuje bit priorytetu 1 

Wartość 0x0002 aktywuje bit priorytetu 2 

Wartość 0x0004 aktywuje bit priorytetu 3 

… 

Wartość 0x8000 aktywuje bit priorytetu 16 

Jeden rejestr LSP jest przydzielony do obiektu MASK FBD/PSL. 

Ten rejestr LSP jest przesyłany z ISaGRAF do C26x Fi FBS/PSL poprzez status GOOSE. 
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5.9.6.2 Funkcja Is_connected_to() ISaGRAF 
 
Ta funkcja ISaGRAF jest_podłączona_do (węzeł1,węzeł2,stan) może być zastosowana do 
procesu topologii działania. 
 
Test tej funkcji zostanie dostarczony do architektury zgodnie z podanym poniżej opisem 
Zgodnie ze specyfikacją stany jakie mogą przyjąć urządzenia to: 
 
− Podłączony:  dwa węzły urządzeń są ze sobą trwale połączone, 

− Niepodłączony: dwa węzły urządzeń nie są ze sobą trwale połączone 

− Nieokreślony: jeśli niepodłączone lub nie niepodłączone (na przykład w przypadku 

pomiaru połączenia uszkodzonej płytki) 

 
 

5.9.7 Punkty danych 
 
Dla punktu danych SPC: 

− wartość = 0 dla stanu otwartego 

− wartość = 1 dla stanu zamkniętego 

Stany, jakie mogą przyjmować punkty danych to: 

− LSP: możliwe stany to SET, RESET, UNKNOWN. 

− Wyzwalającymi sygnałami wejściowymi xPS mogą być SPS, DPS. Możliwe stany 

zostały opisane w specyfikacji produktu. FSS można stosować dla punktów danych 

xPS 

Każdy bit punktu danych LSP został graficznie przedstawiony w części Interfejsu operatora. 

 
 

5.9.8 Obiekt MASK oraz sygnały wyzwalające xPS 
 

5.9.8.1 Obiekt MASK 
 
Dla każdej komendy wyłącznika wykorzystanego do szybkiego odciążania tworzony jest 
PSL/FBD. Ten PSL zawiera nowy obiekt MASK. 
 
W FBD/PSL można utworzyć jeden lub klika obiektów MASK. Obiekt MASK posiada: 
− Jedną wartość wejścia LSP. Wartość LSP jest komunikatem GOOSE wysyłanym 

z ISaGRAF. 
 

− Do 16 wejściowych sygnałów wyzwalających xPS. 
 

− Jedna komenda sygnału wyjściowego xPS otwórz/zamknij wyłącznik. 
 
 

5.9.8.2 Definicja sygnału wyzwalającego 
 
Sygnały wyzwalające są standardowymi xPS. Po ich zastosowaniu w PSL, są one 
automatycznie definiowane przez GOOSE poprzez wykorzystanie automatycznego 
adresowania SBUS. 
 
Wejściowy sygnał wyzwalający xPS jest mapowany na wejściowy bit priorytetu obiektu 
MASK w PSL/FBD 
 
Kombinacja wejściowych sygnałów wyzwalających xPS oraz ISaGRAF LSP (przesyłanych 
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przez GOOSE) przetwarza punkt danych komendy wyjścia PSL (link do komendy 
wyłącznika). 
 
Stan wejściowych sygnałów wyzwalających sygxPS można zmienić z: 

− komendy wejściowej Fi panela przedniego C26x 

− symulatora urządzeń SCADA poprzez bramę ASE 

− przycisku interfejsu operatora OI, komendą SPC i informacją zwrotną SPS 

− innego urządzenia IED 

− kolejnego Fi C26x 

Połączone sygnały wyzwalające mogą być podłączone do kasety rozszerzeń lub też nie. 

Opcje: 

− wszystkie sygnały wyzwalające xPS są zarządzane przez ten sam C26x 
 

 
− sygnały wyzwalające xPS przychodzą z innego C26x Fi: 

 

 



C26x/EN AP/C56a  Zastosowania 
 
Strona 318/375 DS Agile C26x 
 

− wiele obiektów MASK można tworzyć w FBD/PSL: 
 

 
− sygnały wyzwalające xPS pochodzą z innego C26x M, C26xP (próg częstotliwości), 

SPS z pomiarów wykraczających poza zakres: 
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5.9.9 Kalkulacja topologii 
 
Jeśli dwa urządzenia są połączone, wówczas funkcja ISaGRAF umożliwia ich 
zdefiniowanie według zależności: 
is_connected_to (node1, node2, state), gdzie state (stan) może przyjąć wartość: 
podłączony, niepodłączony, nieokreślony, a  node1/node2 reprezentują węzły dwóch 
urządzeń. 
 
Statusy FORCED <stan> i SUBSTITUTED <stan> uwzględnia się w obliczeniach topologii 
jako normalny <stan> punktu danych. Status SUPPRESSED uwzględnia się jako status 
UNKNOWN. 
 
Dwa węzły są połączone, jeśli istnieje przynajmniej jeden łańcuch urządzeń pomiędzy 
dwoma węzłami, które są zamknięte, wymuszone zamknięte lub zastąpione zamknięte. 
Dwa węzły są niepodłączone, jeśli wszystkie łańcuchy urządzeń pomiędzy dwoma węzłami 
są otwarte, wymuszone otwarte lub zastąpione otwarte. We wszystkich pozostałych 
przypadkach, status pomiędzy dwoma węzłami przyjmuje się jako nieokreślony. 
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6. DEFINIOWANIE LOKALNEGO HMI C26X 

 
Wszystkie typy C26x można wyposażyć w płytę GHU200 służącą do zarządzania diodami 
a w przypadku kompletnej płyty GHU200 możliwa jest animacja panela lokalnej planszy 
synoptycznej pola (patrz rozdział 3.3.3.2 Ustawianie specjalnych funkcji płyty GHU2x0). 
 
 

6.1 Definiowanie tablicy bitmap 
 
Bitmapy stosuje się do definiowania plansz synoptycznych pól C26x. Ich definicja jest 
umieszczona w graficznym rdzeniu modelowanych danych. 
Na poziomie definiowania planszy synoptycznej pola C26x, obiekty jedynie odnoszą się do 
tych bitmap. Dlatego też jest to prostsza droga do propagacji zmiany bitmapy, na przykład 
dla wszystkich obiektów, których to dotyczy. 
 
Na poziomie SCE, definicja obiektu bitmapy zostaje poszerzona o wbudowaną animację: 
jeden obiekt bitmapy może zawierać pięć podstawowych bitmap statycznych, takich jak: 
 
− jedna (obowiązkowa) dla domyślnej reprezentacji 

− jedna dla reprezentacji stanu ‘otwarty’ (lub reset) 

− jedna dla reprezentacji stanu ‘zamknięty’ (lub ustalony) 

− jedna dla reprezentacji stanu ‘otwarty wysunięty’ 

− jedna dla reprezentacji stanu ‘zamknięty wysunięty’ 

Każda reprezentacja odpowiada nazwie pliku zawierającej definicję statycznej bitmapy. 
Aby dodać definicję bitmapy, wybierz w graficznej topologii poziom tabeli bitmap 
a następnie dodaj bitmapę z okna kontekstowego Objects entry. 
 

 
 

RYSUNEK 311: DODAWANIE BITMAPY 
 
Po dodaniu, z poziomu SCE należy ustawić następujące atrybuty bitmapy: 
 
(1) short name (krótka nazwa) i long name (długa nazwa): wykorzystywana do 

wewnętrznej identyfikacji SCE 
 

(2) reference index (indeks referencyjny) (zakres [0 do150]: musi być unikalny dla 
zestawu zdefiniowanych bitmap. 
Indeks ten zostanie wykorzystany w definicji planszy synoptycznej pola, zgodnie 
z wcześniejszym opisem 

 
(3) type (Single / 5-uple): simple (prosty) stosowany jest do definicji bitmapy statycznej, 

5-uple (piątkowy) stosowany jest do definicji bitmapy dynamicznej, zgodnie 
z wcześniejszym opisem 

(4) file name by default (nazwa pliku dla stanu domyślnego): powiązana z nazwą 
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pliku zawierającą definicję bitmapy stosowaną do reprezentacji stanu domyślnego 
(5) file name for 'open' state (nazwa pliku dla stanu 'otwarty'): widoczna, gdy 

ustawiony jest typ piątkowy: powiązana z nazwą pliku zawierającą definicję bitmapy 
stosowaną do reprezentacji stanu otwartego 

 
(6) file name for 'closed' state (nazwa pliku dla stanu 'zamknięty'): widoczna, gdy 

ustawiony jest typ piątkowy: powiązana z nazwą pliku zawierającą definicję bitmapy 
stosowaną do reprezentacji stanu zamkniętego 

 
(7) file name for 'withdrawn open' state (nazwa pliku dla stanu 'otwarty 

wycofany'): widoczna, gdy ustawiony jest typ piątkowy: powiązana z nazwą pliku 
zawierającą definicję bitmapy stosowaną do reprezentacji stanu otwartego 
wycofanego 

 
(8) file name for 'withdrawn closed' state (nazwa pliku dla stanu 'zamknięty 

wycofany'): (widoczna, gdy ustawiony jest typ piątkowy): powiązana z nazwą pliku 
zawierającą definicję bitmapy stosowaną do reprezentacji stanu zamkniętego 
wycofanego 

 

 
RYSUNEK 312: USTAWIANIE ATRYBUTÓW BITMAPY 

 
Atrybuty (7) i (8) można pominąć, jeśli wyłączniki i rozdzielnice reprezentowane na planszy 
synoptycznej pola nie są powiązane z wycofanymi informacjami. 
 
Aby wprowadzić nazwę pliku (atrybuty (4) do (8)) i zdefiniować graficznie bitmapę należy: 

− wybrać atrybut 

− edytorem bitmap z poziomu SCE wyedytować graficznie bitmapę 

− zapisać graficzną definicję bitmapy nadając nazwę pliku w edytorze bitmap, 

szczegółowe informacje na temat obsługi edytora bitmap znajdują się w rozdziale SCE/PL 

Interfejs operatora, w sekcji Menu graficzne. 
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RYSUNEK 313: KORZYSTANIE Z EDYTORA BITMAP 
 
Dla monochromatycznego LCD C26x stosowanie kolorów w edytorze bitmap jest 
nieistotne. 
 
Zasady konfiguracji i kontrola 
− Wartość atrybutu "wskaźnik referencyjny" każdej "bitmapy" w "Tabeli bitmap" musi 

być unikalna. 
 

− W zależności od wartości atrybutu "typ", do bitmapy można przypisać od 1 do 5 
plików PNG. Dla każdego pliku, rozmiar bitmapy powinien wynosić ≤ 512 bajtów 

 
 

6.2 Definiowanie przestrzeni roboczej C26x 
 
Każdy C26x z lokalnym interfejsem HMI odnosi się poprzez kompletną płytę GHU200 do 
przestrzeni roboczej, która grupuje ich definicje plansz synoptycznych pól (patrz rozdział 
3.3.3.2 Ustawianie specjalnych funkcji płyty GHU2x0). Przestrzenie robocze C26x nie 
mogą być współdzielone przez klika urządzeń C26x, ponieważ plansze synoptyczne są 
lokalne względem pól zarządzanych przez określone C26x. 
 
W przestrzeni roboczej C26x można umieścić maksymalnie do 24 plansz synoptycznych 
pól a do tego samego pola można przypisać maksymalnie dwie plansze synoptyczne. 
Lokalny interfejs HMI C26x stosuje typowe etykiety. Jednakowo dla wszystkich jednostek 
LHMI C26x etykiety są umieszczane w jednym obiekcie grupującym wszystkie dające się 
przetłumaczyć etykiety, zlokalizowane w folderze „przestrzeni roboczej C26x” w topologii 
graficznej. 
 
 

6.2.1 Ustawianie etykiet LHMI 
 
Aby zmodyfikować typowe etykiety stosowane z poziomu LHMI C26x, wystarczy jedynie 
wybrać i zaktualizować odpowiednie atrybuty etykiet obiektów LHMI. 
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(1) 

(2) 

 
 

RYSUNEK 314: USTAWIANIE ETYKIET LHMI 
 
 

6.2.2 Tworzenie przestrzeni roboczej 
 
Aby dodać przestrzeń roboczą C26x, należy wybrać poziom graficzny a następnie dodać 
przestrzeń roboczą komputera z okna kontekstowego Objects entry. 

 

 
 

RYSUNEK 315: DODAWANIE PRZESTRZENI ROBOCZEJ C26X 
 
Po dodaniu, z poziomu SCE należy ustawić ogólne funkcje przestrzeni roboczej C26x, 
takie jak: 
 
− Wskazanie, poprzez wypełnienie zależności has for workspace z przypisanego 

poziomu płytki GHU, która płyta GHU200 jest powiązana z utworzoną przestrzenią 
roboczą (patrz rozdział 3.3.3.2 Ustawianie specjalnych funkcji płyty GHU2x0). 
 

− Ustawianie atrybutów krótkiej i długiej nazwy (1) przestrzeni roboczej stosownej do 
wewnętrznej identyfikacji SCE, 

 
− Ustawianie atrybutu ‘użycia hasła lokalnego/zdalnego’ (Nie/Tak) (2), aby 

doprecyzować, czy dla pól zarządzanych przez C26x wymagane jest hasło do 
zmiany stanu lokalnego/zdalnego. 

 

 
 

RYSUNEK 316: USTAWIANIE ATRYBUTÓW PRZESTRZENI ROBOCZEJ C26X 
 
 

6.3 Definiowanie planszy synoptycznej pola C26x 
 

6.3.1 Tworzenie planszy synoptycznej pola C26x 
 
Aby dodać planszę synoptyczną pola do C26x, wybierz poziom przestrzeni roboczej C26x 
a następnie dodaj planszę synoptyczną pola z okna kontekstowego Objects entry. 
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RYSUNEK 317: DODAWANIE PLANSZY SYNOPTYCZNEJ POLA C26X 
 
Po dodaniu, z poziomu SCE należy ustawić ogólne atrybuty planszy synoptycznej, takie 
jak: 
 
(1) krótka nazwa planszy synoptycznej pola służąca do wewnętrznej identyfikacji SCE. 

 
(2) bargraph representation (reprezentacja histogramu) (none / Horizontal / 

Vertical): atrybuty te określają, który typ histogramu jest przydzielony do punktu 
danych MV przypisanego do planszy synoptycznej pola (patrz rozdział 6.3.4 
Przypisywanie MV do planszy synoptycznej pola). 

 
(3) module name display (wyświetlacz nazwy modułu) (No/Yes) atrybut ten określa, 

czy krótkie nazwy modułów będą wyświetlane na poziomie planszy synoptycznej, 
kiedy moduł jest reprezentowany na planszy synoptycznej pola (patrz rozdział 6.3.3 
Definiowanie części dynamicznej: wstępnie zdefiniowany tekst dynamiczny, 
reprezentacja modułu generycznego, reprezentacja transformatora). 

 
(4) Wypełnić zależność represents, określając które pole jest reprezentowane przez 

planszę synoptyczną (szczegółowe informacje na temat pola znajdują się 
w rozdziale 5.1.4 Definiowanie pola). 

 
(5) W razie potrzeby, wprowadzić prawidłową wartość atrybutu mimic rank zależności 

represents. Atrybut ten jest wykorzystywany w sytuacji, kiedy dwie tablice 
synoptyczne zostały skonfigurowane do wyświetlania całego pola: jako że pole jest 
podzielone na dwie reprezentacje, atrybut mimic rank przydziela im na poziomie 
LHMI C26x rangi wyświetlania (1 lub 2). 
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RYSUNEK 318: USTAWIANIE FUNKCJI PLANSZY SYNOPTYCZNEJ POLA 
 
Podczas dodawania planszy synoptycznej pola z poziomu przestrzeni roboczej używając 
edytora plansz synoptycznych pól oraz drzewka przeglądarki SCE, jej podstawowa 
struktura jest automatycznie tworzona i wyświetlana z poziomu SCE. Jego podstawowa 
struktura składa się z: 
 
(1) Obszaru zarezerwowanego do wyświetlania nazwy pola 

 
(2) Obszaru zarezerwowanego do wyświetlania lokalnego/zdalnego pola ((2’) w drzewku 

przeglądarki) 
 

(3) Obszaru zarezerwowanego dla informacji ‘obejście blokady zależnej aktywne’ ((3’) 
w drzewku przeglądarki) 

 
(4) Obszar zarezerwowany dla informacji ‘obejście kontroli synchronizmu aktywne’ ((4’) 

w drzewku przeglądarki) 
 

(5) Konfigurowalny obszar dla graficznej reprezentacji pola (część statyczna 
i dynamiczna) 
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RYSUNEK 319: SZCZEGÓ  ŁOWA STRUKTURA PLANSZY SYNOPTYCZNEJ POLA 
 

Szczegółowe informacje dotyczące obsługi LCD C26x, znajdują się w dokumentacji 
interfejsu użytkownika (oznaczonej symbolem IO) będącej częścią dokumentacji DS Agile 
C26x. 
 
Konfigurowalny obszar planszy synoptycznej pola można podzielić na dwie następujące 
części: 
 
− część statyczna bez animacji w czasie rzeczywistym 
− część dynamiczna z animowanymi reprezentacjami w czasie rzeczywistym. 

 
Zasady konfiguracji i kontrola 

 
− Sterownik C26x zarządzający polem reprezentowanym przez „planszę synoptyczną 

pola” musi być tym samym, który został podłączony do „przestrzeni roboczej 
komputera” tej „planszy synoptycznej pola”. 
 

− Pole może być reprezentowane przez 0, 1 lub 2 „plansze synoptyczne pola”. Każda 
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zależność represents posiada atrybut mimic rank for the set of bay mimic (ranga 
tablicy synoptycznej do ustawiania planszy synoptycznej pola). W przypadku 
dwóch zależności, każda wartość atrybutu musi być unikalna. 

 
− W przypadku komputera maksymalna liczba zarządzanych pól (zależność is 

managed by), połączonych z „planszą synoptyczną pola” (zależność represents), 
wynosi 12. 

 
− Ograniczenia liczby symboli: 

 
 

6.3.2 Definiowanie części statycznej: linia, bitmapa, stały tekst 
 
Statyczną część planszy synoptycznej pola C26x opisuje się za pomocą podstawowych 
kształtów graficznych, takich jak: 
 
− wiersz LHMI: poziomy lub pionowy wiersz o zmiennej grubości i długości 

 
− bitmapa LHMI: bitmapa, która odnosi się do obiektu bitmapy w tabeli bitmap (patrz 

6.1 Definiowanie bitmapy), gdzie pod uwagę jest brana jedynie domyślna 
reprezentacja 

 
− Stały tekst: wielojęzyczny stały tekst 

 
Po dodaniu, elementy te automatycznie pojawiają się w oknie edytora planszy 
synoptycznej pola na poziomie SCE. 
 
Zasady konfiguracji i kontrola 
 
− Współrzędne (x, y) symbolu należy umieszczać wewnątrz obszaru planszy 

synoptycznej. 
 
 

6.3.2.1 Dodawanie wiersza 
 
Aby dodać wiersz do schematu planszy synoptycznej pola, wybierz poziom planszy 
synoptycznej i dodaj wiersz z okna kontekstowego Objects entry. 

 

 

 
 

RYSUNEK 320: DODAWANIE WIERSZA DO PLANSZY SYNOPTYCZNEJ POLA C26X 
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(1) 

(2) 

(3) 

(4) 

(5) 

(6) 

Po dodaniu, należy ustawić następujące atrybuty wiersza: 

(1) krótka nazwa wiersza służąca do wewnętrznej identyfikacji SCE 

(2) x (zakres [od 0 do127 pikseli], krok 1 piksel): odcięta 

(3) y (zakres [od 0 do127 pikseli], krok 1 piksel): rzędna 

(4) długość (zakres [od 1 do 127 pikseli], krok 1 piksel) 

(5) orientacja (pozioma/pionowa) 

(6) grubość (zakres [od 1 do 8 pikseli], krok 1 piksel) 
 

 

 
 

RYSUNEK 321: USTAWIANIE ATRYBUTÓW WIERSZA 
 
Edytor planszy synoptycznej pola umożliwia bezpośrednią zmianę rzędnej, odciętej, 
długości i grubości wiersza LHMI przy pomocy myszki (szczegółowe informacje zostały 
opisane w instrukcji obsługi SCE). 
 
 

6.3.2.2 Dodawanie bitmapy 
 
Aby dodać obraz bitmapy do schematu planszy synoptycznej pola, wybierz poziom planszy 
synoptycznej pola a następnie dodaj bitmapę z okna kontekstowego Objects entry. 

 

 

 
 

RYSUNEK 322: DODAWANIE BITMAPY DO PLANSZY SYNOPTYCZNEJ POLA C26X 
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(1) 

(2) 

(3) 

(4) 

Po dodaniu, należy ustawić następujące atrybuty bitmapy: 

(1) krótka nazwa wiersza służąca do wewnętrznej identyfikacji SCE 

(2) x (zakres [od 0 do127 pikseli], krok 1 piksel): odcięta 

(3) y (zakres [od 0 do127 pikseli], krok 1 piksel): rzędna 

(4) referencja bitmapy: powiązanie z odnośnikiem w tabeli bitmap (patrz rozdział 6.1 

Definiowanie tabeli bitmap) 
 

 
 

RYSUNEK 323: USTAWIANIE ATRYBUTÓW BITMAPY 
 
Edytor planszy synoptycznej pola umożliwia bezpośrednią zmianę rzędnej i odciętej 
bitmapy przy pomocy myszki (szczegółowe informacje zostały opisane w instrukcji obsługi 
SCE). 
 
Zasady konfiguracji i kontrola 
 
− Powiązanie elementu z jego bitmapą jest definiowane atrybutem „referencja 

bitmapy". Wartość tego atrybutu musi odnosić się do istniejącej bitmapy w „tablicy 
bitmap". 
 
 

6.3.2.3 Dodawanie stałego tekstu (obszar tekstu jawnego) 
 
Aby dodać stały tekst do schematu planszy synoptycznej pola, wybierz poziom planszy 
synoptycznej pola a następnie dodaj tekst z okna kontekstowego Objects entry. 

 

 
 

RYSUNEK 324: DODAWANIE STAŁEGO TEKSTU DO PLANSZY SYNOPTYCZNEJ POLA C26X 
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Po dodaniu, z poziomu SCE należy ustawić następujące atrybuty stałego tekstu: 
(1) fixed text value (wartość stałego tekstu): tekst wyświetlany na poziomie planszy 

synoptycznej 
(2) x (zakres [od 0 do127 pikseli], krok 1 piksel): odcięta 
(3) y (zakres [od 0 do127 pikseli], krok 1 piksel): rzędna 

 

 
 

RYSUNEK 325: USTAWIANIE ATRYBUTÓW BITMAPY 
 
Edytor planszy synoptycznej pola umożliwia bezpośrednią zmianę rzędnej i odciętej 
stałego tekstu przy pomocy myszki (szczegółowe informacje zostały opisane w instrukcji 
obsługi SCE). Długość obszaru tekstowego na planszy synchronicznej pola jest 
automatycznie pozyskiwana z wartości długości tekstu (atrybut (1)). 
 
 

6.3.3 Definiowanie części dynamicznej: wstępnie zdefiniowany tekst dynamiczny, reprezentacja 
modułu generycznego, reprezentacja transformatora 
 
Aby zdefiniować dynamiczną część planszy synoptycznej pola C26x, udostępniono trzy 
typy obiektów, jak poniżej: 

 
− Wstępnie zdefiniowany tekst dynamiczny, stosowany do: 

 
− wyświetlania statusu pola: lokalny/zdalny i SBMC 

 
− zarządzania obejściami kontroli synchronizmu i wzajemnego uzależnienia 

blokad w czasie sekwencji sterowania w polu 
 

− wyświetlania statusu czasu i synchronizacji 
 

Reprezentacja typowego modułu: stosowana do wyświetlania statusu modułu, połączona 
ze specjalnym punktem danych elektrycznych SPS lub DPS. Do C26x, poprzez utworzenie 
zależności is feedback of pomiędzy xPS a xPC, podawane jest domyślne przypisanie do 
ewentualnego punktu danych powiązanego z xPC dla celów sterowania z poziomu 
lokalnego HMI. 
 
− Typowy moduł składa się z dwóch podobiektów: 

− nazwa do wyświetlania (obowiązkowo) 
− ‘wielostanowego xPS’ służącego do dynamicznego wyświetlania stanu modułu 

(obowiązkowo), powiązania obiektu dynamicznej bitmapy z tablicą bitmap, 
a także określenia, która zależność z punktem danych xPS (SPS lub DPS) 
powinna być wypełniona, aby możliwa była dokładna animacja punktu danych 
 

− Reprezentacja transformatora: służy do wyświetlania modułu transformatora; 
powiązana z opcjonalnym wskaźnikiem położenia zaczepu. Transformator składa się 
z pięciu podobiektów: 
− nazwa do wyświetlania (obowiązkowo) 
− ‘wielostanowego TPI’ służącego do wyświetlania stanu transformatora 

(obowiązkowo), powiązania obiektu dynamicznej bitmapy z tablicą bitmap, 
a także określenia, które zależności z punktem danych TPI należy wypełnić, 
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aby uściślić przypisane punkty danych do dalszej animacji 
 

− opcjonalny obiekt ‘aktualna wartość TPI’ do dynamicznego wyświetlania 
aktualnej wartości TPI, 

 
− opcjonalny obiekt ‘maks. wartość TPI’ do wyświetlania wyższej dostępnej 

wartości TPI 
 

− opcjonalny obiekt ‘min. wartość TPI’ do wyświetlania niższej dostępnej wartości 
TPI 

 
 

6.3.3.1 Dodawanie informacji czasowych 
 
Aby dodać informację czasową do schematu planszy synoptycznej pola, wybierz poziom 
planszy synoptycznej pola a następnie dodaj pole czasu z okna kontekstowego Objects 
entry. 

 

 

 
 

RYSUNEK 326: DODAWANIE INFORMACJI CZASOWYCH DO PLANSZY SYNOPTYCZNEJ 
POLA C26X 

Po dodaniu, z poziomu SCE należy ustawić atrybuty informacji czasowych wymienione 

poniżej: 

(1) krótka nazwa informacji czasowych służąca do wewnętrznej identyfikacji SCE 

(2) x (zakres [od 0 do127 pikseli], krok 1 piksel): odcięta 

(3) y (zakres [od 0 do127 pikseli], krok 1 piksel): rzędna 
 

 

 
 

RYSUNEK 327: USTAWIANIE ATRYBUTÓW INFORMACJI CZASOWYCH 
 
Edytor planszy synoptycznej pola umożliwia bezpośrednią zmianę rzędnej i odciętej 
informacji czasowej przy pomocy myszki (szczegółowe informacje zostały opisane 
w rozdziale SCE/PL IO). 

 
 



C26x/EN AP/C56a  Zastosowania 
 
Strona 332/375 DS Agile C26x 
 

6.3.3.2 Pozycjonowanie stanu lokalny/zdalny, obejścia kontroli synchronizmu lub obejścia 
wzajemnego uzależnienia blokad 
 
Przy tworzeniu planszy synoptycznej pola, we wstępnie zdefiniowanym miejscu planszy 
synoptycznej pola domyślnie tworzone są następujące obiekty: 

 
(1) ‘Przycisk’ obejścia wzajemnego uzależnienia blokad 

 
(2) status lokalny/zdalny 

 
(3) ‘Przycisk’ obejścia kontroli synchronizmu 

 
W zależności od potrzeb odbiorcy, dane te można umieścić w różnych miejscach: 
 
− w edytorze planszy synoptycznej pola przeniesienie to można wykonać 
bezpośrednio przy pomocy myszki i operacji typu przeciągnij i upuść 
 
− poprzez zmianę atrybutów rzędnej i odciętej obiektu 

 
Obejście wzajemnego uzależnienia blokad można zablokować poprzez ustawienie atrybutu 
Spare na Yes. 

 

 
 

RYSUNEK 328: POZYCJONOWANIE WSTĘPNIE ZDEFINIOWANYCH INFORMACJI 
TEKSTOWYCH W PLANSZY SYNOPTYCZNEJ POLA 

 
 

6.3.3.3 Dodawanie sygnalizacji SBMC 
 
Aby dodać sygnalizację SBMC do schematu planszy synoptycznej pola, wybierz poziom 
planszy synoptycznej pola a następnie dodaj SBMC z okna kontekstowego Objects entry. 

 

 

 
 

RYSUNEK 329: DODAWANIE SYGNALIZACJI SBMC DO PLANSZY SYNOPTYCZNEJ 
POLA C26X 
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W zależności od potrzeb odbiorcy, sygnalizacja SBMC może być umieszczona 
w dowolnym miejscu planszy synoptycznej pola: 
 
− w edytorze planszy synoptycznej pola przeniesienie to można wykonać 

bezpośrednio przy pomocy myszki i operacji typu przeciągnij i upuść 
 

− poprzez zmianę współrzędnych obiektu 
 
 

6.3.3.4 Dodawanie reprezentacji modułu ogólnego 
 
Do dynamicznej reprezentacji modułu na planszy synoptycznej pola służy ‘LHMI Gen 
module’. ‘LHMI Gen module’ to grupa graficzna składająca się z: 
 
− własnej dynamicznej reprezentacji (LHMI modułu ogólnego), która jest powiązana 

z punktem danych SPS lub DPS oraz bitmapą dynamiczną w tab licy bitmap 
 

− nazwy graficznej modułu (nazwa), która zawsze jest umieszczana po prawej stronie 
reprezentacji modułu 

 
Aby dodać reprezentację modułu ogólnego do schematu planszy synoptycznej pola, 
wybierz poziom planszy synoptycznej pola a następnie dodaj moduł ogólny z okna 
kontekstowego Objects entry. 
 

 
 

RYSUNEK 330: DODAWANIE MODU ŁU OGÓLNEGO DO PLANSZY SYNOPTYCZNEJ POLA 
C26X 

 
Po dodaniu, z poziomu SCE należy ustawić poniższe właściwości reprezentacji: 
 
(1) krótka nazwa reprezentacji służąca do wewnętrznej identyfikacji SCE 

 
(2) x (zakres [od 0 do127 pikseli], krok 1 piksel): odcięta 

 
(3) y (zakres [od 0 do127 pikseli], krok 1 piksel): rzędna 

 
(4) control availability (No / Yes): atrybut określający, czy sterowanie modułem można 

przeprowadzać bezpośrednio z planszy synoptycznej pola. Ten atrybut nabiera 
znaczenia, jeżeli SPS/DPS podłączony do reprezentacji typowego modułu (poprzez 
zależność (5)) jest rezultatem sterowania SPC lub DPC. 
Jeśli tak, możliwość sterowania dotyczy tego SPC lub DPC. 

 
(5) Należy wypełnić zależność is managed by, aby określić, który SPS lub DPS 

zostanie użyty do animacji bitmapy. 
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(6) multi-bitmap reference (odnośnik multi-bitmapy): odpowiada powiązaniu 
w tablicy bitmap (patrz rozdział 6.1 Definiowanie tablicy bitmap) 

 
(7) module name value (wartość nazwy modułu): tekst wyświetlany na LCD (do 4 

znaków) 
 

 
 

RYSUNEK 331: USTAWIANIE FUNKCJI REPREZENTACJI MODUŁ U OGÓLNEGO 
 
Edytor planszy synoptycznej pola umożliwia zmianę współrzędnych (x i y) modułu 
ogólnego przy pomocy myszki bezpośrednią (szczegółowe informacje zostały opisane 
w instrukcji obsługi SCE). 
 
Zasady konfiguracji i kontrola 
− Powiązanie elementu z jego bitmapą jest definiowane atrybutem „bitmap reference”. 

Wartość tego atrybutu musi odnosić się do istniejącej bitmapy w „tablicy bitmap". 
 

− „Bitmapa” powiązana z "wielostanowym LHMI xPS", który należy zdefiniować 
następująco: 

 
- Jego atrybut „type” ustawić na wartość „5-uple” 
 
- Jego trzy pierwsze nazwy pliku są obowiązkowe, a każda z nich musi być unikalna. 
Ponadto, jeśli MultiState jest przypisany do punktu danych SPS lub DPS modułu 
zawierającego punkt danych SPS „wycofany”, wówczas do definicji „bitmapy” za 
pośrednictwem zależności is managed by zostaną dodane wymienione poniżej 
ograniczenia: 
 
- Jego dwie nazwy plików { „nazwa pliku dla stanu 'otwarty wycofany'”, „nazwa pliku 
dla stanu 'zamknięty wycofany” } są obowiązkowe, a każda z nich musi być unikalna. 
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6.3.3.5 Dodawanie reprezentacji transformatora 
 
Do reprezentacji transformatora na planszy synoptycznej pola służy ‘LHMI Transformer’. 
‘LHMI Transformer’ to grupa graficzna składająca się z: 

 
− własnej dynamicznej reprezentacji (LHMI modułu ogólnego), która jest powiązana 

z punktem danych SPS lub DPS oraz bitmapą dynamiczną w tab licy bitmap 
 

− nazwy graficznej modułu (nazwa), która zawsze jest umieszczana po prawej stronie 
reprezentacji modułu 

 
Aby dodać reprezentację transformatora do schematu planszy synoptycznej pola, wybierz 
poziom planszy synoptycznej pola a następnie dodaj transformator z okna kontekstowego 
Objects entry. 

 

 

 
 

RYSUNEK 332: DODAWANIE MODU ŁU OGÓLNEGO DO PLANSZY SYNOPTYCZNEJ 
POLA C26X 

 
Po dodaniu, należy ustawić następujące funkcje reprezentacji: 
 
(1) krótka nazwa reprezentacji służąca do wewnętrznej identyfikacji SCE 

 
(2) x (zakres [od 0 do127 pikseli], krok 1 piksel): odcięta 

 
(3) y (zakres [od 0 do127 pikseli], krok 1 piksel): rzędna 

 
(4) control availability (No / Yes): atrybut określający, czy sterowanie transformatore 

można przeprowadzać bezpośrednio z planszy synoptycznej pola. Ten atrybut jest 
istotny, jeśli istnieje sterowanie DPC podnieś/opuść dla wbudowanej funkcji 
przełącznika zaczepów zawierającej punkty danych TPI używane do animacji 
transformatora (przez zależność (5)). Jeśli tak, możliwość sterowania dotyczy tego 
DPC. 

 
(5) Należy wypełnić zależność is managed by, aby określić, który TPI zostanie użyty do 

animacji transformatora. 
 

(6) odnośnik bitmapy: powiązanie z odnośnikiem w tabeli bitmap (patrz rozdział 6.1 
Definiowanie tablicy bitmap) 

 
(7) module name value (wartość nazwy modułu): tekst wyświetlany na LCD (do 4 

znaków) 
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RYSUNEK 333: USTAWIANIE WŁAŚCIWOŚCI REPREZENTACJI TRANSFORMATORA 
 
Edytor planszy synoptycznej pola umożliwia bezpośrednią zmianę rzędnej i odciętej 
transformatora przy pomocy myszki (szczegółowe informacje zostały opisane w instrukcji 
obsługi SCE). 
 
Podczas dodawania reprezentacji transformatora, w planszy synoptycznej pola można 
umieścić dodatkowe wartości powiązane z punktami danych TPI, takie jak: 
 
− Aktualna wartość TPI (dynamiczna) 

− Maksymalna wartość TPI 

− Minimalna wartość TPI 

Aby dodać taką informację TPI do schematu planszy synoptycznej pola, wybierz poziom 
planszy synoptycznej pola, a następnie dodaj pole (pola) TPI z okna kontekstowego 
Objects entry. 
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RYSUNEK 334: DODAWANIE SYGNALIZACJI TPI DO PLANSZY SYNOPTYCZNEJ POLA C26X 
 

Po dodaniu, informację TPI można umieścić w innej lokalizacji: 
 
− w edytorze planszy synoptycznej pola przeniesienie to można wykonać 

bezpośrednio przy pomocy myszki i operacji typu przeciągnij i upuść 
 

− poprzez zmianę atrybutów współrzędnych x i y obiektu 
 
Zasady konfiguracji i kontrola 

 
− Powiązanie elementu z jego bitmapą jest definiowane atrybutem „bitmap reference”. 

Wartość tego atrybutu musi odnosić się do istniejącej bitmapy w „tablicy bitmap". 
 

 
6.3.4 Przypisywanie MV do plansz synoptycznych 

 
Przypisanie punkt danych MV do określonej planszy synoptycznej pola odbywa się poprzez 
dodanie na poziomie planszy synoptycznej zależności visualizes i wstawienie do niej MV. 

 

 
 

RYSUNEK 335: PRZYPISYWANIE PUNKTU DANYCH MV DO PLANSZY 
SYNOPTYCZNEJ POLA 

Po dodaniu i wypełnieniu zależności, z poziomu SCE należy zmienić skalę jej atrybutów: 
 
− skala (120% / 200% / No bargraph - brak histogramu), aby doprecyzować, która 

reprezentacja MV zostanie zastosowana w planszy synoptycznej pola 
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(1) 

 
 

RYSUNEK 336: USTAWIANIE REPREZENTACJI MV W PLANSZY SYNOPTYCZNEJ POLA 
 
Zasady konfiguracji i kontrola 

 
− Punkt danych MV wyświetlany w „planszy synoptycznej pola” (zależność visualizes) 

musi należeć do pola reprezentowanego przez „planszę synoptyczną pola” 
(powiązanie „reprezentacja”). 
 

− Dla każdego wyświetlanego punktu danych MV, atrybut transmission on event 
należy ustawić na wartość „Cyclic short period” (cykliczny krótki okres) bądź „cyclic 
long period” (cykliczny długi okres), aby uniknąć przepełnienia wejściowego bufora 
planszy synoptycznej pola. 

 
 

6.4 Wyświetlanie stanu punktu danych przez LED 
 
Statusy punktu danych SPS i DPS można wyświetlać na diodach płyty GHU200 poprzez 
dodanie z poziomu punktu danych (1) zależności has state displayed on. Na diodach 
płytki GHU200 można wyświetlać jedynie punkty danych zarządzane przez C26x. 

 

 
 

RYSUNEK 337: WYŚWIETLANIE STANU PUNKTU DANYCH POPRZEZ DIODĘ (PRZYKŁAD 
DLA PUNKTU DANYCH POLA SPS) 

 
Po dodaniu na poziomie SPS (odp. DPS), należy wybrać przypisaną diodę (powiązanie) 
oraz atrybuty: 
 
− LED behaviour (Działanie diod): stosowany dla alarmu/stosowany dla stanu 

 
− Status for Set (resp 'Closed') (Status dla stanu Ustawiony (odp. 'zamknięty')): 

Off / On / Blinking slow / Blinking fast 
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− Status for Reset (resp 'Open') (Status dla stanu Reset (odp. 'otwarty')): Off / On 
/ Blinking slow / Blinking fast 
 

− Status for Invalid (Status dla stanu nieprawidłowego): Off / On / Blinking slow / 
Blinking fast 

 
− Status for Transient (SPS only) (Status dla stanu przejściowego (tylko SPS)): 

On / Blinking slow 
 

Wartości te mają zastosowanie wyłącznie do atrybutów wymienionych poniżej: 
 
 

 Dla stanu  Dla alarmu 
Punkt danych/wykorzystana dioda 
 
SPS Status dla ‘Set’ Status dla ‘Transient’ 
 
 Status dla ‘Reset’ 
 Status dla ‘Invaild’ 
DPS Status dla ‘Closed’ 
 Status dla ‘'Open' 
 Status dla ‘Invalid’ 
 

 
 

RYSUNEK 338: USTAWIANIE STANU DIODY DLA PUNKTU DANYCH 
(SPS PO LEWEJ/DPS PO PRAWEJ) 

 
Konfiguracja i kontrola 

 
− Jeżeli atrybut HMI type jest ustawiony na Simple, to dioda Led#5 nie może być 

przypisana (brak powiązania Led#5 z jakimkolwiek punktem danych), gdyż jest 
zarezerwowana dla sygnalizacji Lokalny/Zdalny na panelu przednim. 
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7. DEFINIOWANIE FUNKCJI ZABEZPIECZEŃ 
 
Uwaga: Funkcje zabezpieczeń oraz automatyki są dostępne tylko wtedy, gdy 

urządzenie DS Agile C26x jest wyposażone w płytkę TMU210 
PP/PN. 

 
7.1 Informacje ogólne 

 
Funkcje zabezpieczające i automatyzacji zostały odpowiednio opisane w sekcji 10 oraz 11 
rozdziału C26x/PL Opis funkcjonalny. 
W drzewku obiektów funkcje zabezpieczeń są powiązane z przekaźnikiem (poziom pola). 
Gdy pole zostało wzbogacone o pierwszą funkcję zabezpieczającą, automatycznie, jako 
podzespół, dodawany jest przekaźnik. 
 
Urządzenia DS Agile C26x zapewniają następujące rodzaje zabezpieczenia: 

− Zabezpieczenie podnapięciowe (funkcja [27]), 

− Zabezpieczenie ziemnozwarciowe czynnomocowe (funkcja [32N]), 

− Zabezpieczenie podprądowe (funkcja [37]), 

− Zabezpieczenie nadprądowe reagujące na składową przeciwną (funkcja [46]), 

− Zabezpieczenie przeciążeniowe cieplne (funkcja [49]), 

− Zabezpieczenie nadnapięciowe (funkcja [59]) 

− Zabezpieczenie nadnapięciowe składowej zerowej (funkcja [59N]), 

− Zabezpieczenie nadprądowe kierunkowe (funkcja [67]) 

− Zabezpieczenie ziemnozwarciowe kierunkowe (funkcja [67N]), 

− Zabezpieczenie nadczęstotliwościowe (funkcja [81O]), 

− Detekcja prędkości zmian częstotliwości  (funkcja [81R]), 

− Zabezpieczenie podczęstotliwościowe (funkcja [81U]). 

Uzupełnienie ochrony stanową funkcje pomocnicze: 

− Funkcja I²t (konserwacja wyłącznika) 

− Nadzór przekładnika napięciowego (defekt bezpiecznika) 

 
 

7.1.1 Ogólna architektura 
 
Do przedstawienia funkcji zabezpieczających w drzewku podglądu obiektów 
wykorzystywana jest następująca struktura: 
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RYSUNEK 339: STRUKTURA DRZEWA DLA FUNKCJI ZABEZPIECZAJĄCYCH 
 
Obiekt przekaźnik (1) jest tworzony automatycznie, gdy funkcja zabezpieczająca jest 
dodawana do pola. Przekaźnik nie zawiera żadnego atrybutu i nie może być edytowany. 
Każde poddrzewko funkcji zabezpieczającej (2) zawiera folder reprezentujący powiązane 
wartości progowe (3). Parametry (4) (takie jak natychmiastowy, opóźniony, sygnał 
wyzwalający oraz tryb pracy) oraz łącza (5) każdego parametru mogą być konfigurowane. 
 
 

7.1.2 Definiowanie funkcji zabezpieczającej 
 
Dodawanie funkcji zabezpieczające jest realizowane w SCE za pomocą okienka 
kontekstowego Object entry (wprowadzanie obiektu) na poziomie pola. 
 
Aby dodać funkcję zabezpieczającą: 
 
− Dodaj funkcję zabezpieczającą używając okienka kontekstowego Object entry 

(wprowadzanie obiektu) (funkcja wbudowana, poddrzewko wbudowanej funkcji 
przekaźnika) na poziomie przekaźnika (1), 
 

− Funkcja zabezpieczająca (3) jest dodawana (przekaźnik (2) jest dodawany 
automatycznie wraz z pierwszą funkcją zabezpieczającą), 

 
− Wybierz poziom przekaźnika (2), aby wyświetlić funkcje zabezpieczające oraz 

automatyczne w obszarze „Objects entry”, 
 

− Zaktualizuj atrybuty funkcji: short name (krótka nazwa) i long name (długa nazwa) 
(4). 

 

(1) 

(2) 

(3) 

(4) 

(5) 
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RYSUNEK 340: DODAWANIE FUNKCJI ZABEZPIECZAJĄCEJ 
 
 

7.2 Zabezpieczenie podnapięciowe [27] 
 

7.2.1 Opis funkcji zabezpieczającej 
 
Warunki, w których w systemie elektroenergetycznym występuje spadek napięcia mogą 
wynikać z różnych powodów, przykładowo zwiększonego obciążenia systemu lub 
całkowitej utraty napięcia szyny zbiorczej. 

 
Funkcja podnapięciowa [27] daje możliwość wykrywania wzrostu obciążenia. Wykorzystuje 
ona zabezpieczenie podnapięciowe pracujące na charakterystyce czasowo zależnej. 
Człon zabezpieczenia podnapięciowego posiada dwa programowalne stopnie (V<, V<<) 
powiązane ze zwłokami czasowymi: t V<, t V<<. 

 
Oba stopnie, gdy jest to potrzebne są w stanie zapewnić zarówno alarmowanie jak i progi 
wyzwolenia. Alternatywnie, w zależności od wielkości spadku napięcia ustawiane są różne 
parametry czasowe. 

 
 

7.2.2 Definiowanie funkcji zabezpieczenia podnapięciowego [27] 
 
Funkcja [27] jest dodawana na poziomie pola z okna kontekstowego Objects entry. 
Poddrzewko funkcji zabezpieczającej zawiera 2 wartości progowe (1): threshold 1 (próg 
1), threshold 2 (próg 2) 
 
Poddrzewko pierwszego progu zawiera cztery węzły: 
 
− 27 t1 inst. SPS (2): stan bezzwłocznego zabezpieczenia podnapięciowego dla 

pierwszego progu, tzn. jest on ustawiany (SET), gdy wartość napięcie linii spadnie 
poniżej progu V< VALUE. Ten status SPS jest z konieczności sygnałem stałym 
(atrybut trybu detekcji detection mode nie jest konfigurowalny). 
 

− 27 t1 mode MPS (3): tryb pracy funkcji zabezpieczającej dla pierwszego progu, 
odpowiadający wyborowi V< ? = ON, OR lub AND. Wszystkie atrybuty są 
konfigurowalne. Jeżeli wybrano OR wystawiany jest alarm pierwszego stopnia 
zabezpieczenia podnapięciowego, gdy na co najmniej jednej fazie występuje 
nieprawidłowość. Jeżeli wybrano AND, alarm pojawia się, gdy zakłócenie zostaje 
wykryte na wszystkich trzech fazach. 
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− 27 t1 temp. SPS (4) jest stanem dla pierwszej zwłoki czasowej, tzn. jest on 
ustawiany, gdy opóźnienie t V< jest uruchomione. Ten punkt danych jest 
z konieczności sygnałem stałym (atrybut trybu detekcji detection mode nie jest 
konfigurowalny). 

 
− 27 t1 trip SPS (5): sygnał wyzwalający dla pierwszego stopnia (Trip V<). Sygnał 

wyzwalający jest z konieczności sygnałem (impulsem) przejściowym (atrybut trybu 
detekcji detection mode nie jest konfigurowalny). Wzorzec czasu, opóźnienia 
ustawiania oraz resetowania są stałe i nie mogą być zmienione. 

 

 
 

RYSUNEK 341: PUNKTY DANYCH FUNKCJI PODPRĄDOWEJ [27] 
 
Zaktualizuj zależności i powiązania punktów danych, aby wyróżnić określony istniejący 
profil. 
próg 2 zawiera te same punkty danych co próg 2: 

 
− punkt danych 27 t2 inst. jest taki sam jak punkt danych 27 t1 inst. SPS dla 

stopnia 2, 
 

− punkt danych 27 t2 mode jest taki sam jak punkt danych 27 t1 mode MPS dla 
stopnia 2, 

 
− punkt danych 27 t2 temp. jest taki sam taki sam jak punkt danych 27 t1 temp. SPS 

dla stopnia 2, 
 

− punkt danych 27 t2 trip jest taki sam jak punkt danych 27 t1 trip SPS dla 
stopnia 2. 

 
 

7.3 Zabezpieczenie ziemnozwarciowe czynnomocowe [32N] 
 

7.3.1 Opis funkcji zabezpieczającej 
 
Zabezpieczenie ziemnozwarciowe zapewnia trzy kierunkowe / niekierunkowe stopnie 
ziemnozwarciowe oraz dwie wartości progowe mocowe oraz składowej czynnej prądu 
ziemnozwarciowego. 
 
Istnieje możliwość wyboru trybu funkcjonalności zabezpieczenia mocowego (Pe>) oraz 
zabezpieczenia IeCos (składowa czynna prądu ziemnozwarciowego). 
 
Ustawienia Pe> oraz Pe>> odpowiadają: 

(1) 

(2) 

(3) 

(4) 

(5) 
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Vres x Ires x Cos (ɸ – ɸ C) = 9 x V0 x I0 x Cos (ɸ – ɸ C) Gdzie: 
 

ɸ = kąt pomiędzy napięciem polaryzującym (-Vres) a prądem szczątkowym 
ɸ C = nastawa kąta charakterystyki przekaźnika (RCA/kąt momentu) 
Vres = napięcie szczątkowe 
Ires = prąd szczątkowy 
V0 = składowa zerowa napięcia 
I0 = składowa zerowa prądu 

 
Pomiar zabezpieczenia Pe zależy od napięcia na okablowaniu urządzenia. Jeżeli 
transformator napięcia punktu neutralnego nie występuje, zabezpieczenie Pe bazowało na 
napięciu punktu neutralnego wyznaczonym z sumy wektorowej napięć fazowych. Jeżeli 
napięcie punktu neutralnego transformatora jest dostępne, zabezpieczenie Pe będzie 
korzystać ze zmierzonego napięcia punktu neutralnego. 
 
 

7.3.2 Definiowanie funkcji zabezpieczenia ziemnozwarciowego czynnomocowego 
 
Funkcja [32N] jest dodawana na poziomie pola z okna kontekstowego Objects entry. 
Poddrzewko funkcji zabezpieczającej zawiera dwie wartości progowe (1): threshold 1 
(próg 1) and threshold 2 (próg 2), Poddrzewko pierwszego progu zawiera cztery węzły: 

 
− 32N t1 inst. SPS (2):  stan bezzwłocznego zabezpieczenia czynnomocowego 

ziemnozwarciowego dla pierwszego progu, tzn. jest on ustawiany (SET), gdy moc 
czynna na uziemieniu przekracza próg Pe>. Ten punkt danych jest z konieczności 
sygnałem stałym (atrybut trybu detekcji detection mode nie jest konfigurowalny). 
 

− 32N t1 mode MPS (3): tryb działania funkcji zabezpieczające dla pierwszego progu. 
Odpowiada wyborowi Pe> ? = ON lub OFF. Wszystkie atrybuty są konfigurowalne. 

 
− 32N t1 temp. SPS (4): sygnał opóźnienia czasowego dla pierwszego progu 

odpowiadający zwłoce czasowej t Pe >. Ten punkt danych jest z konieczności 
sygnałem stałym (atrybut trybu detekcji detection mode nie jest konfigurowalny). 

 
− 32N t1 trip SPS (5): sygnał wyzwalający dla pierwszego progu (Trip Pe>). Sygnał 

wyzwalający jest z konieczności sygnałem (impulsem) przejściowym (atrybut trybu 
detekcji detection mode nie jest konfigurowalny). Wzorzec czasu, opóźnienia 
ustawiania oraz resetowania są wartościami ustalonymi. 

 

 
 

RYSUNEK 342: PUNKTY DANYCH FUNKCJI ZIEMNOZWARCIOWEJ CZYNNOMOCOWEJ [32N] 
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Zaktualizuj zależności i powiązania punktów danych, aby wyróżnić określony istniejący 
profil. 
próg 2 zawiera te same punkty danych co próg 1: 

 
− punkt danych 32N t2 inst. jest taki sam jak punkt danych 32N t1 inst. SPS dla 

progu 2, 
 

− punkt danych 32N t2 mode jest taki sam jak punkt danych 32N t1 mode MPS dla 
progu 2, 
 

− punkt danych 32N t2 temp. jest taki sam jak punkt danych 32N t1 temp. SPS dla 
progu 2, 

 
− punkt danych 32N t2 trip jest taki sam jak punkt danych 32N t1 trip SPS dla progu 

2. 
 
 

7.4 Zabezpieczenie podprądowe [37] 
 

7.4.1 Opis funkcji zabezpieczającej 
 
Funkcja podprądowa [37] daje możliwość wykrywanie utraty obciążenia (przykładowo 
opróżnienie pompy lub zerwanie taśmy przenośnika). Wykorzystuje ona zabezpieczenie 
podprądowe pracujące na charakterystyce czasowo zależnej. 
 
Przekaźniki zabezpieczania podprądowego zawierają jedną wartość progową. Użytkownik 
może ustawić następujące parametry: 

 
− wartość progowa niedomiaru prądowego I< 

 
− zwłoka czasowa niedomiaru prądowego tI< 

 
Wartość progowa, gdy jest to potrzebne zapewnia alarmowanie oraz stopień wyzwolenia. 
Alternatywnie, w zależności od wielkości spadku natężenia prądu ustawiane są różne 
parametry czasowe. 
 
 

7.4.2 Definiowanie funkcji zabezpieczenia podprądowego [37] 
 
Funkcja [37] jest dodawana na poziomie pola z okna kontekstowego Objects entry. 
 
Poddrzewko zawiera cztery węzły : 
 
− 37 t inst. SPS (2): status bezzwłocznego zabezpieczenia podprądowego dla 

pierwszego progu, tzn. jest on ustawiany (SET), gdy natężenie prądu spadnie 
poniżej wartości progowej I< VALUE . Ten punkt danych jest z konieczności 
sygnałem stałym (atrybut trybu detekcji detection mode nie jest konfigurowalny). 
 

− 37 t mode MPS (3): tryb pracy funkcji zabezpieczającej dla pierwszego progu, 
odpowiadający wyborowi I< ? = ON lub OFF. Wszystkie atrybuty są konfigurowalne. 

 
− 37 t temp. SPS (4): sygnał opóźnienia czasowego dla pierwszego progu, 

odpowiadający zwłoce czasowej t I<. Ten punkt danych jest z konieczności 
sygnałem stałym (atrybut trybu detekcji detection mode nie jest konfigurowalny). 

 
− 37 t trip SPS (5): sygnał wyzwalający dla pierwszego progu (Trip I<). Ten punkt 

danych jest z konieczności sygnałem (impulsem) przejściowym (atrybut trybu 
detekcji detection mode nie jest konfigurowalny). Wzorzec czasu, opóźnienia 
ustawiania oraz resetowania są wartościami ustalonymi. 
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RYSUNEK 343: PUNKTY DANYCH FUNKCJI PODPRĄDOWEJ [37] 
 
Zaktualizuj zależności i powiązania punktów danych, aby wyróżnić określony istniejący 
profil. 

 
 

7.5 Zabezpieczenie nadprądowe reagujące na składową przeciwną [46] 
 

7.5.1 Opis funkcji zabezpieczającej 
 
Przy stosowaniu tradycyjnego fazowego zabezpieczenia nadprądowego konieczne jest 
ustawianie elementów nadprądowych na wartości wyższe od prądu obciążenia 
maksymalnego, co ogranicza czułość tegoż elementu. Większość technik 
zabezpieczających wykorzystuje również reagujący na prąd szczątkowy człon 
ziemnozwarciowy, który poprawia czułość na zwarcia doziemne. Jednakże część zwarć 
może nie zostać wykryta przez te techniki. 
 
Wszelkie niesymetryczne zwarcia powodują powstawanie składowej przeciwnej prądu. Tak 
więc nadprądowy element zabezpieczający reagujący na składową przeciwną może 
wykrywać zarówno zwarcia międzyfazowe jak i doziemne fazowe. 
 
Człony nadprądowe reagujące na składową przeciwną posiadają następujące ustawienia 
pobudzenia nadprądowego: I2>, I2>>, I2>>>, a ich działanie jest opóźnione w czasie przez 
ustawiane zwłoki czasowe tI2>, tI2>>, tI2>>>. 
 
Człon zabezpieczający posiada trzy progu. Pierwszy stopień może mieć charakterystykę 
wyzwolenia czasowo niezależną (DT) lub czasowo zależną (IDMT). 
 
Krzywe są takie same jak w przypadku funkcji zabezpieczającej [50/51], [50N/51N]. 
Trzy stopnie, gdy jest to potrzebne zapewniają zarówno alarmowanie jak i progi 
wyzwolenia. Alternatywnie, w zależności od wielkości wzrostu napięcia ustawiane są różne 
zwłoki czasowe. 
 
 

7.5.2 Definiowanie funkcji zabezpieczenia nadprądowego reagującego na składową przeciwną 
[46] 
 
Funkcja [46] jest dodawana na poziomie pola z okna kontekstowego Objects entry. 
Poddrzewko funkcji zabezpieczającej zawiera trzy wartości progowe (1): threshold 1 (próg 
1), threshold 2 (próg 2) oraz threshold 3 (próg 3). 
 
Poddrzewko pierwszego progu zawiera cztery węzły: 
 
− 46 t inst. SPS (2): status bezzwłocznego zabezpieczenia nadprądowego składowej 

przeciwnej, tzn. jest on ustawiany (SET), gdy wartość prądu składowej przeciwnej 

(1) 

(2) 

(3) 

(4) 

(5) 
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jest wyższa niż wartość progowa I2> VALUE. Ten punkt danych jest z konieczności 
sygnałem stałym (atrybut trybu detekcji detection mode nie jest konfigurowalny). 

− 46 t mode MPS (3): tryb pracy funkcji zabezpieczającej, odpowiadający wyborowi 
I2> ? = ON lub OFF. Wszystkie atrybuty są konfigurowalne. 
 

− 46 t temp. SPS (4): sygnał opóźnienia czasowego dla pierwszego progu, 
odpowiadający zwłoce czasowej t I2>. Ten punkt danych jest z konieczności 
sygnałem stałym (atrybut trybu detekcji detection mode nie jest konfigurowalny). 

 
− 46 t trip SPS (5): sygnał wyzwalający dla pierwszego progu (Trip I2>). Ten punkt 

danych jest z konieczności sygnałem (impulsem) przejściowym (atrybut trybu 
detekcji detection mode nie jest konfigurowalny). Wzorzec czasu, opóźnienia 
ustawiania oraz resetowania są wartościami ustalonymi. 

 

 
 

RYSUNEK 344: PUNKTY DANYCH FUNKCJI NADPRĄDOWEJ REAGUJĄCEJ NA SKŁADOWĄ 
PRZECIWNĄ [46] 

 
Zaktualizuj zależności i powiązania punktów danych, aby wyróżnić określony istniejący 
profil. Zawartość progu 2 oraz progu 3 są takie same jak progu 1. 

 
− Punkty danych 46 t2 inst. oraz 46 t3 inst. są takie same jak punkt danych 46 t1 

inst. SPS dla progu 2 oraz progu 3, 
 

− Punkty danych 46 t2 mode oraz 46 t3 mode są takie same jak punkt danych 46 t1 
mode MPS dla progu 2 oraz progu 3, 

 
− punkt danych 46 t2 temp. oraz 46 t3 temp są takie same jak punkt danych 46 t1 

temp. SPS dla progu 2 oraz progu 3, 
 

− Punkty danych 46 t2 trip oraz 46 t3 mode są takie same jak punkt danych 46 t1 trip 
SPS dla progu 2 oraz progu 3. 

 
 

7.6 Zabezpieczenie przeciążeniowe cieplne [49] 
 

7.6.1 Opis funkcji zabezpieczającej 
 
W celu zabezpieczenia przed pracą instalacji elektrycznej w temperaturze przekraczającej 
obliczeniowe maksimum można zastosować zabezpieczenie termiczne. 
 
Przekaźniki zabezpieczające posiadają zaimplementowany prądowy model termiczny, 

(1) 

(2) 

(3) 

(4) 

(5) 
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korzystający z prądu obciążenia do modelowania nagrzewania oraz chłodzenia chronionej 
instalacji. Człon zabezpieczenia przeciążeniowego cieplnego (49 th overload) może być 
jednocześnie ustawiony na progi alarmowe i wyzwalające (49 th alarm oraz 49 trip th 
over.). 
 
Czas do wyzwalania jest różny w zależności od prądu obciążenia, który płynął w obwodzie 
przed przeciążeniem, tj. jest uzależniony od tego czy przeciążenia nastąpiło od stanu 
„gorącego”, czy „zimnego”. Krzywe charakterystyki przeciążenia cieplnego w funkcji czasu 
przedstawiono w rozdziale C26x/PL Opis funkcjonalny. 
 
 

7.6.2 Definiowanie funkcji zabezpieczenia przeciążeniowego cieplnego [49] 
 
Funkcja [49] jest dodawana na poziomie pola z okna kontekstowego Objects entry. 
Poddrzewko funkcji zabezpieczającej zawiera jeden próg z czterema węzłami: 
 
− 49 t mode MPS (2): tryb działania funkcji zabezpieczającej, odpowiadający 

wyborowi Thermal OL = ON lub OFF. Wszystkie atrybuty są konfigurowalne. 
 

− 27 th alarm SPS (3): status bezzwłocznego alarmu cieplnego, odpowiadający 
wartości alarmu cieplnego. Ten punkt danych jest z konieczności sygnałem stałym 
(atrybut trybu detekcji detection mode nie jest konfigurowalny). 

 
− 27 th overload SPS (4): status przeciążenia cieplnego, odpowiadający wartości 

alarmu cieplnego. Ten punkt danych jest z konieczności sygnałem stałym (atrybut 
trybu detekcji detection mode nie jest konfigurowalny). 

 
− 27 trip th over. SPS (5): sygnał wyzwalający, odpowiadający wyzwalaniu 

cieplnemu. Ten punkt danych jest z konieczności sygnałem (impulsem) 
przejściowym (atrybut trybu detekcji detection mode nie jest konfigurowalny). 
Wzorzec czasu, opóźnienia ustawiania oraz resetowania są wartościami ustalonymi. 

 

 
 

RYSUNEK 345: PUNKTY DANYCH FUNKCJI NADPRĄDOWEJ REAGUJĄCEJ NA SKŁADOWĄ 
PRZECIWNĄ [46] 

 
Zaktualizuj zależności i powiązania punktów danych, aby wyróżnić określony istniejący 
profil. 

 
 

7.7 Zabezpieczenie nadnapięciowe [59] 
 

7.7.1 Opis funkcji zabezpieczającej 
 
Warunki, w których występuje spadek napięcia są stosunkowo powszechne, ponieważ są 
one związane z warunkami w których dochodzi do zwarcia itp. Niemniej jednak, warunki, 
w których występuje przepięcie są również możliwe i na ogół są związane z utratą 
obciążenia w taki sposób, jak opisano to poniżej. 
 

(1) 

(2) 

(3) 

(4) 

(5) 
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W momencie zrzutu obciążenia wzrasta amplituda napięcia zasilającego. Sytuacja ta 
zwykle będzie korygowana przez urządzenia regulacyjne, jak układy AVR czy też 
nastawniki zaczepowe przełączane pod obciążeniem. Jednakże, w przypadku, gdy 
urządzeniom tym nie uda się przywrócić prawidłowego napięcia instalacji, dojdzie do 
wystąpienia w niej nadmiaru napięciowego, który musi być usunięty, gdyż w innym 
wypadku może dojść do degradacji izolacji instalacji. Z tej przyczyny stosowane są 
zabezpieczenia nadnapięciowe z odpowiednią zwłoką czasową umożliwiającą regulatorowi 
podjęcie normalnych działań korygujących. 
 
Podczas zwarć doziemnych instalacji elektroenergetycznej może dojść do wzrostu napięcia 
w prawidłowo działających fazach. Idealną sytuacją jest taka, gdy instalacja 
zaprojektowana jest do wytrzymywania takich przepięć przez zdefiniowany okres. 
Zazwyczaj, wykorzystywany będzie podstawowy człon zabezpieczający do wykrywania 
warunków, w których występuje zwarcie doziemne oraz do wystawiania komendy 
wyzwolenia, jeżeli zwarcie nie zostanie wyłączone po upływie nominalnego czasu. 
Jednakże, w tym przypadku możliwe byłoby wykorzystanie członu nadnapięciowego jako 
zabezpieczenia rezerwowego. Wystarczający byłby pojedynczy stopień zabezpieczenia 
o charakterystyce czasowo niezależnej . 

 
 

7.7.2 Definiowanie funkcji zabezpieczenia nadnapięciowego [59] 
 
Funkcja [59] jest dodawana na poziomie pola z okna kontekstowego Objects entry. 
Informacje na temat dodawania funkcji zabezpieczenia nadprądowego [59] zamieszczono 
w rozdziale 7.1.2 – Definiowanie funkcji zabezpieczającej. 

 
Poddrzewko funkcji zabezpieczającej zawiera 2 wartości progowe (1): threshold 1 (próg 
1), threshold 2 (próg 2) 
 
Poddrzewko pierwszego progu zawiera cztery węzły: 
 
− 59 t1 inst. SPS (2): stan bezzwłocznego zabezpieczenia nadnapięciowego dla 

pierwszego progu, tzn. jest on ustawiany (SET), gdy wartość napięcia linii spadnie 
poniżej progu V> VALUE. Ten status SPS jest z konieczności sygnałem stałym 
(atrybut trybu detekcji detection mode nie jest konfigurowalny). 
 

− 59 t1 mode MPS (3): tryb działania funkcji zabezpieczającej dla pierwszego progu, 
odpowiadający wyborowi V> ? = ON, OR lub AND. Wszystkie atrybuty są 
konfigurowalne. Jeżeli wybrano OR, wystawiany jest alarm pierwszego stopnia 
zabezpieczenia nadnapięciowego, gdy na co najmniej jednej fazie występuje 
nieprawidłowość. Jeżeli wybrano AND, alarm pojawia się, gdy zakłócenie zostaje 
wykryte na wszystkich trzech fazach. 

 
− 59 t1 temp. SPS (4) jest stanem dla pierwszej zwłoki czasowej, tzn. jest on 

ustawiany, gdy opóźnienie t V> jest uruchomione. Ten punkt danych jest 
z konieczności sygnałem stałym (atrybut trybu detekcji detection mode nie jest 
konfigurowalny). 

 
− 59 t1 trip SPS (5): sygnał wyzwalający dla pierwszego stopnia (Trip V> trip). Sygnał 

wyzwalający jest z konieczności sygnałem (impulsem) przejściowym (atrybut trybu 
detekcji detection mode nie jest konfigurowalny). Wzorzec czasu, opóźnienia 
ustawiania oraz resetowania są stałe i nie mogą być zmienione. 
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RYSUNEK 346: PUNKTY DANYCH FUNKCJI NADPRĄDOWEJ [27] 
 
Zaktualizuj zależności i powiązania punktów danych, aby wyróżnić określony istniejący 
profil. 
próg 2 zawiera te same punkty danych co próg 2: 

 
− punkt danych 27 t2 inst. jest taki sam jak punkt danych 27 t1 inst. SPS dla stopnia 

2, 
 

− punkt danych 27 t2 mode jest taki sam jak punkt danych 27 t1 mode MPS dla 
stopnia 2, 

 
− punkt danych 27 t2 temp. jest taki sam taki sam jak punkt danych 27 t1 temp. SPS 

dla stopnia 2, 
 

− punkt danych 27 t2 trip jest taki sam jak punkt danych 27 t1 trip SPS dla stopnia 2. 
 
 

7.8 Zabezpieczenie nadnapięciowe składowej zerowej [59N] 
 

7.8.1 Opis funkcji zabezpieczającej 
 
W poprawnie działających trójfazowych sieciach elektroenergetycznych, suma napięć 
trzech napięć fazowych wynosi zero, gdyż jest to suma geometryczna trzech 
zrównoważonych wektorów przesuniętych względem siebie o 120°. Jednakże w momencie 
pojawienia się zwarcia doziemnego na instalacji strony pierwotnej, równowaga ta zostaje 
zakłócona i pojawiają się napięcia szczątkowe. Może być ono zmierzone na przykład na 
zaciskach strony wtórnej przekładnika napięciowego, którego strona wtórna połączona jest 
w  „trójkąt otwarty” (połączenie V). Tak więc przekaźnik mierzący napięcie szczątkowe 
może być użyty do zabezpieczenia ziemnozwarciowego takiej instalacji. Należy przy tym 
zauważyć, że sytuacja ta powoduje wzrost napięcia punktu neutralnego w odniesieniu do 
ziemi , co jest powszechnie znane jako „przesuniecie napięcia punktu neutralnego”. 
Nastawa napięcia zastosowana w elementach zabezpieczających zależy od amplitudy 
napięcia szczątkowego, które jest spodziewane w warunkach zwarcia doziemnego. 
 
To z kolei zależy od zastosowanego sposobu uziemienia. Należy dopilnować, nastawa 
przekaźnika była wyższa od jakiegokolwiek napięcia szczątkowego obecnego w systemie. 
Człon zabezpieczenia posiada jeden programowalny element Uen> ze zwłoką czasową  
tUen>. 

  

(1) 

(2) 

(3) 

(4) 

(5) 
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7.8.2 Definiowanie funkcji zabezpieczenia nadnapięciowego składowej zerowej [59N] 
 
Funkcja [59N] jest dodawana na poziomie pola z okna kontekstowego Objects entry. 
Informacje na temat dodawania funkcji zabezpieczenia nadnapięciowego składowej 
zerowej [59N] zamieszczono w rozdziale 7.1.2 – Definiowanie funkcji zabezpieczającej. 
Poddrzewko funkcji zabezpieczającej zawiera jeden próg z czterema węzłami: 
 
− 59N t inst. SPS (2): status bezzwłocznego zabezpieczenia nadnapięciowego 

składowej zerowej, tzn. jest on ustawiany (SET), gdy wartość napięcia szczątkowego 
wzrośnie powyżej progu Uen> VALUE. Ten punkt danych jest z konieczności 
sygnałem stałym (atrybut trybu detekcji detection mode nie jest konfigurowalny). 
 

− 59N t mode MPS (3), tryb działania funkcji zabezpieczającej, odpowiadający 
wyborowi Uen> ? = ON lub OFF. Wszystkie atrybuty są konfigurowalne. 

 
− 59N t temp. SPS (4): sygnał opóźnienia czasowego odpowiadający zwłoce 

czasowej tUen>. Ten punkt danych jest z konieczności sygnałem stałym (atrybut 
trybu detekcji detection mode nie jest konfigurowalny). 

 
− 59N t trip SPS (5). sygnał wyzwalający dla pierwszego progu (Trip Un>). Ten 

Sygnał wyzwalający jest z konieczności sygnałem (impulsem) przejściowym (atrybut 
trybu detekcji detection mode nie jest konfigurowalny). Wzorzec czasu, opóźnienia 
ustawiania oraz resetowania są wartościami ustalonymi. 

 

 
 

RYSUNEK 347: PUNKTY DANYCH FUNKCJI NADNAPIĘCIOWEGO SKŁADOWEJ 
ZEROWEJ [59N] 

 
Zaktualizuj zależności i powiązania punktów danych, aby wyróżnić określony istniejący 
profil. 

 
 

7.9 Zabezpieczenie nadprądowe kierunkowe [67] 
 

7.9.1 Opis funkcji zabezpieczającej 
 
Jeżeli prąd zwarciowy może płynąć przez przekaźnik w obu kierunkach, w celu uzyskania 
prawidłowej koordynacji konieczne jest dodanie kierunkowości do funkcji przekaźnika 
nadprądowego. Typowymi instalacjami wymagającymi tego typu zabezpieczenia są 
równoległe linie zasilające oraz główne instalacje pierścieniowe. 
 
W celu nadania kierunkowości przekaźnikowi nadprądowemu konieczne jest dostarczenie 
do niego odpowiedniego sygnału odniesienia lub polaryzacyjnego. Najczęściej używanym 
sygnałem odniesienia jest napięcie instalacji, jako że jego kąt pozostaje niezmienny 
podczas zwarcia. 

(1) 

(2) 

(3) 

(4) 

(5) 
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Na każdą wartość progową zabezpieczenia kierunkowego składa się: 
− wartość progowa prądu 
− kąt charakterystyki przekaźnika (I^U) / kąt momentu strefa graniczna wyzwalania. 
 
Człon zabezpieczenia nadprądowego kierunkowego porównuje kierunkowy prąd 
zwarciowy, napięcie szczątkowe z ustawionymi wartościami progowymi  I>, U>, I>>, U>>, 
I>>>, U>>> oraz odpowiednim dla każdego progu kątem między prądem oraz napięciem. 
Pierwszy i drugi próg może być ustawiony jako kierunkowy lub niekierunkowy 
z charakterystyką czasowo niezależną lub zależną. Trzeci próg może być ustawiony jako 
kierunkowy lub niekierunkowy tylko z charakterystyką czasowo niezależną, lecz może być 
ustawiony na działanie przy wartości szczytowej prądu zmierzonego w sposób 
bezkierunkowy. 
 
Do wyzwalania elementów zabezpieczających dochodzi w następujących warunkach: 
− Wartość prądu fazowego przekracza ustawioną wartość progową zabezpieczenia 

nadprądowego, 
− Wektor prądu znajduje się w strefie granicznej wyzwalania. 

 
Wybór funkcjonalności związanej z wzajemnym uzależnieniem blokad jest dostępny, gdy 
dla pierwszego progu wybrano opóźnienie czasu wyzwalania IDMT: Pobudzenie drugiego 
oraz trzeciego progu dla zachowania selektywności może wstrzymać sterowanie wyjściem 
pierwszego progu. 
 
 

7.9.2 Definiowanie funkcji zabezpieczenia nadprądowego kierunkowego [67] 
 
Funkcja [67] jest dodawana na poziomie pola z okna kontekstowego Objects entry. 
Poddrzewko funkcji zabezpieczającej zawiera trzy wartości progowe (1): threshold 1 (próg 
1), threshold 2 (próg 2) oraz threshold 3 (próg 3). 
 
Poddrzewko pierwszego progu zawiera sześć węzłów: 
− 67 t1 in dir rev SPS (2): status bezzwłocznego zabezpieczenia nadprądowego 

niekierunkowego (wstecznego), tzn. jest on ustawiany (SET), gdy wartość prądu jest 
większa niż próg zabezpieczenia niekierunkowego I> VALUE. Ten punkt danych jest 
z konieczności sygnałem stałym (atrybut trybu detekcji detection mode nie jest 
konfigurowalny). 
 
− 67 t1 inst. SPS (3): status bezzwłocznego zabezpieczenia nadprądowego 
kierunkowego dla pierwszego progu, tzn. jest on ustawiany (SET), gdy wartość prądu 
jest większa niż prób zabezpieczenia kierunkowego I> VALUE. Ten punkt danych 
jest z konieczności sygnałem stałym (atrybut trybu detekcji detection mode nie jest 
konfigurowalny). 

 
− 67 t1 interlock SPS (4): status wzajemnej blokady (I> >> >>> Interlock). Ten punkt 

danych jest dostępny tylko dla pierwszego progu. Jest on z konieczności sygnałem 
stałym (atrybut deteksji detection mode nie jest konfigurowalny). 

 
− 67 t1 mode MPS (5): tryb działania funkcji zabezpieczającej dla pierwszego progu 

(I> ? = ON, OFF lub DIR). Wszystkie atrybuty są konfigurowalne. 
 

− 67 t1 temp. SPS (5): opóźnienie czasowe dla pierwszego progu, odpowiadające 
zwłoce czasowej t I>. Punkt danych opóźnienia czasowego jest z konieczności 
sygnałem stałym (atrybut trybu detekcji detection mode nie jest konfigurowalny). 

 
− 67 t1 trip SPS (6): sygnał wyzwalający dla pierwszego progu (Trip I>). Sygnał 

wyzwalający jest z konieczności sygnałem (impulsem) przejściowym (przejściowy 
tryb detekcji detection mode nie jest konfigurowalny). Wzorzec czasu, opóźnienia 
ustawiania oraz resetowania są wartościami ustalonymi. 
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RYSUNEK 348: PUNKTY DANYCH FUNKCJI NADPRĄDOWEJ KIERUNKOWEJ [67] 
 
Zaktualizuj zależności i powiązania punktów danych, aby wyróżnić określony istniejący 
profil. Zawartość progu 2 oraz progu 3 jest podobna do progu 1. 
 
− punkty danych 67 t2 in dir rev oraz 67 t3 in dir rev są takie same jak punkt danych 

67 t1 in dir rev SPS dla progów 2 oraz 3, 
 

− punkty danych 67 t2 inst. oraz 67 t3 inst. są takie same jak punkt danych 67 t1 inst. 
SPS, 

 
− menu 67 t1 interlock w przypadku progów 2 oraz 3 nie istnieje, 

 
− punkty danych 67 t2 mode oraz 67 t2 mode są takie same jak punkt danych 67 t1 

mode MPS dla progów 2 
oraz 3, 
 

− punkt danych 67 t2 temp. oraz 67 t2 temp. są takie same jak punkt danych 67 t1 
temp. SPS dla progów 2 
oraz 3, 

 
− punkty danych 67 t2 trip oraz 67 t2 trip są takie same jak punkt danych 67 t1 trip 

SPS dla progów 2 oraz 3. 
 
 

7.10 Zabezpieczenie ziemnozwarciowe kierunkowe [67N] 
 

7.10.1 Opis funkcji zabezpieczającej 
 
Zabezpieczenie ziemnozwarciowe kierunkowe zapewnia trzy kierunkowe / niekierunkowe 
wartości progowe i dwie wartości progowe mocowe oraz składowej czynnej prądu 
ziemnozwarciowego (aby uzyskać więcej informacji na temat funkcji zabezpieczającej, 
należy zapoznać się z rozdziałem 7.3 – Zabezpieczenie ziemnozwarciowe czynnomocowe 
[32N]). 
 
Człon zabezpieczenia nadprądowego kierunkowego porównuje kierunkowy prąd 
zwarciowy, napięcie szczątkowe z ustawionymi wartościami progowymi Ie>, Ue>, Ie>>, 
Ue>>, Ie>>>, Ue>>>, jak również odpowiednim dla każdego progu kątem między prądem 
Ie oraz napięciem Ue. 
 

(1) 

(2) 

(3) 

(4) 

(5) 

(6) 

(7) 
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Pierwszy oraz drugi próg może być powiązany z charakterystyką czasowo niezależną lub 
zależną. Trzeci próg prądowy może być ustawiony jako kierunkowy lub niekierunkowy tylko 
z charakterystyką czasowo niezależną. 
 
Do wyzwalania elementów zabezpieczających dochodzi w następujących warunkach: 
 
− wartości progowe dla prądu Ie oraz napięcia Ue zostają przekroczone (człon 

zabezpieczenia ziemnozwarciowego) 
 

− wektor prądu Ie znajduje sie w obszarze wyzwalania (Ie^Ue) 
 

− Ie [mA] + Ue [V] > 18 (Ien=1A) lub Ie [mA] + Ue [V] > 90 (Ien=5A) 
 

− upływa czas opóźnienia wyzwalania 
 

Detekcja wartości szczytowej jest stosowana, w przypadku gdy dochodzi do nasycenia 
przekładnika prądowego i pomiar nie jest już wiarygodny. 
 
Zwłoka czasowa resetowania dla każdego z progów stanowi zabezpieczenie przed 
zwarciami przerywanymi. 
Wybór funkcjonalności związanej z wzajemnym uzależnieniem blokad jest dostępny, gdy 
dla pierwszego progu wybrano opóźnienie czasu wyzwalania IDMT: Pobudzenie drugiego 
oraz trzeciego progu dla zachowania selektywności może wstrzymać sterowanie wyjściem 
pierwszego progu. 
 
 

7.10.2 Definiowanie funkcji zabezpieczenie ziemnozwarciowego kierunkowego [67N] 
 
Funkcja [67N] jest dodawana na poziomie pola z okna kontekstowego Objects entry. 
Poddrzewko funkcji zabezpieczającej zawiera trzy wartości progowe (1): threshold 1 (próg 
1), threshold 2 (próg 2) oraz threshold 3 (próg 3). 
 
Poddrzewko pierwszego progu zawiera sześć węzłów: 
 
− 67N t1 in dir rev SPS (2): status bezzwłocznego zabezpieczenia 

ziemnozwarciowego niekierunkowego dla pierwszego progu, tzn. jest on ustawiany 
(SET), gdy wartość prądu przewodu neutralnego jest większa niż próg 
zabezpieczenia niekierunkowego Ie> VALUE. Ten punkt danych jest z konieczności 
sygnałem stałym (atrybut trybu detekcji detection mode nie jest konfigurowalny). 
 

− 67N t1 inst. SPS (3): status bezzwłocznego zabezpieczenia ziemnozwarciowego 
kierunkowego dla pierwszego progu, tzn. jest on ustawiany (SET), gdy wartość 
prądu przewodu neutralnego jest większa niż prób zabezpieczenia kierunkowego Ie> 
VALUE. Ten punkt danych jest z konieczności sygnałem stałym (atrybut trybu 
detekcji detection mode nie jest konfigurowalny). 

 
− 67N t1 interlock SPS (4): Status wzajemnej blokady (Ie> >> >>> Interlock). Ten 

status jest dostępny tylko dla pierwszego progu. Ten punkt danych jest 
z konieczności sygnałem stałym (atrybut trybu detekcji detection mode nie jest 
konfigurowalny). 

 
− 67N t1 mode (5): tryb działania funkcji zabezpieczającej dla pierwszego progu (Ie> ? 

= ON, OFF lub DIR). Wszystkie atrybuty mogą być modyfikowane. 
 

− 67N t1 temp. (5): sygnał opóźnienia czasowego dla pierwszego progu, 
odpowiadający zwłoce czasowej t Ie>. Sygnał opóźnienia czasowego jest 
z konieczności sygnałem stałym (atrybut trybu detekcji detection mode nie jest 
konfigurowalny). 

 
− 67N t1 trip (6). sygnał wyzwalający dla pierwszego progu (Trip Ie>). Sygnał 
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wyzwalający jest z konieczności sygnałem (impulsem) przejściowym (atrybut trybu 
detekcji detection mode nie jest konfigurowalny). Wzorzec czasu, opóźnienia 
ustawiania oraz resetowania są wartościami ustalonymi. 

 

 
 

RYSUNEK 349: PODDRZEWO FUNKCJI ZIEMNOZWARCIOWEJ KIERUNKOWEJ [67N] 
 
Zaktualizuj zależności i powiązania punktów danych, aby wyróżnić określony istniejący 
profil. Zawartość progu 2 oraz „progu 3” jest podobna do progu 1. 

 
− punkty danych 67N t2 in dir rev and 67N t3 in dir rev są takie same jak punkt 

danych 67N t1 in dir rev SPS dla progów 2 i 3, 
 

− punkty danych 67N t2 inst. oraz 67N t3 inst. są takie same jak punkt danych 67N t1 
inst. SPS dla progów 2 i 3, 

 
− menu 67N t1 interlock w przypadku  progów 2 i 3 nie istnieje, 

 
− punkty danych 67N t2 mode oraz 67N t2 mode są takie same jak punkt danych 67N 

t1 mode MPS dla progów 2 i 3, 
 

− punkty danych 67N t2 temp. oraz 67N t2 temp. są takie same jak punkt danych 
67N t1 temp. SPS dla progów 2 i 3, 

 
− punkty danych 67N t2 trip oraz 67N t2 trip są takie same jak punkt danych 67N t1 

trip SPS dla progów 2 i 3. 
 
 
7.11 Zabezpieczenie nadczęstotliwościowe [81O] 

 
7.11.1 Opis funkcji zabezpieczającej 

 
Nadczęstotliwościowy bieg generatora występuje wtedy, gdy moc mechaniczna podana na 
maszynę przekracza jej wyjściową moc elektryczną. Może się to zdarzyć, np. gdy 
w instalacji nastąpi nagły spadek obciążenia, spowodowany odłączeniem linii zasilającej 
biegnącej od zakładu do punktu odbiorczego. W warunkach tak nagłej zmiany regulator 

(1) 

(2) 

(3) 

(4) 

(5) 

(6) 

(7) 
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musi zareagować błyskawicznym zrównoważeniem mocy mechanicznej wydawanej i mocy 
elektrycznej oddawanej, innymi słowy musi przywrócić normalną częstotliwość. 
Zabezpieczenie nadczęstotliwościowe wymagane jest jako rezerwowe, na wypadek zbyt 
wolnej reakcji urządzeń kontrolujących częstotliwość. 
 
Stosując się do wymagań dotyczących zwarć w sieci oraz innych wymagań operacyjnych, 
możliwe jest uformowanie różnych podsystemów w obrębie sieci elektroenergetycznej, przy 
czym prawdopodobne jest, że podsystemy te będą narażone na skutki związane 
z niesymetrycznością obciążenia. „Wyspy", na których dojdzie do sytuacji, w której moc 
generowana przekroczy moc istniejących odbiorów, będą narażone na wystąpienie 
nadczęstotliwości, tj. poziomu częstotliwości będącego funkcją wyrażonego w procentach 
nadmiaru mocy generowanej. 
 
Poniżej przedstawiono przykład dwustopniowego zabezpieczenia nadczęstotliwościowego 
wykorzystującego 5 oraz 6 próg członu nadczęstotliwościowego. Jednakże, należy mieć na 
uwadze, iż konfiguracja w przypadku rzeczywistej sieci zależy od maksymalnej 
częstotliwości, jaką urządzenie jest w stanie tolerować przez określony czas. 

 

Stopień Człon 
nadczęstotliwościowy 

Nastawa 
częstotliwości 

[Hz] 
Nastawa czasu (s) 

1 próg 5 50.5 30 
2 próg 6 51.0 20 

 

Stosunkowo długie opóźnienia czasowe mają na celu zapewnienie odpowiedniego czasu 
na reakcję układów kontrolnych sieci i będą odpowiednie w sytuacji, w której wzrost 
częstotliwości sieci jest powolny. 
 
 

7.11.2 Definiowanie funkcji zabezpieczenia nadczęstotliwościowego [81O] 
 
Funkcja [81O] jest dodawana na poziomie pola z okna kontekstowego Objects entry. 
Informacje na temat dodawania funkcji zabezpieczenia nadczęstotliwościowego [81O] 
zamieszczono w rozdziale 7.1.2 – Definiowanie funkcji zabezpieczającej. 
 
Poddrzewko funkcji zabezpieczającej zawiera sześć wartości progowych (1), począwszy od 
progu 1 aż po próg 6. 
Poddrzewko pierwszego progu zawiera cztery węzły: 
 
− 81O t1 inst. SPS (2) jest statusem bezzwłocznego zabezpieczenia 

nadczęstotliwościowego dla pierwszego progu, 
tzn. jest on ustawiany (SET), gdy wartość częstotliwości jest większa niż wartość 
progowa f1 VALUE. Ten punkt danych jest z konieczności sygnałem stałym (atrybut 
trybu detekcji detection mode nie jest konfigurowalny). 
 

− 81O t1 mode MPS (3): tryb działania funkcji zabezpieczającej dla pierwszego progu, 
odpowiadający wartości  f1 ? = MAX. Wszystkie atrybuty są konfigurowalne. 
 

− 81O t1 temp. SPS (4): sygnał opóźnienia czasowego dla pierwszego progu, 
odpowiadający zwłoce czasowej tf1. Ten punkt danych jest z konieczności sygnałem 
stałym (atrybut trybu detekcji detection mode nie jest konfigurowalny). 

 
− 81O t1 trip SPS (5): sygnał wyzwalający dla pierwszego progu (Trip f1). Ten punkt 

danych jest z konieczności sygnałem (impulsem) przejściowym (atrybut trybu 
detekcji detection mode nie jest konfigurowalny). Wzorzec czasu, opóźnienia 
ustawiania oraz resetowania są wartościami ustalonymi. 
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RYSUNEK 350: PUNKTY DANYCH ZABEZPIECZENIA NADCZĘSTOTLIWOŚCIOWEGO [81O] 
 
Zaktualizuj zależności i powiązania punktów danych, aby wyróżnić określony istniejący 
profil. Zawartość progu od 2 do 6 jest taka sama jak dla progu 1. 
 
− punkty danych od 81O t2 inst. do 81O t6 inst. są takie same jak punkt danych 81O 

t1 inst. SPS dla progów od 2 do 6 
 

− punkty danych od 81O t2 mode do 81O t6 mode są takie same jak punkt danych 
81O t1 mode MPS dla progów od 2 do 6 

 
− punkty danych od 81O t2 temp. do 81O t6 temp. są takie same jak punkt danych 

81O t1 temp. SPS dla progów od 2 do 6 
 

− punkty danych od 81O t2 trip do 81O t6 trip są takie same jak punkt danych 81O t1 
trip SPS dla progów od 2 do 6 

 
 

7.12 Detekcja prędkości zmian częstotliwości [81R] 
 

7.12.1 Opis funkcji zabezpieczającej 
 
Funkcja detekcji prędkości zmian częstotliwości pozwala użytkownikowi wybrać liczbę cykli 
wykorzystywanych w obliczeniach członu detekcji prędkości zmian częstotliwości oraz 
liczby potwierdzeń obliczeń dla pozycjonowania funkcji zabezpieczającej. 

 
W rzeczywistości, człon bezzwłoczny jest pozycjonowany po przekroczeniu wartości 
progowej dla programowalnej liczby obliczeń funkcji df/dt. 

 
Gdy wartość napięcia wejściowego jest niewystarczająca, będzie to prowadzić do 
nieprawidłowego funkcjonowania i co możliwe nieprawidłowe działanie członu 
częstotliwościowego. 

 
Jest to istotne w trakcie włączania linii pod napięcie, odłączania od napięcia lub 
przyspieszania generatora, w przypadku których mogą występować znaczące zakłócenia. 
Aby zapobiec nieprawidłowemu działaniu, wszystkie człony częstotliwościowe oraz 
powiązane wartości progowe są blokowane za pomocą programowalnej nastawialnej 
funkcji blokującej U/V. 
 
 

7.12.2 Definiowanie funkcji detekcji prędkości zmian częstotliwości [81R] 
 
Funkcja [81R] jest dodawana na poziomie pola z okna kontekstowego Objects entry. 
Poddrzewko funkcji zabezpieczającej zawiera sześć wartości progowych (1) począwszy od 

(1) 

(2) 

(3) 

(4) 

(5) 
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progu 1 aż po próg 6. 
 
Poddrzewko pierwszego progu zawiera cztery węzły: 
 
− 81R t1 inst. SPS (2) jest statusem bezzwłocznej detekcji prędkości zmian 

częstotliwości dla pierwszego progu, odpowiadającym wartości progowej df/dt1 
VALUE. Ten punkt danych jest z konieczności sygnałem stałym (atrybut trybu 
detekcji detection mode nie jest konfigurowalny). 
 

− 81R t1 mode MPS (3): tryb działania funkcji zabezpieczającej dla pierwszego progu, 
odpowiadający wyborowi df/dt ? = ON lub OFF. Wszystkie atrybuty są 
konfigurowalne. 

 
− 81R t1 temp. SPS (4): sygnał opóźnienia czasowego dla pierwszego progu, 

odpowiadający zwłoce czasowej t df/dt1. Ten punkt danych jest z konieczności 
sygnałem stałym (atrybut trybu detekcji detection mode nie jest konfigurowalny). 

 
− 81R t1 trip SPS (5): sygnał wyzwalający dla pierwszego progu (Trip df/dt). Ten 

punkt danych jest z konieczności sygnałem (impulsem) przejściowym (przejściowy 
tryb detekcji detection mode nie jest konfigurowalny). Wzorzec czasu, opóźnienia 
ustawiania oraz resetowania są wartościami ustalonymi. 

 

 

 
 

RYSUNEK 351: PUNKTY DANYCH FUNKCJI DETEKCJI PRĘDKOŚCI ZMIAN 
CZĘSTOTLIWOŚCI [81R] 

 
Zaktualizuj zależności i powiązania punktów danych, aby wyróżnić określony istniejący 
profil. Zawartość progu od 2 do 6 jest taka sama jak dla progu 1. 
 
− punkty danych od 81R t2 inst. do 81R t6 inst. są takie same jak punkt danych 81R 

t1 inst. SPS dla progów od 2 do 6, 
 

− punkty danych od 81R t2 mode do 81R t6 mode są takie same jak punkt danych 
81R t1 mode MPS dla progów od 2 do 6, 

 
− punkty danych od 81R t2 temp. do 81R t6 temp. są takie same jak punkt danych 

81R t1 temp. SPS dla progów od 2 do 6, 
 

− punkty danych od 81R t2 trip do 81R t6 trip są takie same jak punkt danych 81R t1 
trip SPS dla progów od 2 do 6. 

  

(1) 

(2) 

(3) 

(4) 

(5) 
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7.13 Zabezpieczenie podczęstotliwościowe [81U] 
 

7.13.1 Opis funkcji zabezpieczającej 
Zmiany częstotliwości w systemie elektroenergetycznym są oznaką, iż bilans mocy między 
wytwarzaniem energii a obciążeniem został zakłócony. W szczególności, obniżona 
częstotliwość sieci oznacza, że obciążenie sieci przekracza zdolność wytwórczą. Taka 
sytuacja może powstać przy rozdziale połączonych ze sobą sieci, gdy obciążenie, które 
występuje w jednej z podsieci przekracza wydajność generatorów tej podsieci. Zakłady 
przemysłowe, które są zależne od obiektów pokrywających część ich zapotrzebowań 
doświadczą warunków związanych z obniżoną częstotliwością, gdy linie doprowadzające 
zostaną utracone. 
 
W celu zminimalizowania wpływu podczęstotliwości na instalację możliwe jest 
zastosowanie dla zakładowych obciążeń wielostopniowego schematu ich odłączania, przy 
zachowaniu ustalonej priorytetyzacji oraz podziału obciążeń na grupy. W warunkach 
wystąpienia podczęstotliwości grupy obciążeń są odłączane sekwencyjnie, w zależności od 
poziomu podczęstotliwości, przy czym grupa o najwyższym priorytecie odłączana jest na 
końcu. 

 
Opóźnienie czasowe powinno zezwalać na występowanie krótkotrwałych przysiadów 
częstotliwości, jak również powinno zapewniać dostateczny czas na reakcję układów 
kontroli częstotliwości w instalacji. 
 
 

7.13.2 Definiowanie funkcji zabezpieczenia podczęstotliwościowego [81U] 
 
Funkcja [81U] jest dodawana na poziomie pola z okna kontekstowego Objects entry. 
Informacje na temat dodawania funkcji zabezpieczenia podczęstotliwościowego [81U] 
zamieszczono w rozdziale 7.1.2 – Definiowanie funkcji zabezpieczającej. 
 
Poddrzewko funkcji zabezpieczającej zawiera sześć wartości progowych (1), począwszy 
od progu 1 aż po 
próg 6. 
Poddrzewko pierwszego progu zawiera cztery węzły: 
 
− 81U t1 inst. SPS (2) jest statusem bezzwłocznego zabezpieczenia 

podczęstotliwościowego, tzn. jest on ustawiany (SET), gdy wartość częstotliwość 
jest mniejsza niż wartość progowa f1 VALUE. Ten punkt danych jest z konieczności 
sygnałem stałym (atrybut trybu detekcji detection mode nie jest konfigurowalny). 
 

− 81U t1 mode MPS (3): tryb działania funkcji zabezpieczającej dla pierwszego progu, 
odowiadający wartości f1 ? = MIN. Wszystkie atrybuty są konfigurowalne. 

 
− 81U t1 temp. SPS (4): sygnał opóźnienia czasowego dla pierwszego progu, 

odpowiadający zwłoce czasowej tf1. Ten punkt danych jest z konieczności sygnałem 
stałym (atrybut trybu detekcji detection mode nie jest konfigurowalny). 

 
− 81U t1 trip SPS (5): sygnał wyzwalający dla pierwszego progu (Trip f1). Ten punkt 

danych jest z konieczności sygnałem (impulsem) przejściowym (przejściowy tryb 
detekcji detection mode nie jest konfigurowalny). Wzorzec czasu, opóźnienia 
ustawiania oraz resetowania są wartościami ustalonymi. 
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RYSUNEK 352: PODDRZEWO FUNKCJI DETEKCJA PRĘDKOŚCI ZMIAN 
CZĘSTOTLIWOŚCI [81R] 

 
Zaktualizuj zależności i powiązania punktów danych, aby wyróżnić określony istniejący 
profil. Zawartość progu od 2 do 6 jest taka sama jak progu 1. 
 
− punkty danych od 81U t2 inst. do 81U t6 inst. są takie same jak punkt danych 81U 

t1 inst. SPS dla progów od 2 do 6, 
 

− punkty danych od 81U t2 mode do 81U t6 mode są takie same jak punkt danych 
81U t1 mode MPS dla progów od 2 do 6, 

 
− punkty danych od 81U t2 temp. do 81U t6 temp. są takie same jak punkt danych 

81U t1 temp. SPS dla progów od 2 do 6, 
 

− punkty danych od 81U t2 trip do 81U t6 trip są takie same jak punkt danych 81U t1 
trip SPS dla progów od 2 do 6. 

 
 

7.14 Funkcje pomocnicze 
 

7.14.1 Funkcja I²t (konserwacja wyłącznika) 
 
Funkcję I²t opisano w rozdziale C26x/PL Opis funkcjonalny. Jest ona powiązana ze 
standardową funkcją zabezpieczenia nadprądowego kierunkowego (ANSI 67). 
 
1. Zdefiniować w hierarchii elektrycznej osiem następujących wielkości pomiarowych 

 

 

 
 

2. Zdefiniować w hierarchii systemu płytkę TMU210, wybrać ją i otworzyć okno 
połączeń (kliknąć ikonkę Wiring perspective (perspektywa połączeń) na górnym 

(1) 

(2) 

(3) 

(4) 

(5) 
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pasku narzędziowym, lub kliknąć w menu Window/Wiring editor (okno/edytor 
połączeń) i/lub kliknąć przycisk Wiring (połączenie) na dolnym pasku 
narzędziowym) 
 

3. Wypełnić tabelę zgodnie z opisem z rozdziału C26x/PL Zastosowania, punkt 4.6.3; 
aby przyspieszyć wprowadzanie kolejnych faz, zaznaczyć wiersz pierwszej 
wprowadzonej fazy (w tym przypadku C) oraz kliknąć Insert (wstaw); automatycznie 
wypełnione zostanie pole measure type (typ pomiaru) fazy 

 

 
 
W rezultacie, zależności są obliczane przez: płytkę TMU210 utworzoną dla 
każdego z ośmiu punktów danych Aby posortować wiersze według fazy, należy 
kliknąć na nagłówku measurement type (typ pomiaru). 
 

4. W oknie kontekstowym Objects entry wybrać wbudowaną funkcję I²t: SPS wskazuje 
status on/off. Jego atrybuty są następujące: 

 

 
 

SPC służy do resetowania wszystkich pomiarów: 
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7.14.2 Nadzór przekładnika napięciowego (VTS) 
 

7.14.2.1 Opis funkcji VTS 
 
Funkcja zaimplementowana w C26x wykorzystuje kombinację trzech metod detekcji: 

 
− Usterki bezpieczników jedno- lub dwufazowych: Niezrównoważenie napięć przy 

braku prądów zwarciowych. 
 

− Usterki bezpieczników trójfazowych (opcjonalne): Brak napięć i brak nakładających 
się prądów. 

 
− Wejście wyłącznika nadprądowego kompaktowego MCB: Wejście cyfrowe 

z wyłącznika nadprądowego kompaktowego MCB przekładnika napięciowego, 
informujące o jego wyzwoleniu. 

 
Funkcja VTS została opisana szczegółowo w rozdziale Opis funkcjonalny. 
Funkcja VTS dostępna jest na poziomie pola w oknie wprowadzania obiektu 
kontekstowego, w liście Built-in function\Relay built-in function (funkcje 
wbudowane/funkcje wbudowane przekaźnika) wraz z funkcjami zabezpieczającymi. 
 
 

7.14.2.2 Definiowanie funkcji VTS 
 
Ustawienia: 
Funkcja VTS jest włączana poprzez ustawienie tego atrybutu na On. 
 
− Stan funkcji nadzoru bezpiecznika VT (On, Off): Włączenie lub wyłączenie funkcji 

VTS 
 

Dla usterek bezpieczników jednej i dwóch faz funkcja VTS oferuje 5 konfigurowalnych 
analogowych wartości progowych: 

 
− Residual threshold in Vn (zakres [0,1 Vn, Vn], krok 0,1 Vn): Próg dla napięcia 

szczątkowego VN> 
 

− Reverse threshold in Vn (zakres [0,1 Vn, Vn], krok 0,1 Vn): Próg dla napięcia 
składowej przeciwnej V2> 

 
− Homopolar current threshold in In (zakres [0,1 In, In], krok 0,01 In): Próg dla 

składowej zerowej prądu I0> 
 

− Reverse current threshold in In (zakres [0,1 In, In], krok 0,01 In): Próg dla prądu 
składowej przeciwnej I2> 

 
− Overcurrent threshold in In (zakres [0,1 In, In], krok 0,01 In): Próg dla przetężenia 

fazowego I> (nastawa IA>, IB> oraz IC>) 
 

Do wykrywania usterek bezpieczników trójfazowych stosowana jest osobna metoda. 
Włączana jest osobno i wykorzystuje 2 konfigurowalne wartości progowe: 

 
− 3Phase VT Fuse failre (On, Off): Włącza lub wyłącza detekcję usterki bezpiecznika 

trójfazowego 
 

− Current variation threshold in In (zakres [0,05 In, 0,5 In], krok 0,05 In): Próg dla 
nałożonych prądów fazowych ΔI> (nastawa ΔIA>, ΔIB> oraz ΔIC>) 

 
− Undervoltage threshold in Vn (zakres [0,1 Vn, Vn], krok 0,1 Vn): Próg podnapięcia 

fazowego V< (nastawa VA<, VB< oraz VC<) 
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Opóżnienie dla potwierdzenia: 
− VT Fuse delay in seconds (zakres [0, 20 s], krok 1 s): Opóźnienie pomiędzy 

natychmiastowym wykryciem usterki bezpiecznika a wysłaniem sygnału 
potwierdzającego usterkę bezpiecznika. 
 

Wejścia oraz wyjścia: 
Funkcja VTS oferuje trzy wejścia logiczne: 

 
− NO.AR.PROG: Informacja wewnętrzna: ustawiona (SET), gdy nie jest realizowany 

żaden cykl SPZ, otrzymywana z wewnętrznego schematu logicznego FBD. 
 

− ALL.POLE.DEAD: Informacja wewnętrzna: SET, gdy wszystkie trzy pola wyłącznika 
są otwarte. 

 
− VT.FUSE.FAIL: Sygnał otrzymywany drogą kablową z miniaturowego PN ma stan 

SET, gdy wyłącznik nadprądowy jest otwarty. 
 

Funkcja VTS generuje dwa sygnały wyjściowe: 
 

− VT.FUSE.INST: Punkt danych SPS, natychmiastowa sygnalizacja niepotwierdzonej 
usterki bezpiecznika. 
 

− VT.FUSE.TEMP: Punkt danych SPS, zwłoczna sygnalizacja potwierdzonej usterki 
bezpiecznika. 

 

 
 

RYSUNEK 353: NADZÓR BEZPIECZNIKA PN – PUNKTY DANYCH I ATRYBUTY 
 

Progi odwzbudzania: 
Progi odwzbudzania są ustawione na wartość +/- 5% wartości znamionowej ustawionych 
progów pobudzenia, tj. 95% dla 'nad-' (>) i 105% dla 'pod-' (<) progów. 
 
Dokładność w warunkach odniesienia: 
Precyzja detekcji przecięć progów napięcia i prądu, w przypadku ustawionych wartości 
progowych, wynosi 0,5% wartości znamionowej. 
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8. DEFINIOWANIE FUNKCJI AUTOMATYZACJI 

 
Uwaga: Funkcje zabezpieczeń oraz automatyki są dostępne tylko wtedy, gdy 

urządzenie DS Agile C26x jest wyposażone w płytkę TMU210 
PP/PN. 

 
8.1 Informacje ogólne 

 
Funkcje zabezpieczające i automatyzacji zostały odpowiednio opisane w sekcji 10 oraz 11 
rozdziału C26x/PL Opis funkcjonalny. W drzewku obiektów funkcje automatyzacji są 
powiązane z przekaźnikiem (poziom pola). Gdy pole zostało wzbogacone o funkcje 
automatyzacji, automatycznie, jako podzespół, dodawany jest przekaźnik. 
 
Funkcja automatyzacji obejmuje następujące komponenty: 

− 2 grupy zabezpieczeń, 

− usterka bezpiecznika [50BF], 

− blokowanie zabezpieczenia, 

− rozruch ze stanu zimnego, 

− selektywność logiki, 

− konserwacja, 

− różne pozostałe, 

− segregacja zabezpieczeń fazowych nadprądowych, 

− zarządzanie wyzwalaniem, 

− pomiar prądu wyzwalania. 

 
 

8.2 Ogólna architektura 
 
Funkcja automatyzacji w drzewku podglądu obiektów zawiera następującą architekturę: 

 

 
 

RYSUNEK 354: PODDRZEWKO AUTOMATYZMU 
 
Obiekt przekaźnik (1) jest tworzony automatycznie, gdy funkcja automatyzmu jest 
dodawana do pola. Nie zawiera żadnego atrybutu i nie może być edytowany. 
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Poddrzewko automatyzmu (2) zawiera katalogi odpowiadające funkcjom sterowania 
automatycznego (3). Odpowiednie węzły i punkty danych powiązane z tymi funkcjami (4) 
są konfigurowalne. 

 
 

8.2.1 Dodawanie funkcji automatyzmu 
 
Dodawanie funkcji automatyzmu jest realizowane w SCE za pomocą okienka 
kontekstowego Object entry (wprowadzanie obiektu) na poziomie pola. 

 

 

 
 

RYSUNEK 355: DODAWANIE FUNKCJI AUTOMATYZACJI 
 

Aby dodać funkcję automatyzmu: 
 

− Dodaj funkcję automatyzmu używając okienka kontekstowego Object entry 
(wprowadzanie obiektu) (funkcja wbudowana, poddrzewko wbudowanej funkcji 
przekaźnika) na poziomie przekaźnika (1), 
 

− Funkcja automatyzmu (3) jest dodawana (przekaźnik (2) jest dodawany 
automatycznie wraz z pierwszą funkcją zabezpieczającą), 

 
− Zaktualizuj atrybuty funkcji: short name (krótka nazwa) i long name (długa nazwa) 

(4). 
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8.3 Grupy ustawień zabezpieczenia 
 

8.3.1 Opis 
 
Urządzenia zabezpieczające i sterujące DS Agile C26x, gdy zainstalowana jest płyta 
TMU210 oferują dwie grupy związane z zabezpieczeniami nazwane PROTECTION G1 
oraz PROTECTION G2. W jednym czasie aktywna jest wyłącznie jedna grupa ustawień. 
Przełączanie pomiędzy tymi dwiema grupami realizowane jest przez dedykowane wejście 
logiczne lub poprzez port komunikacyjny Ethernet. 
Aby uniknąć jakiegokolwiek niepożądanego wyzwolenia, przełączanie grupy ustawień jest 
realizowane wyłącznie wtedy, gdy nie jest aktywna żadna funkcja zabezpieczająca, za 
wyjątkiem funkcji zabezpieczenia przed przeciążeniem cieplnym. 
 
Jeżeli polecenie przełączenia grupy ustawień jest otrzymywane podczas działania funkcji 
zabezpieczającej lub automatyki, jest zapisywane i wykonywane po upłynięciu ostatniego 
czasu opóźnienia. 
 
 

8.3.2 Ustawianie funkcji automatycznej „2 grupy zabezpieczeń” 
 
Poddrzewko funkcji „2 protection group” (druga grupa zabezpieczeń) zawiera dwa punkty 
danych: 

 
− active prot. grp SPS: numer aktywnego zabezpieczenia (grupa 1 lub grupa 2). 

Wejście to jest sygnałem stałym (atrybut trybu detekcji detection mode nie jest 
konfigurowalny). 
 

− set active group SPC: kontrola aktywnej grupy ustawień. Tryb aktywacji tego typu 
kontroli jest ustawiany na stały. 

 

 

 
 

RYSUNEK 356: USTAWIENIA ‘2 GRUPY ZABEZPIECZEŃ’ 
 
Zaktualizuj zależności i powiązania punktów danych, aby wyróżnić określony istniejący 
profil. 

 
 

8.4 Zabezpieczenie na wypadek awarii wyłącznika [50BF] 
 

8.4.1 Opis 
 
Zaraz po powstaniu zwarcia zadziała jedno lub więcej zabezpieczeń i na wyłącznik(i) 
połączony(-e) ze zwartym obwodem wystawiony zostanie sygnał wyzwalający. Zadziałanie 
wyłącznika jest niezwykle istotne dla odcięcia zwarcia i zapobiegnięcia 
uszkodzeniu/dalszym uszkodzeniom w instalacji elektrycznej. 
 
W przypadku sieci przesyłowych i przesyłowych pośrednich, wolne wyłączanie zwarcia 

(1) 

(2) 

(3) 
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może również zagrozić stabilności sieci. Dlatego też powszechną praktyką jest 
instalowanie zabezpieczenia na wypadek uszkodzenia wyłącznika [50BF] w celu 
monitorowania czy wyłącznik otworzył się w rozsądnym czasie. Jeżeli prąd zwarciowy nie 
zostanie przerwany po ustawionym czasie liczonym od otwarcia wyłącznika obwodu, 
zadziała zabezpieczenie na wypadek uszkodzenia wyłącznika. 
 
Działanie [50BF] może być wykorzystane do wstecznego wyzwalania wyłączników 
zainstalowanych od strony zasilania, zapewniając tym samym pewniejszą izolację zwarć. 
[50BF] może także resetować wszystkie wyjściowe zestyki uruchamiające, gwarantując 
usunięcie wszystkich blokad zabezpieczeń zainstalowanych dalej na linii. 
 
 

8.4.2 Ustawienie funkcji automatycznej „na wypadek awarii wyłącznika [50BF]" 
 
Poddrzewko funkcji „[50BF] breaker failure” (usterka wyłącznika [50BF]) zawiera dwa 
punkty danych: 

 
− break fail SPS (2): status usterki wyłącznika. Wejście to jest sygnałem stałym 

(atrybut trybu detekcji detection mode nie jest konfigurowalny). 
 

− break fail mode MPS (3): kontrola trybu usterki wyłącznika. Wszystkie atrybuty 
można zmienić. 

 

 
 

RYSUNEK 357: USTAWIENIE ‘[50BF] BREAKER FAILURE’ (USTERKA WYŁĄCZNIKA [50BF]) 
 
Zaktualizuj zależności i powiązania punktów danych, aby wyróżnić określony istniejący 
profil. 
 
 

8.5 Blokowanie zabezpieczenia 
 

8.5.1 Opis 
 
Zabezpieczenie nadprądowe kierunkowe i niekierunkowe są stosowane w obwodach 
radialnych linii zasilających, w których występuje niewielki lub zerowy prąd zwrotny. 
Zastosowanie to pokazuje, że przekaźnik IDMT po stronie dopływowej blokowany jest 
przez wyjście uruchamiające z przekaźnika po stronie odpływowej, który wykrył prąd 
zwarciowy przekraczający nastawy progowe. Tym samym oba przekaźniki mogą mieć taki 
sam prąd a funkcja blokowania automatycznie dopasuje nastawy czasowe i stopniowanie. 
Jeżeli aktywna jest funkcja zabezpieczenia na wypadek awarii wyłącznika, polecenie 
blokowania na przekaźniku po stronie dopływowej jest anulowane, jeżeli nieudane będzie 
wyzwolenie wyłącznika po stronie odpływowej. 

  

(1) 

(2) 

(3) 
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8.5.2 Ustawienie funkcji automatycznej „blokowania zabezpieczenia" 
 
Poddrzewko funkcji „Blocking protection” (blokowania zabezpieczenia) zawiera cztery 
punkty danych: 
 
− bloc CO status SPS to wejście statusowe komendy blokowania zabezpieczenia. 

Wejście to jest z konieczności sygnałem stałym (atrybut trybu detekcji detection 
mode nie jest konfigurowalny). 
 

− bloc DI status SPS jest statusem wejścia cyfrowego blokowania zabezpieczenia. 
Wejście to jest z konieczności sygnałem stałym (atrybut trybu detekcji detection 
mode nie jest konfigurowalny). 

 
− block protection SPC to kontrola blokowania zabezpieczenia. Tryb aktywacji tego 

typu kontroli jest ustawiany na stały. 
 

− DI bloc SPS jest statusem blokowania wejścia cyfrowego. Wejście to jest 
z konieczności sygnałem stałym (atrybut trybu detekcji detection mode nie jest 
konfigurowalny). 
 

 
 

RYSUNEK 358: USTAWIENIE ‘BLOCKING PROTECTION’ (BLOKOWANIE ZABEZPIECZENIA) 
 
Zaktualizuj zależności i powiązania punktów danych, aby wyróżnić określony istniejący 
profil. 

 
 

8.6 Zimny start 
 

8.6.1 Opis 
 
Funkcja uruchamiania ze stanu zimnego w przekaźniku zabezpieczającym umożliwia 
zmianę zaznaczonych ustawień w odpowiedzi na warunki tymczasowego przeciążenia 
cieplnego, które może wystąpić podczas rozruchu ze stanu zimnego. 
Warunek ten może wystąpić podczas przełączania dużych odbiorników cieplnych po 
odpowiednim okresie chłodnięcia lub odbiorników, które pobierają wysokie prądy 
początkowe. 
 
Gdy linia jest zasilona, natężenia prądów przepływających przez pewien okres po zasileniu 
mogą różnic się znacząco od prądów normalnych poziomów obciążenia. W rezultacie 
zastosowane nastawy nadprądowe mające zapewnić zabezpieczenie zwarciowe mogą nie 
być odpowiednie w tym okresie. 
 
Logika uruchamiania ze stanu zimnego zwiększa nastawy wybranych stopni przez 
ustawiony czas. Dzięki temu ustawienia zabezpieczenia, poprzez ich automatyczne 

(1) 

(2) 

(3) 

(4) 

(5) 
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zwiększenie po zasileniu, mogą być bardziej dostosowane do profilu obciążenia. 
 
 

8.6.2 Ustawianie funkcji automatycznej „zimnego startu" 
 
Poddrzewko funkcji „Cold load start” (uruchamianie ze stanu zimnego) (1) zawiera dwa 
punkty danych: 

 
− cls DI status SPS (2): status wejścia cyfrowego uruchamiania ze stanu zimnego. 

Wejście to jest sygnałem stałym (atrybut trybu detekcji detection mode nie jest 
konfigurowalny). 
 

− DI CLS SPS (3): status wejścia cyfrowego uruchamiania ze stanu zimnego. Wejście 
to jest sygnałem stałym (atrybut trybu detekcji detection mode nie jest 
konfigurowalny). 

 

 
 

RYSUNEK 359: USTAWIENIE ‘COLD LOAD START’ (URUCHOMIENIE ZE STANU ZIMNEGO) 
 
Zaktualizuj zależności i powiązania punktów danych, aby wyróżnić określony istniejący 
profil. 
 
 

8.7 Selektywność logiki 
 

8.7.1 Opis 
 
Selektywność logiki jest wykorzystywana w bezstopniowych schematach zabezpieczeń, 
gdzie używając zestyków uruchamiających w przekaźnikach po stronie odpływowej blokuje 
działanie przekaźników po stronie dopływowej. 
W przypadku selektywnej logiki zabezpieczenia nadprądowego, zestyki uruchamiające 
zamiast do blokowania są wykorzystywane do zwiększania opóźnień przekaźników po 
stronie dopływowej. Zapewnia to alternatywne podejście do budowy schematu 
zabezpieczenia nadprądowego typu bezstopniowego. Może być on bardziej znany 
niektórym zakładom niż konfiguracja z blokowanym zabezpieczeniem nadprądowym. 
Funkcja selektywnej logiki zabezpieczenia nadprądowego tymczasowo zwiększa nastawy 
opóźnień drugiego i trzeciego stopnia fazowego zabezpieczenia nadprądowego. 
 
 

8.7.2 Ustawianie funkcji automatycznej „selektywności logiki" 
 
Poddrzewko funkcji „logic selectivity” (selektywność logiki) (1) zawiera cztery punkty 
danych: 
− DI sel SPS (2): status selektywności wejścia cyfrowego. Wejście to jest 

z konieczności sygnałem stałym (atrybut trybu detekcji detection mode nie jest 
konfigurowalny). 
 

(1) 

(2) 

(3) 
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− log. selectivity SPC (3): kontrola selektywności logiki. Tryb aktywacji tego typu 
kontroli jest ustawiany na stały. 

 
− sel CO status SPS (4): status komendy selektywności logiki. Wejście to jest 

z konieczności sygnałem stałym (atrybut trybu detekcji detection mode nie jest 
konfigurowalny). 

 
− sel DI status SPS (5): status wejścia cyfrowego selektywności logiki. Wejście to jest 

z konieczności sygnałem stałym (atrybut trybu detekcji detection mode nie jest 
konfigurowalny). 

 

 
 

RYSUNEK 360: USTAWIENIE ‘LOGIC SELECTIVITY’ (SELEKTYWNOŚĆ LOGIKI) 
 
Zaktualizuj zależności i powiązania punktów danych, aby wyróżnić określony istniejący 
profil. 
 
 

8.8 Konserwacja 
 

8.8.1 Opis 
 
Tryb konserwacji umożliwia użytkownikowi zweryfikowanie działania funkcji 
zabezpieczających bez wysyłania jakiegokolwiek polecenia zewnętrznego (wyzwolenia lub 
sygnalizacji). 
 
Funkcja konserwacji jest używana, gdy wybór lub zakończenie trybu konserwacyjnego jest 
możliwe z użyciem wejścia logiki lub komendy sterującej. 
 

8.8.2 Ustawianie menu automatycznej „konserwacji" 
 
Poddrzewko funkcji „logic selectivity” (selektywność logiki) (1) zawiera cztery punkty 
danych: 

 
− maintenance SPS (2): status konserwacji. Wejście to jest sygnałem stałym (atrybut 

trybu detekcji detection mode nie jest konfigurowalny). 
 

− maintenance mode SPC (3): kontrola trybu konserwacyjnego. Tryb aktywacji tego 
typu kontroli jest ustawiany na stały. 

 
 

(1) 

(2) 

(3) 

(4) 

(5) 
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RYSUNEK 361: USTAWIENIE ‘MAINTENANCE’ (KONSERWACJA) 
 
Zaktualizuj zależności i powiązania punktów danych, aby wyróżnić określony istniejący 
profil. 

 
 

8.9 Pozostałe 
 

8.9.1 Opis 
 
Poddrzewko „Miscellaneous” (Pozostałe) zawiera następujące funkcje automatyzmu: 

− status wejścia cyfrowego dla nieprawidłowości podczas rozruchu, 

− status zabezpieczenia częstotliwościowego, 

− status stanu zabezpieczenia, 

− reset kontroli statusu cieplnego, 

− uruchomienie kontroli zakłóceń, 

− status syntezy chwilowych sygnałów zwarciowych, 

− status syntezy zwłocznych sygnałów zwarciowych, 

− status syntezy sygnałów wyzwalających. 

 
 

8.9.2 Ustawianie menu automatycznej „konserwacji" 
 
Poddrzewko funkcji „Miscellaneous” (pozostałe) (1) zawiera osiem punktów danych: 

 
− DI start disturb SPS (2) (status wejścia cyfrowego uruchamiania kontroli zakłóceń. 

Wejście to jest sygnałem stałym (atrybut trybu detekcji detection mode nie jest 
konfigurowalny). 
 

− Feq 81 invalid SPS (3) odpowiada statusowi nieprawidłowej częstotliwości 
(nadczęstotliwość, podczęstotliwość lub częstotliwość poza zakresem). Wejście to 
jest sygnałem stałym (atrybut trybu detekcji detection mode nie jest 
konfigurowalny). 

 
− protection state MPS (4) (status stanu zabezpieczenia). Wszystkie atrybuty można 

zmienić. 
 

− reset thermal st SPC (5) (status resetu zabezp. cieplnego). Tryb aktywacji tego typu 
kontroli jest ustawiany na stały. 

 

(1) 

(2) 

(3) 
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(2) 

(4) 

(6) 

(8) 

− start dist ctrl SPC (6) (uruchomienie kontroli zakłóceń). Tryb aktywacji tego typu 
kontroli jest ustawiany na stały. 
 

− synthesis inst. SPS (7) (synteza wartości chwilowych). Wejście to jest sygnałem 
stałym (atrybut trybu detekcji detection mode nie jest konfigurowalny). 
 

− synthesis temp. SPS (8) (synteza opóźnień). Wejście to jest sygnałem stałym 
(atrybut trybu detekcji detection mode nie jest konfigurowalny). 

 
− synthesis trip SPS (9) (synteza wyzwoleń). Wejście to jest sygnałem stałym (atrybut 

trybu detekcji detection mode nie jest konfigurowalny). 
 

 
 

RYSUNEK 362: USTAWIENIE ‘MISCELLANEOUS’ (POZOSTAŁE) 
 
Zaktualizuj zależności i powiązania punktów danych, aby wyróżnić określony istniejący 
profil. 
 
 

8.10 Zarządzanie wyzwalaniem 
 

8.10.1 Opis 
 
Zarządzanie wyzwalaniem odnosi się do kontroli przekaźnika wyzwalającego i statusu 
wyzwalania. 
 
 

8.10.2 Ustawianie menu automatycznej „konserwacji" 
 
Poddrzewko funkcji „Maintenance” (Konserwacja) (1) zawiera osiem punktów danych: 
 
− trip relay ctrl SPC (2) (status kontroli przekaźnika wyzwalającego). Tryb aktywacji 

tego typu kontroli jest ustawiany na stały. 
 

− trip status SPS (3) (punkt danych statusu wyzwalania). Wejście to jest 
z konieczności sygnałem stałym (atrybut trybu detekcji detection mode nie jest 
konfigurowalny). 

 

 

(1) 

(3) 

(5) 
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RYSUNEK 363: USTAWIENIE ‘TRIP MANAGEMENT’ (ZARZĄDZANIE WYZWALANIEM) 
 
Zaktualizuj zależności i powiązania punktów danych, aby wyróżnić określony istniejący 
profil. 
 
 

8.11 Wskazania pomiarów prądu wyzwalania 
 
Jeżeli zdefiniowana jest co najmniej jedna standardowa funkcja 
kierunkowego/niekierunkowego zabezpieczenia nadprądowego ([67/50/51] lub/i 
[67N/50N/51N]) i skonfigurowana została akwizycja danych dla prądów trzech faz (IN jest 
opcjonalny), możliwe jest skonfigurowanie wbudowanej funkcji wskazań prądu 
wyzwalającego, która będzie rejestrowała prądy trzech faz - i opcjonalnie prąd neutralny - 
w momencie wystawienia komendy wyzwolenia. 
 
Te dane pomiarowe są następnie przetwarzane jak standardowe wielkości pomiarowe 
i mogą być wyświetlane na LCD przedniego panelu sterownika C264P lub/i przekazywane 
do Interfejsu operatora (OI) lub/i systemu SCADA poprzez sieć Ethernet. 
 
Dostępne są 4 wielkości pomiarowe: 

− Trip.current.A (prąd wyzwalający fazy A) 

− Trip.current.B (prąd wyzwalający fazy B) 

− Trip.current.C (prąd wyzwalający fazy C) 

− Trip.current.N (prąd wyzwalający fazy neutralnej - opcjonalny) 

 
Pomiary te dodawane są indywidualnie pod menu relay/automatism/Trip current 
measurement: 

 

 
 

RYSUNEK 364: DODAWANIE WBUDOWANEJ FUNKCJI POMIARU PRĄDU WYZWALAJĄCEGO 
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Uwaga: Jeżeli pomiary są skonfigurowane, ale nie zdefiniowano żadnej 
funkcji zabezpieczającej, okno kontroli (Checks) SCE wyświetli 
komunikat błędu przy kolejnym odświeżeniu (po naciśnięciu F6). 
Jeżeli funkcja wskazań prądu wyzwalającego została zdefiniowana, 
ale brakuje jakiegokolwiek z pomiarów prądów 3 faz, okno kontroli 
(Checks) SCE wyświetli komunikat błędu przy kolejnym odświeżeniu 
(po naciśnięciu F6). 
 

Definiowane wbudowanej funkcji pomiaru prądu wyzwalającego (katalog 
przekaźnika) 
 
Funkcja wskazań prądu wyzwalania została opisana w rozdziale C264P/PL Opis 
funkcjonalny. Jest ona powiązana ze standardową funkcją zabezpieczenia nadprądowego. 
Ustaw atrybuty na 3 wielkości pomiarowe (lub 4, gdy dostępny jest prąd neutralny); są one 
takie same jak standardowe wielkości pomiarowe. 
 
 

8.12 Rozróżnienie w oparciu o fazy usterek zabezpieczeń nadprądowych/wyłączników: 
Definiowanie sygnalizacji zwartego obwodu/pola uszkodzonego wyłącznika. 
 
Funkcja rozróżniania usterek zabezpieczeń nadprądowych w podziale na fazy jest 
automatycznie tworzona, gdy 
dodawana jest grupa automatyzmu. 
Jeżeli zdefiniowana jest co najmniej jedna standardowa funkcja 
kierunkowego/niekierunkowego zabezpieczenia nadprądowego ([67/50/51] lub/i 
[67N/50N/51N]) i skonfigurowana została akwizycja danych dla prądów trzech faz (IN jest 
opcjonalny), możliwe jest dodanie punktów danych zwarć fazowych do zarządzania 
wskazaniami dla zwarcia obwodu dla trzech faz i opcjonalnie dla obwodu neutralnego -  
w momencie wystawienia komendy wyzwolenia. 
 
Wskazania te są następnie przetwarzane jako stałe punkty danych SPS, które zostaną 
zresetowane w momencie zaniku warunków, które zainicjowały zdarzenie. Stosowane 
zdarzenia (zwarty obwód/ uszkodzone pole wyłącznika i znacznik czasowy) mogą być 
wyświetlane w panelu zdarzeń Events panel na wyświetlaczu urządzenia i/lub podglądzie 
zdarzeń Events view Interfejsu operatora, a także mogą być przesłane do systemu 
SCADA poprzez sieć Ethernet. 
 
Dostępnych jest 7 punktów danych SPS, jeden dla każdego obwodu i każdego pola 
wyłącznika: 
 
− Przetężenie na fazie A: Ia phase fault 

− Przetężenie na fazie B: Ib phase fault 

− Przetężenie na fazie C: Ic phase fault 

− Przetężenie na obwodzie neutralnym w przypadku zwarcia doziemnego: In earth 
fault 

− Nieprawidłowe wyzwolenie pola fazy A wyłącznika: Ia ph fault 50BF 

− Nieprawidłowe wyzwolenie pola fazy B wyłącznika: Ib ph fault 50BF 

− Nieprawidłowe wyzwolenie pola fazy C wyłącznika: Ic ph fault 50BF 

Trzy punkty danych SPS dla usterki wyłącznika są dodawane automatycznie w momencie 
tworzenia grupy automatyzmu, natomiast 4 punkty danych SPS dla zabezpieczenia 
nadprądowego muszą być dodane ręcznie pod opcją relay/automatism/overcurrent 
phase segregation: 
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RYSUNEK 365: DODAWANIE WBUDOWANEJ FUNKCJI ROZRÓŻNIANIA USTEREK 
ZABEZPIECZEŃ NADPRĄDOWYCH W PODZIALE NA FAZY 

 
Uwagi: Jeżeli funkcja rozróżnia w oparciu o fazę została skonfigurowana dla 

sygnalizacji zabezpieczeń nadprądowych/ziemnozwarciowych, ale 
nie zdefiniowano funkcji zabezpieczenia nadprądowego ani 
zabezpieczenia ziemnozwarciowego, okno kontroli (Checks) SCE 
wyświetli komunikat błędu przy kolejnym odświeżeniu (po naciśnięciu 
F6).. 

 
Jeżeli ta funkcja stosowana do sygnalizacji zabezpieczenia 
nadprądowego lub ziemnozwarciowego, skonfigurowane muszą 
zostać punkty danych SPS dla trzech faz. Jakikolwiek brakujący 
punkt danych dla fazowego zabezpieczenia nadprądowego 
spowoduje wyświetlenie błędu w oknie kontroli (Checks) SCE przy 
kolejnym odświeżeniu (po naciśnięciu F6). 
 
Jeżeli wykorzystywana jest sygnalizacja usterki wyłącznika, 
timer 50BF powinien być ustawiony na co najmniej 30 ms (za 
pomocą DS Agile S1). 

 
Definiowane wbudowanej funkcji rozróżniania usterek zabezpieczeń nadprądowych 
w oparciu o fazy (katalog przekaźnika) 
 
Funkcja rozróżniania usterek zabezpieczeń nadprądowych w oparciu o fazy została 
opisana w rozdziale C264P/PL Opis funkcjonalny. Jest ona powiązana ze standardową 
funkcją zabezpieczenia nadprądowego/ziemnozwarciowego i/lub funkcją zabezpieczenia 
na wypadek usterki wyłącznika. 
 
Ustaw atrybuty na 6 punktów danych (lub 7, gdy dostępny jest prąd neutralny); są one takie 
same jak standardowe stałe SPSt. 
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1. ZAKRES DOKUMENTU 
 
 
Ten rozdział pochodzi z dokumentacji DS Agile C26x. Opisuje on Ustawienia - lub 
parametry online, które mogą być modyfikowane na jednostkach DS Agile C26x podczas 
ich działania. Ustawienia dokonuje się poprzez LHMI. Jest to możliwe wyłącznie za 
pomocą panelu przedniego GHU200 lub GHU201. 
Część parametrów powiązanych z funkcjami użytkownika może być ustawiana 
on-line z PC. 
Tunelowanie umożliwia ustawienie parametrów urządzeń lED podłączonych do magistrali 
starszej generacji. 
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2. PANEL DRZEWA 
 
2.1 Menu 
 

Panel drzewa jest dostępny z poziomu paneli pól poprzez wybranie klucza 
 
Wszystkie punkty danych są pogrupowane według cech i katalogów. Aby uzyskać dostęp 
do danej cechy, operator powinien nawigować pomiędzy panelami za pomocą klawiszy 
strzałek. Każdy panel ukazuje hierarchię katalogów. 

 

 oraz  - przejście do sąsiedniego katalogu 

 - wybiera i otwiera katalog przechodząc do jego pierwszego elementu 

 - powoduje przejście do katalogu nadrzędnego 
 
Na dole hierarchii katalog jest pojedynczym punktem informacyjnym, punktem kontrolnym 
lub parametrem Tryb edycji pozwala operatorowi na zmianę wartości. 

 

 zapewnia dostęp do trybu edycji dla wprowadzenia hasła poziomu 2 
 

 anuluje edytowanie i modyfikację punktu danych 
 
Najczęściej używane ustawienia i funkcje kontrolne są zaznaczone na liście. Operator 
może przeglądać listę nawigując klawiszami strzałek. Sekwencja kontrolna/modyfikująca 

jest anulowana przyciskiem  . Wybór jest potwierdzany przyciskiem . 
 
 

2.2 Parametry drzewa 
 

MENU DRZEWA 
Dostępne wartości lub 

[min;maks] (krok) 
(jednostka) 

Opis 

KOMENDY 
GŁÓWNE 
- RESET OP HOURS 
 
 
- CHANGE MODE OP 
 
 
- GLB ACK ALARM 
- GLB CLR ALARM 
 
 
- DATE 
 
 
- TIME 
 
 
 
- DB SWITCH 
 
 
- LANGUAGE 
LICZNIK 
Counter 1 
… 
Counter N 
- wartość LICZNIKA 

 
 
RESET 
 
 
OPERAT, MAINT, TEST 
 
 
ACK 
CLEAR 
 
 
DATE 
 
 
TIME 
 
 
YES 
 
LG1, LG2 
 
 
 
 
 
Wartość licznika 

 
 
Aby zresetować liczbę godzin pracy C26x 
 
Aby zmienić tryb C26x na aktywny, 
testowy lub konserwacyjny 
 
Aby potwierdzić wszystkie alarmy C26x 
Aby wyczyścić wszystkie potwierdzone 
alarmy i zresetować je 
 
Aby zmienić datę Akceptowane 
w przypadku braku synchronizacji C26x 
 
Aby zmienić godzinę Akceptowane 
w przypadku braku synchronizacji C26x 
Format czasu: gg: mm: ss 
Aby przełączać pomiędzy bazą danych 
aktywną i będącą w trybie oczekiwania. 
Aby przełączać między językiem 
1 oraz 2 
 
 
 
 
 
Aby zmieniać wartość licznika 
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MENU DRZEWA 
Dostępne wartości lub 

[min;maks] (krok) 
(jednostka) 

Opis 

KONFIGURACJA  
 
 
xxx.xxx.xxx.xxx 

 
 
 
Aby odczytać adres IP C26x  

KOMPUTERA 
GŁÓWNE 

- IP ADDRESS 
POLE   
Bay 0   
Bay 1   
Bay N   

WEWNĘTRZNA KONTR. SYNCH.   
- S/C associated Dev XXXX Aby odczytać nazwę urządzenia 

powiązanego z kontrolą synchronizmu   
- THRES PRES LINE [0.5;1.1](0.01)(V) Mnożnik napięcia znamionowego, powyżej 

którego linia jest POD NAPIĘCIEM   
- THRES ABS LINE [0.1;0.6](0.01)(V) Mnożnik napięcia znamionowego, poniżej 

którego na linii NIE MA NAPIĘCIA   
- THRES PRES BUS [0.5;1.1](0.01)(V) Mnożnik napięcia znamionowego, powyżej 

którego szyna jest POD NAPIĘCIEM   
- THRES ABS BUS [0.1;0.6](0.01)(V) Mnożnik napięcia znamionowego, poniżej 

którego na szynie NIE MA NAPIĘCIA   
- DELTA VOLT LOCK [0.02;0.5](0.01)(V) Szyna różnicowa napięcia - linia, powyżej 

której zamknięcie z blokadą nie jest 
możliwe   

- DELTA FREQ LOCK [0;1](0.01)(hz) Szyna różnicowa częstotliwości - linia, 
powyżej której zamknięcie z blokadą nie 
jest możliwe 

  
  
- DELTA PHASE LOCK [0;30](1)(deg) Szyna różnicowa fazy - linia, powyżej 

której zamknięcie z blokadą nie jest 
możliwe   

- FMIN LOCK [45;65](0.01)(hz) Minimalna częstotliwość dopuszczalna dla 
zamknięcia z blokadą   

- FMAX LOCK [45;65](0.01)(hz) Maksymalna częstotliwość dopuszczalna 
dla zamknięcia z blokadą   

- DELTA VOLT COUPL [0.02;0.5](0.01)(V) Szyna różnicowa napięcia - linia, powyżej 
której zamknięcie sprzęgające nie jest 
możliwe   

- DELTA FREQ COUP [0;1](0.01)(hz) Szyna różnicowa częstotliwości - linia, 
powyżej której zamknięcie sprzęgające nie 
jest możliwe   

- DELTA PHASE COUP [0;30](1)(deg) Szyna różnicowa faz - linia, powyżej której 
zamknięcie sprzęgające nie jest możliwe   

- FMIN COUP [45;65](0.01)(hz) Minimalna częstotliwość dopuszczalna dla 
zamknięcia sprzęgającego   

- FMAX COUP [45;65](0.01)(hz) Maksymalna częstotliwość dopuszczalna 
dla zamknięcia sprzęgającego   

- REAC TIME [0; 1000](10)(ms) Czas zamknięcia wyłącznika 
uwzględniający kolejność zamykania dla 
sprzęgania   

- ABS V CONF TIME [200;10000](20)(ms) Czas, po którym uznaje się, że linia i szyna 
NIE SĄ POD NAPIĘCIEM   

- ONLY V CONF TIME [200;10000](20)(ms) 
Czas, po którym uznaje się, że tylko jedno 
z napięć w linii lub szynie ma poziom 
definiowany jako POD NAPIĘCIEM 
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MENU DRZEWA 
Dostępne wartości lub 

[min;maks] (krok) 
(jednostka) 

Opis 

- PRES V CONF TIME [200;10000](20)(ms) Czas, po którym uznaje się, że linia 
i szyna SĄ POD NAPIĘCIEM   

- CLOSE TO MAN SYN [200;10000](20)(ms) Czas oczekiwania na warunki do 
zamknięcia z blokowaniem   

- CLOSE TO MAN SY C [1; 3600](20)(s) Czas oczekiwania na warunki do 
sprzężenia   

- CLOSE TO MANUAL [200;10000](20)(ms) Czas oczekiwania na warunki BRAK 
NAPIĘCIA-BRAK NAPIĘCIA lub BRAK 
NAPIĘCIA-NAPIĘCIE   

- CLOSE TO AUTO [200;10000](20)(ms) Czas oczekiwania na warunki zamknięcia 
w przypadku kontroli SPZ   

- MAN SYN CLO COUPL YES, NO Flaga zezwalająca (lub nie) na sprzężenie 
dla kontroli operatorskiej „zamknięcia z 
kontrolą synchronizmu" 

  
  
- MAN SYN CLO LCK YES, NO Flaga zezwalająca (lub nie) na blokowanie 

dla kontroli operatorskiej „zamknięcia z 
kontrolą synchronizmu" 

  
  
- MAN SYN CLO LDBL YES, NO Flaga zezwalająca (lub nie) na kontrolę 

przy linii BEZ NAPIĘCIA oraz szynie POD 
NAPIĘCIEM dla kontroli operatorskiej 
„zamknięcia 
z kontrolą synchronizmu" 

  

  

- MAN SYN CLO LLBD YES, NO Flaga zezwalająca (lub nie) na kontrolę 
przy linii POD NAPIĘCIEM oraz szynie 
BEZ NAPIĘCIA dla kontroli operatorskiej 
„zamknięcia 
z kontrolą synchronizmu" 

  

  

- MAN SYN CLO LDBD YES, NO Flaga zezwalająca (lub nie) na kontrolę 
przy linii BEZ NAPIĘCIA oraz szynie BEZ 
NAPIĘCIA dla kontroli operatorskiej 
„zamknięcia 
z kontrolą synchronizmu" 

  

  

- MAN CLO LCK YES, NO Flaga zezwalająca (lub nie) na blokowanie 
dla kontroli operatorskiej „zamknięcia 
normalnego"   

- MAN CLO LDBL YES, NO Flaga zezwalająca (lub nie) na kontrolę 
przy linii BEZ NAPIĘCIA oraz szynie POD 
NAPIĘCIEM dla kontroli operatorskiej 
„zamknięcia normalnego” 

  

  

- MAN CLO LLBD YES, NO Flaga zezwalająca (lub nie) na kontrolę 
przy linii POD NAPIĘCIEM oraz szynie 
BEZ NAPIĘCIA dla kontroli operatorskiej 
„zamknięcia normalnego" 

  

  

- MAN CLO LDBD YES, NO Flaga zezwalająca (lub nie) na kontrolę 
przy linii BEZ NAPIĘCIA oraz szynie BEZ 
NAPIĘCIA dla kontroli operatorskiej 
„zamknięcia normalnego" 

  

  

- AUTO CLO LCK YES, NO Flaga zezwalająca (lub nie) na zamknięcie 
z blokowaniem 
w przypadku kontroli SPZ   

- AUTO SN CL LDBL YES, NO Flaga zezwalająca (lub nie) na kontrolę 
przy linii BEZ NAPIĘCIA oraz szynie POD 
NAPIĘCIEM dla kontroli SPZ 

  
  
- AUTO CLO LLBD YES, NO Flaga zezwalająca (lub nie) na kontrolę 

przy linii POD NAPIĘCIEM oraz szynie 
BEZ NAPIĘCIA dla kontroli SPZ 

  
  
- AUTO CLO LDBD 

YES, NO 
Flaga zezwalająca (lub nie) na kontrolę 
przy linii BEZ NAPIĘCIA oraz szynie BEZ 
NAPIĘCIA dla kontroli SPZ 

 
 

PORT COM 
Com 1 
… 
Com 4 
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MENU DRZEWA 
Dostępne wartości lub 

[min;maks] (krok) 
(jednostka) 

Opis 

- BAUDRATE 
 

prędkość transmisji w 
bodach * 

Prędkość transmisji przy użyciu portu 
komunikacyjnego może wynosić: 

  
  50,100,200,300,600,1200,2400,4800, 

9600,19200,38400, 56000.   
- NB STOP BIT 1, 2 Liczba bitów stopu 
- NB BIT PER CHAR 7, 8 Liczba bitów na znak 

- PARITY 
odd, even, none 
(nieparzysty, parzysty, 
brak) 

Parzystość 

HMI   
GŁÓWNE   
- EXIT MT TIME [5;300](1)(s) Czas, po którym następuje 

automatyczne wyjście z menu drzewa, 
jeśli nie zostanie wciśnięty żaden 
przycisk 

  
  
- BACK LIGHT 
DELAY [5;300](1)(s) Czas, po którym następuje wyłączenie 

podświetlenia, jeśli nie zostanie 
wciśnięty żaden przycisk   

  
- SELECT EXIT TIME [5;300](1)(s) Maksymalny czas pomiędzy wyborem 

a wykonaniem   
- PASSWORD XXXX Hasło: niezbędne do modyfikowania 

parametrów   
- BYPASS DELAY [20;120](1)(s) Czas, po którym obejście jest 

automatycznie wycofywane   
POLE   
Bay 0   
…   
Bay N   
- SBMC DISPLAY YES, NO Flaga potwierdzająca lub 

uniemożliwiająca wyświetlanie trybu 
SBMC   

- DISPLAY DEV 
NAME YES, NO 

Flaga potwierdzająca lub 
uniemożliwiająca wyświetlanie nazw 
urządzeń w szafie pola 
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3. DS AGILE S1 

 
MiCOM S1 jest oprogramowaniem konfiguracyjnym, które jest automatycznie instalowane 
wraz z CMT. Jest ono używane do przeglądania i edytowania ustawień parametrów C26x. 
 
 

3.1 Wysyłanie ustawień parametrów i późniejsze zmiany 
 
Po przesłaniu danych do pamięci flash C26x przy użyciu CMT lub SMT, korespondujący 
plik konfiguracyjny również musi zostać przesłany do C26x, ponieważ obecny plik 
domyślny znajdujący się w C26x jest plikiem standardowym, który nie ma związku 
z konfiguracją. Operację tę należy wykonać przy użyciu MiCOM S1. 
Uruchom DS Agile S1 i otwórz plik Settings/<C264 Network name>.set (znajduje się 
w paczce danych). 
Jeśli to konieczne, przeprowadź edycję ustawień, a następnie zapisz je i zastąp plik 
domyślny znajdujący się aktualnie w C26x oraz DS Agile S1 za pomocą mechanizmu 
przesyłu plików (dla zapytań FTP + gniazdo) 
 

 
 

Po edycji wartości, można je pobrać przez transfer ftp; funkcja Set (Build + Send) jest 
dozwolona tylko wtedy, kiedy C26x działa w trybie operacyjnym lub testowym. Więcej 
szczegółów dotyczących poszczególnych trybów w rozdziale C26x/PL Opis funkcjonalny. 
Taką samą procedurę należy zastosować, jeżeli ustawienia C26x będą wymagały 
aktualizacji w przyszłości. 
Redundancja C26x 
Pliki konfiguracyjne mogą być wgrywane tylko do aktywnego C26x: C26x odmawia 
przyjęcia pliku konfiguracyjnego poprzez DS Agile S1, kiedy znajduje się w trybie 
oczekiwania. 
Obejście: zrób zwarcie na aktywnym C26x, aby wymusić jego przełączenie z trybu 
oczekiwania do trybu aktywnego. 

 
Uwaga: Pomiędzy plikami konfiguracyjnymi w redundantnym C26x nie ma 

kontroli spójności. 
 
 

3.2 Interfejs człowiek-maszyna 
 
Aby uruchomić DS Agile S1, kliknij stosowną ikonę na pulpicie lub powiązany plik 
wykonawczy w katalogu instalacyjnym. Można go również uruchomić z poziomu CMT 
naciskając klawisz w zakładce bazy danych. 
 
Aby wyświetlić ustawienia, wybierz z menu File>Open settings i poszukaj pliku .set 
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Kliknij Otwórz; w oknach aplikacji pojawi się skalowalne okienko o rozmiarze zgodnym  
z czterema marginesami ustawionymi w parametrze File>Page Setup: 
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Menu zawiera następujące elementy: 
 
− przed otrzymaniem lub otwarciem pliku: File (Plik), View (Wygląd), Help (Pomoc) 

 
− dodatkowo, gdy plik jest wgrany: Edit (Edycja), Transmission (Transmisja), Window 

(Okno) 
 
Parametry są sklasyfikowane w hierarchii przypominającej drzewo; można kliknąć 
poszczególne elementy hierarchii, aby rozwinąć ich parametry. 
Pasek stanu pokazuje dane statusowe i koordynaty wybranych parametrów. 
Menu widoku umożliwia operatorowi ukrycie paska narzędziowego i paska stanu oraz na 
rozszerzenie/zwinięcie wybranego węzła. 
 
 

3.3 Operacje 
 

3.3.1 Wstępne 
 
− Kliknij ikonę FTPD (lub plik wykonawczy w katalogu instalacyjnym) aby otworzyć 

serwer ftp. 
 

− Otwórz plik .set i sprawdź nazwę C26x w węźle parametrów operacyjnych, aby 
upewnić się, że otwarty plik jest tym właściwym: 

 

 
 

− Jeśli istnieje taka potrzeba, utwórz nowy klucz rejestru o nazwie „VERSION” 
zlokalizowany w: 

HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\DCS\MICOM S1\Settings\ Wartość tego 
klucza może wynosić 0 lub 1. Domyślnie wartość ta wynosi „1”. 

 
 

3.3.2 Uzyskiwanie pliku z C26x 
 
Plik .val jest przesyłany przez ftp. Kiedy transmisja danych jest zakończona, C26x wysyła 
wiadomość z potwierdzeniem. Wiadomość ta pozwala odczytać otrzymany plik .val. Plik 
.val jest konwertowany do pliku .set a aktualny plik *.set jest aktualizowany. 
 
− Użyj menu Transmission>Get Settings i poczekaj na potwierdzenie: 
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3.3.3 Edytowanie parametrów online 
 
Widoczność on-line i możliwość konfiguracji są atrybutami skonfigurowanymi w SCE: 
 

 
 

Parametry podświetlone na szaro w DS Agile S1 mają status tylko do odczytu: 
 

 
 

Parametry wyświetlane na czarno można edytować. 
Na poniższych rysunkach ukazano klikanie opcji edytuj na parametrach: 
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Wybierz nową wartość za pomocą suwaka, listy lub przycisków przewijania. Po ustawieniu, 
w kolumnie Edited (Edytowane) pojawia się czerwona gwiazdka: 

 

 
 
 

3.3.4 Przesyłanie nowych wartości 
 
− Użyj menu Transmission > Set Settings 
− Wybierz którąkolwiek z opcji 

− Build: aplikacja wykazuje, że plik .val jest dostępny; to pozwala na sprawdzenie 
pliku przed wysłaniem (zobacz 3.6) 

− Build and Send: C26x otrzymuje wskazanie, pobiera plik, sprawdza jego 
spójność i zatwierdza go pozytywnie lub negatywnie 

 

 =>  
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3.4 Lista parametrów 

 
Lista parametrów zawiera w stosownych przypadkach: 

− CONFIGURATION: ogólne parametry dla funkcji zabezpieczeń (z TMU210) 

− ARPCCN: funkcję samoczynnego ponownego zamknięcia poprzedniej generacji 

(Typu 2) 

− PROTECTION GROUP 1: parametry dla każdej z funkcji zabezpieczeń 

− PROTECTION GROUP 2: parametry dla każdej z funkcji zabezpieczeń 

− AUTOMAT.CONTROL (z TMU210) 

− AVR 

− Pole SPZ 1 

− Pole SPZ N 

− Kontrola synchronizmu 

− Automatyzm ISaGRAF 1 

− … 

− Automatyzm ISaGRAF N 

− Automatyzm PSL 1 

− … 

− Automatyzm PSL M 

 

Funkcje wbudowane, takie jak ISaGRAF, automatyzm PSL (FBD …), AVR oraz funkcja 

samoczynnego ponownego zamykania są skonfigurowane w SCE. Istnieje możliwość 

ustawienia następujących funkcji: 

− Funkcja SPZ, AVR (jeżeli dotyczy), funkcja kontroli synchronizmu (jeśli dotyczy), 

funkcja ochronna zaimplementowana dla DS Agile, wbudowane w ramach 

automatyzmu. 

− ISaGRAF: (próg w formie wartości zmiennoprzecinkowej lub całkowitej oraz w formie 

wartości logicznej) 

− Dwa rodzaje parametrów w FBD: Limit czasu dla (Ton / Toff) i walidacji parametru 

(wartość logiczna Boolean) 

 
 

3.4.1 Parametry funkcji samoczynnego ponawiania zamykania (typu 1)  

 

− Czas 1-szego okresu trzech faz min = 100, maks = 60 000, krok = 10 

− Czas 2-go okresu trzech faz min = 1000, maks = 3 600 000, krok = 10 

− Czas 3-go okresu trzech faz min = 1000, maks = 3 600 000, krok = 1000 

− Regeneracja czasu zwłoki min = 1000, maks = 600 000, krok = 1000 

− Opóźnienie blokady min = 1000, maks = 3 600 000, krok = 1000 

− Opóźnienie odblokowania min = 1000, maks = 600 000, krok = 1000 

− Opóźnienie ręcznego zamknięcia min = 1000, maks = 600 000, krok = 1000 
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− Rodzaje trybów funkcjonowania (wyzwolenie jednofazowe) = 1P, 1P-3P, 1P-3P-3P, 

1P-3P-3P-3P 

− Rodzaje trybów funkcjonowania (wyzwolenie trójfazowe) = 3P, 3P-3P, 3P-3P-3P, 3P-

3P-3P-3P 

 

 
 
 

3.4.2 Parametry funkcji SPZ (typu 2)  
 

− Liczby szybkich cyklów dla zwarcia doziemnego min = 0, maks = 1 krok = 1 krok 

cyklu 

− Liczby wolnych cyklów dla zwarcia doziemnego min = 0, maks = 2 krok = 1 krok 

cyklu 

− Liczby szybkich cyklów dla zwarcia fazowego min = 0, maks = 1 krok = 1 krok cyklu 

− Liczby wolnych cyklów dla zwarcia fazowego min = 0, maks = 2 krok = 1 krok cyklu 

− Czas regeneracyjny cyklu szybkiego, min = 10000, maks = 15 000, krok = 1000 

− Czas regeneracyjny cyklu wolnego, min = 3000, maks = 10 000, krok = 1000 

− Czas regeneracyjny zamknięcia ręcznego, min = 10 000, maks = 20 000, krok =1000 

− Timer cyklu szybkiego dla doziemienia, min = 100, maks = 500, krok =1 

− Timer cyklu wolnego1 dla doziemienia, min = 10000, maks = 30000, krok =1000 

− Timer cyklu wolnego2 dla doziemienia, min = 10000, maks = 30000, krok =1000 

− Timer cyklu szybkiego dla zwarcia fazowego, min = 100, maks = 500, krok =1 

− Timer cyklu wolnego1 dla zwarcia fazowego, min = 10 000, maks = 30 000, 

krok =1000 

− Timer cyklu wolnego2 dla zwarcia fazowego, min = 10 000, maks = 30 000, 

krok =1000 
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3.4.3 Parametry AVR 
 

 
 

Aby zapoznać się z zakresem dozwolonym dla każdego parametru, przejdź do rozdziału 
C26x/PL Zastosowania. 
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3.4.4 Parametry wewnętrznej kontroli synchronizmu 
 

3.4.4.1 Topologia standardowa (typu 1 oraz 2) 
 
Układy 

− Zamykanie z synchronizacją: Sprzężenie i blokowanie = YES/NO 

− Zamykanie z synchronizacją: Blokowanie = YES/NO 

− Zamykanie z synchronizacją: Linia bez napięcia i szyna pod napięciem = YES/NO 

− Zamykanie z synchronizacją: Linia pod napięciem i szyna bez napięcia = YES/NO 

− Zamykanie z synchronizacją: Linia bez napięcia i szyna bez napięcia = YES/NO 

− Zamykanie: Blokowanie = YES/NO 

− Zamykanie: Linia bez napięcia i szyna pod napięciem = YES/NO 

− Zamykanie: Linia pod napięciem i szyna bez napięcia = YES/NO 

− Zamykanie: Linia bez napięcia i szyna bez napięcia = YES/NO 

− Blokowanie funkcji SPZ = YES/NO 

− Linia bez napięcia i szyna pod napięciem w funkcji SPZ: = YES/NO 

− Linia pod napięciem i szyna bez napięcia w funkcji SPZ: = YES/NO 

− Linia bez napięcia i szyna bez napięcia w funkcji SPZ = YES/NO 

− Rodzaj wewnętrznej kontroli synchronizmu = Typ 1/Typ 2/Typ 3 (nie konfigurowalne) 

− Zarządzanie odchyłkami = Evolutive (ewolucyjne)/Exclusive (ekskluzywne)/Drift 

(dryft)  (nie konfigurowalne) 

 

 
 
Synchronizm 
 

− T1: Czas trwania testu na występowanie zmian (delta): min = 20 ms, maks = 10 000 

ms, krok = 10 ms 

− T2: Czas trwania testu na obecność: min = 200 ms, maks = 10 000 ms, krok = 20 ms 

− T3: czas trwania testu na brak zmian (delta): min = 200 ms, maks = 10 000 ms, 

krok = 20 ms 

− Ta: czas zamykania wyłącznika: min = 0 ms, maks = 1000 ms, krok = 10 ms 

− Opóźnienie dla sprzężenia: min = 1 s, maks = 3600 s, krok = 1 s 
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− Opóźnienie dla układu zamykania z synchronizmem: min = 200 ms, maks = 10 000 

ms, krok = 10 ms 

− Opóźnienie dla układu zamykania: min = 200 ms, maks = 10 000 ms, krok = 10 ms 

− Opóźnienie układu SPZ: min = 200 ms, maks = 10 000 ms, krok = 10 ms 

− Limit czasu dla tryb podziału: min = 0 ms, maks = 10 000 ms, krok = 100 ms 

 

 
 
Progi 
 
− Napięcie linii powyżej progu: min = 0, maks = 100 % Vn, krok = 1% Vn 

− Napięcie linii poniżej progu: min = 0, maks = 100 % Vn, krok = 1% Vn 

− Napięcie szyny powyżej progu: min = 0, maks = 100% Vn, krok = 1% Vn 

− Napięcie szyny poniżej progu: min = 0, maks = 100% Vn, krok = 1% Vn 

− Próg delty napięcia dla blokowania: min = 0, maks = 100% Vn, krok = 1% Vn 

− Minimalna częstotliwość dla blokowania: min = 45,5 Hz, maks = 59,5 Hz, 

krok = 0,1 Hz 

− Maksymalna częstotliwość dla blokowania: min = 50,5 Hz, maks = 66 Hz, 

krok = 0,1 Hz 

− Próg delty częstotliwości dla blokowania: min = 0, maks = 1 Hz, krok = 0,01 Hz 

− Próg zmiany (delta) fazowej dla blokowania: min = 0, maks = 90°, krok = 1° 

− Próg przesunięcia częstotliwości dla blokowania: min = 0,02 Hz, maks = 0,1 Hz, 

krok = 0,01 Hz 

− Próg delty napięcia dla sprzężenia: min = 0, maks = 100% Vn, krok = 1% Vn 

− Minimalna częstotliwość dla sprzężenia: min = 45,5 Hz, maks = 59,5 Hz, krok = 0,1 

Hz 

− Maksymalna częstotliwość dla sprzężenia: min = 50,5 Hz, maks = 66 Hz, 

krok = 0,1 Hz 

− Minimalny próg delty częstotliwości dla sprzężenia: min = 0, maks = 1 Hz, 

krok = 0,01 Hz 

− Maksymalny próg delty częstotliwości dla sprzężenia: min = 0, maks = 1 Hz, 

krok = 0,01 Hz 

− Próg zmian (delta) fazowych dla sprzężenia: min = 0, maks = 90°, krok = 1° 

− Próg przesunięcia częstotliwości dla sprzężenia: min = 0,02%, maks = 0,1%, 

krok = 0,01% 

− Zastosowanie delty napięcia dla trybu podziału (Split mode): NO/YES 
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− Minimalna zmiana (delta) napięcia dla trybu podziału: min = 0, maks = 100% Vn, 

krok = 1% Vn 

− Maksymalna zmiana (delta) napięcia dla trybu podziału: min = 0, maks = 100% Vn, 

krok = 1% Vn 

− Zastosowanie delty częstotliwości dla trybu podziału: NO/YES 

− Minimalna delta częstotliwości dla trybu podziału: min = 0, maks = 1 Hz, krok = 0,01 

Hz 

− Maksymalna delta częstotliwości dla trybu podziału: min = 0, maks = 1 Hz, 

krok = 0,01 Hz 

− Zastosowanie delty fazowej dla trybu podziału: NO/YES 

− Minimalna delta fazowa dla trybu podziału: min = 0, maks = 90°, krok = 1° 

− Maksymalna delta fazowa dla trybu podziału: min = 0, maks = 90°, krok = 1° 

 

 
 
 
3.4.4.2 Topologia półtorawyłącznikowa (typ 3) 

 
Wyłącznik x (x = 1, 2 lub 3) 

 

− T3: czas trwania testu na brak zmian (delta): min = 200 ms, maks = 10 000 ms, krok 

= 20 ms 

− T2: czas trwania testu na obecność: min = 200 ms, maks = 10 000 ms, krok = 20 ms 

− T1: czas trwania testu na obecność zmian (delta): min = 20 ms, maks = 10 000 ms, 

krok = 10 ms 

− Ta: czas zamykania wyłącznika: min = 0 ms, maks = 1000 ms, krok = 10 ms 

− Napięcie linii powyżej progu: min = 0, maks = 100 % Vn, krok = 1% Vn 

− Napięcie linii poniżej progu: min = 0, maks = 100 % Vn, krok = 1% Vn 

− Napięcie szyny powyżej progu: min = 0, maks = 100% Vn, krok = 1% Vn 

− Napięcie szyny poniżej progu: min = 0, maks = 100% Vn, krok = 1% Vn 

− Próg delty napięcia dla blokowania: min = 0, maks = 100% Vn, krok = 1% Vn 
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− Minimalna częstotliwość dla blokowania: min = 45,5 Hz, maks = 59,5 Hz, 

krok = 0,1 Hz 

− Maksymalna częstotliwość dla blokowania: min = 50,5 Hz, maks = 66 Hz, krok = 0,1 

Hz 

− Próg delty częstotliwości dla blokowania: min = 0, maks = 1 Hz, krok = 0,01 Hz 

− Próg zmiany (delty) fazowej dla blokowania: min = 0, maks = 90°, krok = 1° 

− Próg napięcia delta dla sprzężenia: min = 0, maks = 100% Vn, krok = 1% Vn 

− Minimalna częstotliwość dla sprzężenia: min = 45,5 Hz, maks = 59,5 Hz, krok = 0,1 

Hz 

− Maksymalna częstotliwość dla sprzężenia: min = 50,5 Hz, maks = 66 Hz, krok = 0,1 

Hz 

− Maksymalny próg delty częstotliwości dla sprzężenia: min = 0, maks = 1 Hz, krok = 

0,01 Hz 

− Minimalny próg delty częstotliwości dla sprzężenia: min = 0, maks = 1 Hz, krok = 

0,01 Hz 

− Opóźnienie dla sprzężenia: min = 1 s, maks = 3600 s, krok = 1 s 

− Zamykanie z synchronizacją: sprzężenie i blokowanie: YES/NO 

− Zamykanie z synchronizacją: blokowanie: YES/NO 

− Zamykanie z synchronizacją: Linia bez napięcia i szyna pod napięciem: YES/NO 

− Zamykanie z synchronizacją: Linia pod napięciem i szyna bez napięcia: YES/NO 

− Zamykanie z synchronizacją: Linia bez napięcia i szyna bez napięcia: YES/NO 

− Opóźnienie dla układu zamykania z synchronizmem: min = 0,2 s, maks = 10 s, 

krok = 0,01 s 

− Zamykanie: Blokowanie: YES/NO 

− Zamykanie: Linia bez napięcia i szyna pod napięciem: YES/NO 

− Zamykanie: Linia pod napięciem i szyna bez napięcia: YES/NO 

− Zamykanie: Linia bez napięcia i szyna bez napięcia: YES/NO 

− Opóźnienie dla układu zamykania: min = 0,2 s, maks = 10 s, krok = 0,01 s 
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3.4.5 Parametry FBD 
 
Timer FBD: 
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Wartośc logiczna FBD: Prawda/fałsz 
 

 

 
 
 

3.4.6 Parametry sterowania zautomatyzowanego 
 
Przykład 1: Zabezpieczenie fazowe nadprądowe ([67] OC PHASE) 
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Przykład 2: I²t 
 

 

 
 
 

3.5 Komunikaty DS Agile S1 
 

Odbiór wartości Komunikat DS Agile S1 

 

0 Konfiguracja wykonana 

1 Nieprawidłowa rewizja wersji C26x DB  

2 Liczba zabezpieczeń niespójnych z DB 

3 Brak pliku konfiguracyjnego w C26x 

4 Problem z serwerem FTP 

Zweryfikuj, czy klient FTP jest uruchomiony i spróbuj ponownie 

5 Błąd wewnętrzny C26x 

6 Nieprawidłowa liczba C26x  

7 Konfiguracja niemożliwa, wykonywana jest komenda 

8 Błędny adres IED 

9 Niekompatybilna struktura danych 

10 Nieudana konfiguracja IED 

11 Błąd kompatybilności pomiędzy C26x a SCE 

12 Nieprawidłowa liczba kolumn pliku .VAL 

13 Błąd: za długa etykieta 

14 Błędy ZABEZPIECZEŃ C26x: Wartość spoza zakresu pomiędzy 

MIN a MAKS 

15 Błąd ELECTRE d: Wartość spoza zakresu pomiędzy MIN a MAKS 

16 Błąd FBD: Wartość spoza zakresu pomiędzy MIN a MAKS 

17 Błąd ISaGRAF: Wartość spoza zakresu pomiędzy MIN a MAKS 

18 Błąd FUNKCJI SPZ: Wartość spoza zakresu pomiędzy MIN a MAKS 

19 Błąd FUNKCJI SPZ PCCN: Wartość spoza zakresu pomiędzy MIN a 
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MAKS 

20 Błąd KONTROLI SYNCHRONIZMU: Wartość spoza zakresu 

pomiędzy MIN a MAKS 

21 Błąd AVR: Wartość spoza zakresu pomiędzy MIN a MAKS 

22 Błędy ZABEZPIECZEŃ C26x: Nieprawidłowa faza weryfikacji 

23 Błąd ELECTRE d: Nieprawidłowa faza weryfikacji 

24 Błąd FBD: Nieprawidłowa faza weryfikacji 

 

Odbiór wartości Komunikat DS Agile S1 

 

25 Błąd ISaGRAF: Nieprawidłowa faza weryfikacji 

26 Błąd FUNKCJI SPZ: Nieprawidłowa faza weryfikacji 

27 Błąd FUNKCJI SPZ PCCN: Nieprawidłowa faza weryfikacji 

28 Błąd KONTROLI SYNCHRONIZMU: Nieprawidłowa faza weryfikacji 

29 Błąd AVR: Nieprawidłowa faza weryfikacji 

30 Błąd: Plik jest prawidłowy, ale wystąpił problem podczas jego 

kopiowania 

31 Błąd: Plik konfiguracyjny dla płyty CPU270 został wysłany do płyty 

CPU260 (nieaktualny) 

32 Błąd sumy kontrolnej dla pliku 

33 Błąd: Zadanie MiCOM S1 nie jest obecne 

34 Błąd: Wyłączanie w toku 

Sesja DS Agile S1 jest już używana 

 

* Ten komunikat może pojawić się bez powodu. Aby się upewnić, że nie wystąpił żaden 
powód, rozpakuj plik .set z archiwum zip i otwórz go bezpośrednio w DS Agile S1, 
a następnie powtórz transfer. 
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3.6 Plik Val 
 
Pliki .val są plikami ASCII tworzonymi na pulpicie przy użyciu menu Transmission>Set 
settings. Można je otwierać za pomocą edytora tekstowego i zapisywać w nich rejestry. 
Przykład: 
 

 
 

Każdy wiersz (maksymalny rozmiar: 256 znaków) reprezentuje parametr konfiguracyjny. 

Każdy parametr składa się z 7 pól: 

− nazwa (ciąg znaków) 

− typ parametru (1, 2 lub 3), gdzie: 

− 1 jest przypisane do INT32 

− 2 jest przypisane do UINT32 

− 3 jest przypisane do REAL32 

− wartość (bazująca na typie) 

− minimalna wartość (bazująca na typie) 

− maksymalna wartość (bazująca na typie) 

− krok (bazujący na typie) 

− jednostka 

− wartość domyślna (bazująca na typie) 

Maksymalny rozmiar pola to 32 znaki. 

Każdy składnik rejestru parametrów jest oddzielony średnikiem “;”. 

Komentarze do pliku mogą być dodawane przy użyciu znaku #. Wszystkie wiersze 

zaczynające się od #, ' ' , LF lub CR są ignorowane. 
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4. PARAMETRY ZABEZPIECZEŃ 
 

Parametr Zakres ustawienia Opis 
GRUPA ZABEZPIECZEŃ 1  Grupa ustawień nr 1 
[67] OC PHASE  [67/50/51] Nagłówek podmenu 

fazowego zabezpieczenia 
nadprądowego 

I> ? OFF, ON, DIR Wybór funkcji pierwszego progu 
alarmowego dla zabezpieczenia 
fazowego OC (I>) 

I> VALUE 0,1 do 40 In, w krokach 
0,01 In. 

Ustawienia progu alarmowego 

I> Delay Type DMT, STI (CEI), SI (CEI), 
VI(CEI), EI (CEI), LTI 
(CEI), STI (CO2), MI 
(ANSI), LTI (CO8), VI 
(ANSI), EI (ANSI), RECT, 
RI 

Wybór typu opóźnienia 
czasowego powiązanego 
z wartością progową 

t I> ? 0 do 150 s, w krokach 10 
ms 

Ustawienia progu wyzwalania 

TMS 0,025 do 3,2, w krokach 
0,025 

Ustawienia mnożnika czasowego 
TMS dla krzywej IDMT 

K 0,1 do 10, w krokach 0,01 Ustawienia wartości K 
dla krzywej RI 

Reset delay type DMT lub IDMT  
treset 40 ms do 100 s, 

w krokach 10 ms 
Ustawienia dla czasu 
resetującego (wyłącznie krzywa 
IEC) 

RTMS 0,025 do 3,200, w krokach 
0,025 

Ustawienia dla wartości RTMS 
powiązanej z wyborem czasu 
resetującego IDMT (wyłącznie 
krzywe ANSI oraz CO) 

I > TORQUE 0ºdo 359º, 
w krokach 1º. 

Ustawienia dla kąta momentu 

I > TRIP ZONE ±10º do ±170º, 
w krokach 1º. 

Ustawienia dla wartości kąta dla 
strefy wyzwalania 

I> >> >>> Interlock OFF, ON Blokada pierwszego progu przez 
próg drugi i trzeci 

I>> ? ON, OFF, DIR Wybór funkcji drugiego progu 
alarmowego dla zabezpieczenia 
fazowego OC (I>>) 

I>> VALUE 0,1 do 40 In, w krokach 
0,01 In. 

Ustawienia progu alarmowego 

I>> DELAY TYPE DMT, STI (CEI), SI (CEI), 
VI(CEI), EI (CEI), LTI 
(CEI), STI (CO2), MI 
(ANSI), LTI (CO8),VI 
(ANSI), EI (ANSI), RECT, 
RI 

Wybór typu opóźnienia 
czasowego powiązanego 
z wartością progową 

t I>> ? 0 do 150 s, w krokach 10 
ms 

Ustawienia progu wyzwalania 

TMS 0,025 do 3,2, w krokach 
0,025 

Ustawienia dla wartości TMS 
krzywej IEC 
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Parametr Zakres ustawienia Opis 
K 0,1 do 10, w krokach 

0,01 
Ustawienia wartości K dla krzywej 
RI 

Reset delay type DMT lub IDMT  
treset 0 do 100 s, w krokach 10 

ms 
Ustawienia dla czasu resetującego 
(wyłącznie krzywa IEC) 

RTMS 0,025 do 3,200, w 
krokach 0,025 

Ustawienia dla wartości RTMS 
powiązanej z wyborem czasu 
resetującego IDMT (wyłącznie 
krzywe ANSI oraz CO) 

I >> TORQUE 0º do 359º, w krokach 1º Ustawienia dla kąta momentu 
I >> TRIP ZONE ±10ºdo ±170º, w krokach 

1º 
Ustawienia dla wartości kąta dla 
strefy wyzwalania 

I>>> ? ON, OFF, DIR Wybór funkcji trzeciego progu 
alarmowego dla zabezpieczenia 
fazowego OC (I>>>) 

I>>> VALUE 0,1 do 40 In, w krokach 
0,01 In. 

Ustawienia progu alarmowego 

t I>>> ? 0 do 150 s, w krokach 10 
ms 

Ustawienia progu wyzwalania 

I >>> TORQUE 0º do 359º, w krokach 1º Ustawienia dla kąta momentu 
I>>> TRIP ZONE ±10º do ±170º, w krokach 

1º 
Ustawienia dla wartości kąta dla 
strefy wyzwalania 

[67N] E/GND  [50N/51N/67N] Nagłówek 
podmenu dla kierunkowego 
zabezpieczenia 
ziemnozwarciowego 

Ie> ? OFF, ON, DIR Wybór funkcji pierwszego progu 
alarmowego dla zabezpieczenia 
ziemnozwarciowego OC (Ie>) 

Ie> VALUE 0,1 do 25 Ien, w krokach 
0,01 Ien 

Ustawienia progu alarmowego 

Ie> Delay Type DMT, STI (CEI), SI (CEI), 
VI(CEI), EI (CEI), LTI 
(CEI), STI (CO2), MI 
(ANSI), LTI (CO8), VI 
(ANSI), EI (ANSI), RECT, 
RI 

Wybór typu opóźnienia czasowego 
powiązanego z wartością progową 

t Ie> ? 0 do 150 s, w krokach 10 
ms 

Ustawienia progu wyzwalania 

TMS 0,025 do 3,2, w krokach 
0,025 

Ustawienia mnożnika czasowego 
TMS dla krzywej IDMT 

K 0,1 do 10, w krokach 
0,01 

Ustawienia wartości K dla krzywej 
RI 

Reset delay type DMT, IDMT Wybór typu opóźnienia czasu 
resetującego 

treset 0 do 100 s, w krokach 10 
ms 

Ustawienia czasu resetującego 
tylko dla krzywych IEC 
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Parametr Zakres ustawienia Opis 
RTMS 0,025 do 3,200, w 

krokach 0,025 
Ustawienia dla wartości RTMS 
powiązanej z wyborem czasu 
resetującego IDMT (wyłącznie 
krzywe ANSI oraz CO) 

Ie > TORQUE 0º do 359º, w krokach 1º Ustawienia dla kąta momentu 
Ie > TRIP ZONE 10º do 170º, w krokach 

1º 
Ustawienia dla wartości kąta dla 
strefy wyzwalania 

Ie> Min V 1 do 260 V, w krokach 
0,1 V 

Napięcie polaryzacji 

Ie> >> >>> Interlock OFF, ON Blokada pierwszego progu przez 
próg drugi i trzeci 

Ie>> ? ON, OFF, DIR Wybór funkcji drugiego progu 
alarmowego dla zabezpieczenia 
ziemnozwarciowego OC (Ie>) 

Ie>> VALUE 0,1 do 40 Ien, w krokach 
0,01 Ien 

Ustawienia progu alarmowego 

Ie>> Delay Type DMT, STI (CEI), SI (CEI), 
VI(CEI), EI (CEI), LTI 
(CEI), STI (CO2), MI 
(ANSI), LTI (CO8),VI 
(ANSI), EI (ANSI), RECT, 
RI 

Wybór typu opóźnienia czasowego 
powiązanego z wartością progową 

t Ie>> ? 0 do 150 s, w krokach 10 
ms 

Ustawienia progu wyzwalania 

TMS 0,025 do 3,2, w krokach 
0,025 

Ustawienia dla wartości TMS 
krzywych IEC 

K 0,1 do 10, w krokach 
0,01 

Wybór wartości K dla krzywej RI 

Reset delay type DMT, IDMT Wybór typu opóźnienia czasu 
resetującego 

treset 0 do 100 s, w krokach 10 
ms 

Wybór czasu resetującego tylko 
dla krzywych IEC  

RTMS 0,025 do 3,200, 
w krokach 0,025 

Ustawienia dla wartości RTMS 
powiązanej z wyborem czasu 
resetującego IDMT tylko dla 
krzywych ANSI oraz COx 

Ie >> TORQUE 0º do 359 º, w krokach 1 
º 

Ustawienia dla kąta momentu 

Ie >> TRIP ZONE 10º do 170º, w krokach 
1º 

Ustawienia dla wartości kąta dla 
strefy wyzwalania 

Ie>> Min V 1 do 260 V, w krokach 
0,1 V 

Napięcie polaryzacji 

Ie>>> ? ON, OFF, DIR Wybór funkcji trzeciego progu 
alarmowego dla zabezpieczenia 
ziemnozwarciowego OC (Ie>>>) 

Ie>>> VALUE 0,1 do 40 In, w krokach 
0,01 In. 

Ustawienia progu alarmowego 

t Ie>>> ? 0 do 150 s, w krokach 10 
ms 

Ustawienia progu wyzwalania 
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Ie >>> TORQUE 0º do 359º , w krokach 1º Ustawienia dla kąta momentu 
Ie>>> TRIP ZONE 10º do 170º, w krokach 

1º 
Ustawienia dla wartości kąta dla 
strefy wyzwalania 

Ie>>> Min V 1 do 260 V, w krokach 
0,1 V 

Napięcie polaryzacji 

[81] FREQUENCY  [81] nagłówek podmenu 
zabezpieczenia nad-
/podczęstotliwościowego 

[81] f1 ? OFF, MIN, MAX Wybór funkcji pierwszego progu 
alarmowego dla funkcji 
zabezpieczenia 
częstotliwościowego 

f1 VALUE fn – 10 Hz do fn + 10 Hz 
w krokach 0,01 Hz 

Ustawienia progu alarmowego 

t f1 0 do 600 s, w krokach 10 
ms 

Ustawienia progu wyzwalania 

[81] f2 ? OFF, MIN, MAX Wybór funkcji drugiego progu 
alarmowego dla funkcji 
zabezpieczenia 
częstotliwościowego 

f2 VALUE fn – 10 Hz do fn + 10 Hz 
w krokach 0,01 Hz 

Ustawienia progu alarmowego 

t f2 0 do 600 s, w krokach 10 
ms 

Ustawienia progu wyzwalania 

[81] f3 ? OFF, MIN, MAX Wybór funkcji trzeciego progu 
alarmowego dla funkcji 
zabezpieczenia 
częstotliwościowego 

f3 VALUE fn – 10 Hz do fn + 10 Hz 
w krokach 0,01 Hz 

Ustawienia progu alarmowego 

t f3 0 do 600 s, w krokach 10 
ms 

Ustawienia progu wyzwalania 

[81] f4 ? OFF, MIN, MAX < Wybór funkcji czwartego progu 
alarmowego dla funkcji 
zabezpieczenia 
częstotliwościowego 

f4 VALUE fn – 10 Hz do fn + 10 Hz 
w krokach 0,01 Hz 

Ustawienia progu alarmowego 

t f4 0 do 600 s, w krokach 10 
ms 

Ustawienia progu wyzwalania 

[81] f5 ? OFF, MIN, MAX Wybór funkcji piątego progu 
alarmowego dla funkcji 
zabezpieczenia 
częstotliwościowego 

f5 VALUE fn – 10 Hz do fn + 10 Hz, 
w krokach 0,01 Hz 

Ustawienia progu alarmowego 

t f5 0 do 600 s, w krokach 10 
ms 

Ustawienia progu wyzwalania 

[81] f6 ? OFF, MIN, MAX Wybór funkcji szóstego progu 
alarmowego dla funkcji 
zabezpieczenia 
częstotliwościowego 

f6 VALUE fn – 10 Hz do fn + 10 Hz 
w krokach 0,01 Hz 

Ustawienia progu alarmowego 
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Parametr Zakres ustawienia Opis 
t f6> 0 do 600 s, w krokach 10 

ms 
Ustawienia progu wyzwalania 

VminFrequencyEnable 5 do 130V, w krokach 0,1 
V dla zakresu Un 57-130 
V lub 20 do 480V, w 
krokach 0,1 V dla 
zakresu Un 220-480 V 

Ustawienia napięcia minimalnego 
aktywującego funkcję [81] 

[81] FREQ CHANGE OF 
RATE 

 [81R] Nagłówek podmenu tempa 
zmian częstotliwości 

[81] df/dt1 ? OFF, ON Wybór funkcji pierwszego progu 
alarmowego dla funkcji tempa 
zmiany częstotliwości 

df/dt1 VALUE Od - 10 Hz/s do + 10 
Hz/s, w krokach 0,1 Hz/s 

Ustawienia progu alarmowego 

t df/dt1 0 do 600 s, w krokach 10 
ms 

Ustawienia progu wyzwalania 

df/dt1 Id 0 do 6, w krokach 1 A Ustawienia progu 
częstotliwościowego [81R] 1 

[81] df/dt2 ? OFF, ON Wybór funkcji drugiego progu 
alarmowego dla funkcji tempa 
zmiany częstotliwości 

df/dt2 VALUE Od - 10 Hz/s do + 10 
Hz/s, w krokach 0,1 Hz/s 

Ustawienia progu alarmowego 

t df/dt2 0 do 600 s, w krokach 10 
ms 

Ustawienia progu wyzwalania 

df/dt2 Id 0 do 6, w krokach 1 A Ustawienia progu 
częstotliwościowego [81R] 2 

[81] df/dt3 ? OFF, ON Wybór funkcji trzeciego progu 
alarmowego dla funkcji tempa 
zmiany częstotliwości 

df/dt3 VALUE Od - 10 Hz/s do + 10 
Hz/s, w krokach 0,1 Hz/s 

Ustawienia progu alarmowego 

t df/dt3 0 do 600 s, w krokach 10 
ms 

Ustawienia progu wyzwalania 

df/dt3 Id 0 do 6, w krokach 1 A Ustawienia progu 
częstotliwościowego [81R] 3 

[81] df/dt4 ? OFF, ON Wybór funkcji czwartego progu 
alarmowego dla funkcji tempa 
zmiany częstotliwości 

df/dt4 VALUE Od - 10 Hz/s do + 10 
Hz/s, w krokach 0,1 Hz/s 

Ustawienia progu alarmowego 

t df/dt4 0 do 600 s, w krokach 10 
ms 

Ustawienia progu wyzwalania 

df/dt4 Id 0 do 6, w krokach 1 A Ustawienia progu 
częstotliwościowego [81R] 4 

[81] df/dt5 ? OFF, ON Wybór funkcji piątego progu 
alarmowego dla funkcji tempa 
zmiany częstotliwości 
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df/dt5 VALUE Od - 10 Hz/s do + 10 

Hz/s, w krokach 0,1 Hz/s 
Ustawienia progu alarmowego 

t df/dt5 0 do 600 s, w krokach 10 
ms 

Ustawienia progu wyzwalania 

df/dt5 Id 0 do 6, w krokach 1 A Ustawienia progu 
częstotliwościowego [81R] 5 

[81] df/dt6 ? OFF, ON Wybór funkcji szóstego progu 
alarmowego dla funkcji tempa 
zmiany częstotliwości 

df/dt6 VALUE Od - 10 Hz/s do + 10 
Hz/s, w krokach 0,1 Hz/s 

Ustawienia progu alarmowego 

t df/dt6 0 do 600 s, w krokach 10 
ms 

Ustawienia progu wyzwalania 

df/dt6 Id 0 do 6, w krokach 1 A Ustawienia progu 
częstotliwościowego [81R] 6 

AverageNumber 5 do 100, w krokach 1 Ustawienia dla kalkulacji DF/DT 
opartej na wartości chwilowej df/dt 

ConfirmationNumber 2, 4 Wybór wartości potwierdzającej 
wykrycie df/dt 

[59] OVERVOLTAGE  [59] nagłówek podmenu 
V> ? OFF, AND, OR Wybór funkcji pierwszego progu 

alarmowego dla funkcji fazowego 
zabezpieczenia nadnapięciowego 

V> VALUE 2 do 260V, w krokach 0,1 
V dla zakresu Un 57-130 
V lub 10 do 960 V, w 
krokach 0,1 V dla 
zakresu Un 220-480 V 

Ustawienia progu alarmowego 

t V> 0 do 600 s, w krokach 10 
ms 

Ustawienia progu wyzwalania 

V>> ? OFF, AND, OR Wybór funkcji drugiego progu 
alarmowego dla funkcji fazowego 
zabezpieczenia nadnapięciowego 

V>> VALUE 2 do 260V, w krokach 0,1 
V dla zakresu Un 57-130 
V lub 10 do 960 V, w 
krokach 0,1 V dla 
zakresu Un 220-480 V 

Ustawienia progu alarmowego 

t V>> 0 do 600 s, w krokach 10 
ms 

Ustawienia progu wyzwalania 

[27] UNDERVOLTAGE  [27] Nagłówek podmenu 
zabezpieczenia podnapięciowego 

V< ? OFF, AND, OR Wybór funkcji pierwszego progu 
alarmowego dla funkcji fazowego 
zabezpieczenia podnapięciowego 
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V< VALUE 2 do 260 V, w krokach 

0,1 V dla zakresu Un 57-
130 V 
lub 
10 do 960 V, w krokach 
0,1 V dla zakresu Un 
220-480 V 

Ustawienia progu alarmowego 

t V< 0 do 600 s, w krokach 10 
ms 

Ustawienia progu wyzwalania 

V<< ? OFF, AND, OR Wybór funkcji drugiego progu 
alarmowego dla funkcji fazowego 
zabezpieczenia nadnapięciowego 

V<< VALUE 2 do 260 V, w krokach 
0,1 V dla zakresu Un 57-
130 V 
lub 
10 do 960 V, w krokach 
0,1 V dla zakresu Un 
220-480 V 

Ustawienia progu alarmowego 

t V<< 0 do 600 s, w krokach 10 
ms 

Ustawienia progu wyzwalania 

[59N] RESIDUAL O/V  [59N] nagłówek podmenu 
Zabezpieczenia Nadnapięciowego 
Szczątkowego 

Uen> ? OFF, ON Wybór funkcji pierwszego progu 
alarmowego dla funkcji 
zabezpieczenia nadnapięciowego 
szczątkowego 

Uen> VALUE 1 do 260 V, w krokach 
0,1 V dla zakresu Un 57-
130 V 
lub 
5 do 960 V, w krokach 
0,1 V dla zakresu Un 
220-480 V 

Ustawienia progu alarmowego 

t Uen> 0 do 600 s, w krokach 10 
ms 

Ustawienia progu wyzwalania 

[32N] EARTH 
WATTMETRIC 

 [32N] nagłówek podmenu 
zabezpieczenia 
ziemnozwarciowego 
watometrycznego 

Pe> ? OFF, ON Wybór funkcji pierwszego progu 
alarmowego dla Pe> 

Pe> Zakres od 57 do 130 V 
0,2 do 20 W 
4 do 160 W 

10 do 800 W 
Zakres od 220 do 480 V 

1 do 80 W 
4 do 640 W 
40 do 3200 W 

Ustawienia dla progu alarmowego 
Pe> 

Pe> Delay type DMT, STI (CEI), SI (CEI), 
VI(CEI), EI (CEI), LTI 
(CEI), STI (CO2), MI 
(ANSI), LTI (CO8),VI 
(ANSI), EI (ANSI), RECT, 
RI 

Wybór typu opóźnienia czasowego 
powiązanego z wartością progową 
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t Pe> 0 do 150 s, w krokach 10 

ms 
Wybór wartości ustawień dla progu 
wyzwalania. 

TMS 0,025 do 1,5, w krokach 
0,025 

Ustawienia mnożnika czasowego 
TMS dla krzywej IDMT 

K 0,1 do 10 w krokach 
0,005 

Wybór wartości K dla krzywej RI 

treset 0 do 100 s, w krokach 10 
ms 

Wybór czasu resetującego tylko 
dla krzywych IEC 

RTMS 0,025 do 1,5, w krokach 
0,025 

Ustawienia dla wartości RTMS 
powiązanej z wyborem czasu 
resetującego IDMT tylko dla 
krzywych ANSI oraz COx 

Pe>> ? No, Yes Wybór funkcji pierwszego progu 
alarmowego dla Pe>> 

Pe>> Zakres od 57 do 130 V 
0,2 do 20 W 
4 do 160 W 
10 do 800 W 
Zakres od 220 do 480 V 

1 do 80 W 
4 do 640 W 
40 do 3200 W 

Ustawienie dla wartości progu 
alarmowego Pe>> 

t Pe>> 0 do 150 s, w krokach 10 
ms 

Ustawienie dla progu wyzwalania. 

Pe> Pe>> 0° do 359°, w krokach 1° Ustawienie kąta nastawy dla Pe. 
Element jest aktywowany 
wyłącznie wtedy, gdy co najmniej 
jeden z progów Pe jest aktywny. 

[46] NEG SEQ O/C  [46] nagłówek podmenu 
zabezpieczenia prądowego dla 
składowej przeciwnej 

I2> ? OFF, ON Wybór funkcji pierwszego alarmu 
progowego dla funkcji 
zabezpieczenia prądowego dla 
składowej przeciwnej OC (I2>) 

I2> VALUE 0,5 do 25 In, w krokach 
0,01 In 

Ustawienia progu alarmowego 

I2> Delay type DMT, STI (CEI), SI (CEI), 
VI(CEI), EI (CEI), LTI 
(CEI), STI (CO2), MI 
(ANSI), LTI (CO8),VI 
(ANSI), EI (ANSI), RECT, 
RI 

Wybór typu opóźnienia czasowego 
powiązanego z wartością progową 

t I2> 0 do 150 s, w krokach 10 
ms 

Ustawienia progu wyzwalania 

TMS 0,025 do 1,5, w krokach 
0,025 

Ustawianie wartości TMS dla 
krzywej IDMT 

K 0,1 do 10, w krokach 
0,005 

Ustawienia wartości K dla krzywej 
RI 

treset 40 do 100 s, w krokach 
10 ms 

Ustawienia czasu resetującego 
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RTMS 0,025 do 1,5, w krokach 

0,025 
Ustawienia dla wartości RTMS 
powiązanej z wyborem czasu 
resetującego IDMT 

I2>> ? OFF, ON Wybór funkcji drugiego alarmu 
progowego dla funkcji 
zabezpieczenia prądowego dla 
składowej przeciwnej OC (I2>>) 

I2>> VALUE 0,5 do 40 In, w krokach 
0,01 In 

Ustawienia progu alarmowego 

t I2>> 0 do 150 s, w krokach 10 
ms 

Ustawienia progu wyzwalania 

I2>>> ? OFF, ON Wybór funkcji trzeciego alarmu 
progowego dla funkcji 
zabezpieczenia prądowego dla 
składowej przeciwnej OC (I2>>>) 

I2>>> VALUE 0,5 do 40 In, w krokach 
0,01 In. 

Ustawienia progu alarmowego 

t I2>>> 0 do 150 s, w krokach 10 
ms 

Ustawienia progu wyzwalania 

[49] THERMAL OL  [49] Nagłówek podmenu 
zabezpieczenia termicznego 

Ith > VALUE 0,1 do 3,2 In, w krokach 
0,01 In 

Ustawienia progu alarmowego 

K 1 do 1,50, w krokach 
0,01 

Ustawienia współczynnika K 
powiązanego z funkcją 
zabezpieczenia termicznego 

Te 1 do 200 min, w krokach 
1 min 

Ustawienia stałej cieplnej Te 
powiązanej ze wzorem stanu 
cieplnego 

Thermal OL OFF, ON Wybór funkcji pierwszego progu 
alarmowego dla funkcji 
zabezpieczenia termicznego 

th Trip 50 do 200%, w krokach 
0,01 

Ustawienia procentowe dotyczące 
progu wyzwolenia zabezpieczenia 
termicznego 

th Alarm OFF, ON Wybór funkcji alarmowej 
zabezpieczenia termicznego 

th Alarm VALUE 50 do 200%, w krokach 
0,01 

Ustawienia procentowe dotyczące 
progu alarmowego zabezpieczenia 
termicznego 

[37] UNDERCURRENT  [37] Nagłówek podmenu 
zabezpieczenia podprądowego 

I< ? OFF, ON Wybór funkcji pierwszego progu 
alarmowego dla funkcji 
zabezpieczenia podprądowego 

I< VALUE 0,1 do 1 In, w krokach 
0,01 In 

Ustawienia progu alarmowego 

t I< 0 do 150 s, w krokach 10 
ms 

Ustawienia progu wyzwalania 

   
GRUPA ZABEZPIECZEŃ 2  Grupa ustawień nr 2 
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Parametr Zakres ustawienia Opis 
[67] OC PHASE  [67/50/51] Nagłówek podmenu 

fazowego zabezpieczenia 
nadprądowego 

I> ? OFF, ON, DIR Wybór funkcji pierwszego progu 
alarmowego dla zabezpieczenia 
fazowego OC (I>) 

I> VALUE 0,1 do 40 In, w krokach 
0,01 In. 

Ustawienia progu alarmowego 

I> Delay Type DMT, STI (CEI), SI (CEI), 
VI(CEI), EI (CEI), LTI 
(CEI), STI (CO2), MI 
(ANSI), LTI (CO8),VI 
(ANSI), EI (ANSI), RECT, 
RI 

Wybór typu opóźnienia czasowego 
powiązanego z wartością progową 

t I> ? 0 do 150 s, w krokach 10 
ms 

Ustawienia progu wyzwalania 

TMS 0,025 do 3,2, w krokach 
0,025 

Ustawienia mnożnika czasowego 
TMS dla krzywej IDMT 

K 0,1 do 10, w krokach 
0,01 

Ustawienia wartości K dla krzywej 
RI 

Reset delay type DMT lub IDMT  
treset 40 ms do 100 s, w 

krokach 10 ms 
Ustawienia dla czasu resetującego 
(wyłącznie krzywa IEC) 

RTMS 0,025 do 3,200, w 
krokach 0,025 

Ustawienia dla wartości RTMS 
powiązanej z wyborem czasu 
resetującego IDMT (wyłącznie 
krzywe ANSI oraz CO) 

I > TORQUE 0do 359, w krokach 
1. 

Ustawienia dla kąta momentu 

I > TRIP ZONE 10do 170, w 
krokach 1. 

Ustawienia dla wartości kąta dla 
strefy wyzwalania 

I> >> >>> Interlock OFF, ON Blokada pierwszego progu przez 
próg drugi i trzeci 

I>> ? ON, OFF, DIR Wybór funkcji drugiego progu 
alarmowego dla zabezpieczenia 
fazowego OC (I>>) 

I>> VALUE 0,1 do 40 In, w krokach 
0,01 In. 

Ustawienia progu alarmowego 

I>> DELAY TYPE DMT, STI (CEI), SI (CEI), 
VI(CEI), EI (CEI), LTI 
(CEI), STI (CO2), MI 
(ANSI), LTI (CO8), VI 
(ANSI), EI (ANSI), RECT, 
RI 

Wybór typu opóźnienia czasowego 
powiązanego z wartością progową 

t I>> ? 0 do 150 s, w krokach 10 
ms 

Ustawienia progu wyzwalania 

TMS 0,025 do 3,2, w krokach 
0,025 

Ustawienia dla wartości TMS 
krzywej IEC 

K 0,1 do 10, w krokach 
0,01 

Ustawienia wartości K dla krzywej 
RI 

Reset delay type DMT lub IDMT  
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treset 0 do 100 s, w krokach 10 

ms 
Ustawienia dla czasu resetującego 
(wyłącznie krzywa IEC) 

RTMS 0,025 do 3,200, w 
krokach 0,025 

Ustawienia dla wartości RTMS 
powiązanej z wyborem czasu 
resetującego IDMT (wyłącznie 
krzywe ANSI oraz CO) 

I >> TORQUE 0º do 359º, w krokach 1º Ustawienia dla kąta momentu 
I >> TRIP ZONE ±10º do ±170º, w krokach 

1º 
Ustawienia dla wartości kąta dla 
strefy wyzwalania 

I>>> ? ON, OFF, DIR Wybór funkcji trzeciego progu 
alarmowego dla zabezpieczenia 
fazowego OC (I>>>) 

I>>> VALUE 0,1 do 40 In, w krokach 
0,01 In. 

Ustawienia progu alarmowego 

t I>>> ? 0 do 150 s, w krokach 10 
ms 

Ustawienia progu wyzwalania 

I >>> TORQUE 0º do 359º , w krokach 1º Ustawienia dla kąta momentu 
I>>> TRIP ZONE ±10º do ±170º, w krokach 

1º 
Ustawienia dla wartości kąta dla 
strefy wyzwalania 

[67N] E/GND  [50N/51N/67N] Nagłówek 
podmenu dla kierunkowego 
zabezpieczenia 
ziemnozwarciowego 

Ie> ? OFF, ON, DIR Wybór funkcji pierwszego progu 
alarmowego dla zabezpieczenia 
ziemnozwarciowego OC (Ie>) 

Ie> VALUE 0,1 do 25 Ien, w krokach 
0,01 Ien 

Ustawienia progu alarmowego 

Ie> Delay Type DMT, STI (CEI), SI (CEI), 
VI(CEI), EI (CEI), LTI 
(CEI), STI (CO2), MI 
(ANSI), LTI (CO8),VI 
(ANSI), EI (ANSI), RECT, 
RI 

Wybór typu opóźnienia czasowego 
powiązanego z wartością progową 

t Ie> ? 0 do 150 s, w krokach 10 
ms 

Ustawienia progu wyzwalania 

TMS 0,025 do 3,2, w krokach 
0,025 

Ustawienia mnożnika czasowego 
TMS dla krzywej IDMT 

K 0,1 do 10, w krokach 
0,01 

Ustawienia wartości K dla krzywej 
RI 

Reset delay type DMT, IDMT Wybór typu opóźnienia czasu 
resetującego 

treset 0 do 100 s, w krokach 10 
ms 

Ustawienia dla czasu resetującego 
(wyłącznie krzywa IEC) 

RTMS 0,025 do 3,200, 
w krokach 0,025 

Ustawienia dla wartości RTMS 
powiązanej z wyborem czasu 
resetującego IDMT (wyłącznie 
krzywe ANSI oraz CO) 

Ie > TORQUE 0º do 359º, w krokach 1º Ustawienia dla kąta momentu 
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Ie > TRIP ZONE 10º do 170º, w krokach 

1º 
Ustawienia dla wartości kąta dla 
strefy wyzwalania 

Ie> Min V 1 do 260 V, w krokach 
0,1 V 

Napięcie polaryzacji 

Ie> >> >>> Interlock OFF, ON Blokada pierwszego progu przez 
próg drugi i trzeci 

Ie>> ? ON, OFF, DIR Wybór funkcji drugiego progu 
alarmowego dla zabezpieczenia 
ziemnozwarciowego OC (Ie>) 

Ie>> VALUE 0,1 do 40 Ien, w krokach 
0,01 Ien 

Ustawienia progu alarmowego 

Ie>> Delay Type DMT, STI (CEI), SI (CEI), 
VI (CEI), EI 
(CEI), LTI (CEI), STI 
(CO2), MI (ANSI), LTI 
(CO8), VI (ANSI), EI 
(ANSI), RECT, RI 

Wybór typu opóźnienia czasowego 
powiązanego z wartością progową 

t Ie>> ? 0 do 150 s, w krokach 10 
ms 

Ustawienia progu wyzwalania 

TMS 0,025 do 3,2, w krokach 
0,025 

Ustawienia dla wartości TMS 
krzywych IEC 

K 0,1 do 10, w krokach 
0,01 

Wybór wartości K dla krzywej RI 

Reset delay type DMT, IDMT Wybór typu opóźnienia czasu 
resetującego 

treset 0 do 100 s, w krokach 10 
ms 

Wybór czasu resetującego tylko 
dla krzywych IEC 

RTMS 0,025 do 3,200, 
w krokach 0,025 

Ustawienia dla wartości RTMS 
powiązanej z wyborem czasu 
resetującego IDMT tylko dla 
krzywych ANSI oraz COx 

Ie >> TORQUE 0º do 359º, w krokach 1º Ustawienia dla kąta momentu 
Ie >> TRIP ZONE 10º do 170º, w krokach 

1º 
Ustawienia dla wartości kąta dla 
strefy wyzwalania 

Ie>> Min V 1 do 260 V, w krokach 
0,1 V 

Napięcie polaryzacji 

Ie>>> ? ON, OFF, DIR Wybór funkcji trzeciego progu 
alarmowego dla zabezpieczenia 
ziemnozwarciowego OC (Ie>>>) 

Ie>>> VALUE 0,1 do 40 In, w krokach 
0,01 In. 

Ustawienia progu alarmowego 

t Ie>>> ? 0 do 150 s, w krokach 10 
ms 

Ustawienia progu wyzwalania 

Ie >>> TORQUE 0º do 359º, w krokach 1º Ustawienia dla kąta momentu 
Ie>>> TRIP ZONE 10do 170, w 

krokach 1 
Ustawienia dla wartości kąta dla 
strefy wyzwalania 
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Ie>>> Min V 1 do 260 V, w krokach 

0,1 V 
Napięcie polaryzacji 

[81] FREQUENCY  [81] nagłówek podmenu 
zabezpieczenia nad-
/podczęstotliwościowego 

[81] f1 ? OFF, MIN, MAX Wybór funkcji pierwszego progu 
alarmowego dla funkcji 
zabezpieczenia 
częstotliwościowego 

f1 VALUE fn – 10 Hz do fn + 10 Hz 
w krokach 0,01 Hz 

Ustawienia progu alarmowego 

t f1 0 do 600 s, w krokach 10 
ms 

Ustawienia progu wyzwalania 

[81] f2 ? OFF, MIN, MAX Wybór funkcji drugiego progu 
alarmowego dla funkcji 
zabezpieczenia 
częstotliwościowego 

f2 VALUE fn – 10 Hz do fn + 10 Hz 
w krokach 0,01 Hz 

Ustawienia progu alarmowego 

t f2 0 do 600 s, w krokach 10 
ms 

Ustawienia progu wyzwalania 

[81] f3 ? OFF, MIN, MAX Wybór funkcji trzeciego progu 
alarmowego dla funkcji 
zabezpieczenia 
częstotliwościowego 

f3 VALUE fn – 10 Hz do fn + 10 Hz 
w krokach 0,01 Hz 

Ustawienia progu alarmowego 

t f3 0 do 600 s, w krokach 10 
ms 

Ustawienia progu wyzwalania 

[81] f4 ? OFF, MIN, MAX < Wybór funkcji czwartego progu 
alarmowego dla funkcji 
zabezpieczenia 
częstotliwościowego 

f4 VALUE fn – 10 Hz do fn + 10 Hz 
w krokach 0,01 Hz 

Ustawienia progu alarmowego 

t f4 0 do 600 s, w krokach 10 
ms 

Ustawienia progu wyzwalania 

[81] f5 ? OFF, MIN, MAX Wybór funkcji piątego progu 
alarmowego dla funkcji 
zabezpieczenia 
częstotliwościowego 

f5 VALUE fn – 10 Hz do fn + 10 Hz, 
w krokach 0,01 Hz 

Ustawienia progu alarmowego 

t f5 0 do 600 s, w krokach 10 
ms 

Ustawienia progu wyzwalania 

[81] f6 ? OFF, MIN, MAX Wybór funkcji szóstego progu 
alarmowego dla funkcji 
zabezpieczenia 
częstotliwościowego 

f6 VALUE fn – 10 Hz do fn + 10 Hz 
w krokach 0,01 Hz 

Ustawienia progu alarmowego 

t f6> 0 do 600 s, w krokach 10 
ms 

Ustawienia progu wyzwalania 
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VminFrequencyEnable 5 do 130 V, w krokach 

0,1 V dla zakresu Un 57-
130 V 
lub 
20 do 480 V, w krokach 
0,1 V dla zakresu Un 
220-480 V 

Ustawienia napięcia minimalnego 
aktywującego funkcję [81] 

[81] FREQ CHANGE OF 
RATE 

 [81R] Nagłówek podmenu tempa 
zmian częstotliwości 

[81] df/dt1 ? OFF, ON Wybór funkcji pierwszego progu 
alarmowego dla funkcji tempa 
zmiany częstotliwości 

df/dt1 VALUE Od - 10 Hz/s do + 10 
Hz/s, w krokach 0,1 Hz/s 

Ustawienia progu alarmowego 

t df/dt1 0 do 600 s, w krokach 10 
ms 

Ustawienia progu wyzwalania 

df/dt1 Id 0 do 6, w krokach 1 A Ustawienia progu 
częstotliwościowego [81R] 1 

[81] df/dt2 ? OFF, ON Wybór funkcji drugiego progu 
alarmowego dla funkcji tempa 
zmiany częstotliwości 

df/dt2 VALUE Od - 10 Hz/s do + 10 
Hz/s, w krokach 0,1 Hz/s 

Ustawienia progu alarmowego 

t df/dt2 0 do 600 s, w krokach 10 
ms 

Ustawienia progu wyzwalania 

df/dt2 Id 0 do 6, w krokach 1 A Ustawienia progu 
częstotliwościowego [81R] 2 

[81] df/dt3 ? OFF, ON Wybór funkcji trzeciego progu 
alarmowego dla funkcji tempa 
zmiany częstotliwości 

df/dt3 VALUE Od - 10 Hz/s do + 10 
Hz/s, w krokach 0,1 Hz/s 

Ustawienia progu alarmowego 

t df/dt3 0 do 600 s, w krokach 10 
ms 

Ustawienia progu wyzwalania 

df/dt3 Id 0 do 6, w krokach 1 A Ustawienia progu 
częstotliwościowego [81R] 3 

[81] df/dt4 ? OFF, ON Wybór funkcji czwartego progu 
alarmowego dla funkcji tempa 
zmiany częstotliwości 

df/dt4 VALUE Od - 10 Hz/s do + 10 
Hz/s, w krokach 0,1 Hz/s 

Ustawienia progu alarmowego 

t df/dt4 0 do 600 s, w krokach 10 
ms 

Ustawienia progu wyzwalania 

df/dt4 Id 0 do 6, w krokach 1 A Ustawienia progu 
częstotliwościowego [81R] 4 

[81] df/dt5 ? OFF, ON Wybór funkcji piątego progu 
alarmowego dla funkcji tempa 
zmiany częstotliwości 

df/dt5 VALUE Od - 10 Hz/s do + 10 
Hz/s, w krokach 0,1 Hz/s 

Ustawienia progu alarmowego 
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t df/dt5 0 do 600 s, w krokach 10 

ms 
Ustawienia progu wyzwalania 

df/dt5 Id 0 do 6, w krokach 1 A Ustawienia progu 
częstotliwościowego [81R] 5 

[81] df/dt6 ? OFF, ON Wybór funkcji szóstego progu 
alarmowego dla funkcji tempa 
zmiany częstotliwości 

df/dt6 VALUE Od - 10 Hz/s do + 10 
Hz/s, w krokach 0,1 Hz/s 

Ustawienia progu alarmowego 

t df/dt6 0 do 600 s, w krokach 10 
ms 

Ustawienia progu wyzwalania 

df/dt6 Id 0 do 6, w krokach 1 A Ustawienia progu 
częstotliwościowego [81R] 6 

AverageNumber 5 do 100, w krokach 1 Ustawienia dla kalkulacji DF/DT 
opartej na wartości chwilowej df/dt 

ConfirmationNumber 2, 4 Wybór wartości potwierdzającej 
wykrycie df/dt 

[59] OVERVOLTAGE  [59] nagłówek podmenu 
V> ? OFF, AND, OR Wybór funkcji pierwszego progu 

alarmowego dla funkcji fazowego 
zabezpieczenia nadnapięciowego 

V> VALUE 2 do 260 V, w krokach 
0,1 V dla zakresu Un 57-
130 V 
lub 
10 do 960 V, w krokach 
0,1 V dla zakresu Un 
220-480 V 

Ustawienia progu alarmowego 

t V> 0 do 600 s, w krokach 10 
ms 

Ustawienia progu wyzwalania 

V>> ? OFF, AND, OR Wybór funkcji drugiego progu 
alarmowego dla funkcji fazowego 
zabezpieczenia nadnapięciowego 

V>> VALUE 2 do 260 V, w krokach 
0,1 V dla zakresu Un 57-
130 V 
lub 
10 do 960 V, w krokach 
0,1 V dla zakresu Un 
220-480 V 

Ustawienia progu alarmowego 

t V>> 0 do 600 s, w krokach 10 
ms 

Ustawienia progu wyzwalania 

[27] UNDERVOLTAGE  [27] Nagłówek podmenu 
zabezpieczenia podnapięciowego 

V< ? OFF, AND, OR Wybór funkcji pierwszego progu 
alarmowego dla funkcji fazowego 
zabezpieczenia podnapięciowego 
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V< VALUE 2 do 260 V, w krokach 

0,1 V dla zakresu Un 57-
130 V 
lub 
10 do 960 V, w krokach 
0,1 V dla zakresu Un 
220-480 V 

Ustawienia progu alarmowego 

t V< 0 do 600 s, w krokach 10 
ms 

Ustawienia progu wyzwalania 

V<< ? OFF, AND, OR Wybór funkcji drugiego progu 
alarmowego dla funkcji fazowego 
zabezpieczenia nadnapięciowego 

V<< VALUE 2 do 260 V, w krokach 
0,1 V dla zakresu Un 57-
130 V 
lub 
10 do 960 V, w krokach 
0,1 V dla zakresu Un 
220-480 V 

Ustawienia progu alarmowego 

t V<< 0 do 600 s, w krokach 10 
ms 

Ustawienia progu wyzwalania 

[59N] RESIDUAL O/V  [59N] Nagłówek podmenu 
zabezpieczenia nadnapięciowego 
szczątkowego 

Uen> ? OFF, ON Wybór funkcji pierwszego progu 
alarmowego dla funkcji 
zabezpieczenia nadnapięciowego 
szczątkowego 

Uen> VALUE 1 do 260 V, w krokach 
0,1 V dla zakresu Un 57-
130 V 
lub 
5 do 960 V, w krokach 
0,1 V dla zakresu Un 
220-480 V 

Ustawienia progu alarmowego 

t Uen> 0 do 600 s, w krokach 10 
ms 

Ustawienia progu wyzwalania 

[32N] EARTH 
WATTMETRIC 

 [32N] nagłówek podmenu 
zabezpieczenia 
ziemnozwarciowego 
watometrycznego 

Pe> ? OFF, ON Wybór funkcji pierwszego progu 
alarmowego dla Pe> 

Pe> Zakres od 57 do 130 V 
0,2 do 20 W 
4 do 160 W 
10 do 800 W 
Zakres od 220 do 480 V 

1 do 80 W 
4 do 640 W 
40 do 3200 W 

Ustawienia dla progu alarmowego 
Pe> 

Pe> Delay type DMT, STI (CEI), SI (CEI), 
VI(CEI), EI 
(CEI), LTI (CEI), STI 
(CO2), MI (ANSI), LTI 
(CO8), VI (ANSI), EI 
(ANSI), RECT, RI 

Wybór typu opóźnienia czasowego 
powiązanego z wartością progową 
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t Pe> 0 do 150 s, w krokach 10 

ms 
Wybór wartości ustawień dla progu 
wyzwalania. 

TMS 0,025 do 1,5, w krokach 
0,025 

Ustawienia mnożnika czasowego 
TMS dla krzywej IDMT 

K 0,1 do 10 w krokach 
0,005 

Wybór wartości K dla krzywej RI 

treset 0 do 100 s, w krokach 10 
ms 

Wybór czasu resetującego tylko dla 
krzywych IEC 

RTMS 0,025 do 1,5, w krokach 
0,025 

Ustawienia dla wartości RTMS 
powiązanej z wyborem czasu 
resetującego IDMT tylko dla 
krzywych ANSI oraz COx 

Pe>> ? No, Yes Wybór funkcji pierwszego progu 
alarmowego dla Pe>> 

Pe>> Zakres od 57 do 130 V 
0,2 do 20 W 
4 do 160 W 
10 do 800 W 
Zakres od 220 do 480 V 

1 do 80 W 
4 do 640 W 
40 do 3200 W 

Ustawienie dla wartości progu 
alarmowego Pe>> 

t Pe>> 0 do 150 s, w krokach 10 
ms 

Ustawienie dla progu wyzwalania. 

Pe> Pe>> 0° do 359°, w krokach 1° Ustawienie kąta nastawy dla Pe. 
Element jest aktywowany wyłącznie 
wtedy, gdy co najmniej jeden z 
progów Pe jest aktywny. 

[46] NEG SEQ O/C  [46] nagłówek podmenu 
zabezpieczenia prądowego dla 
składowej przeciwnej 

I2> ? OFF, ON Wybór funkcji pierwszego alarmu 
progowego dla funkcji 
zabezpieczenia prądowego dla 
składowej przeciwnej OC (I2>) 

I2> VALUE 0,5 do 25 In, w krokach 
0,01 In 

Ustawienia progu alarmowego 

I2> Delay type DMT, STI (CEI), SI (CEI), 
VI (CEI), EI 
(CEI),LTI (CEI), STI 
(CO2), MI (ANSI), LTI 
(CO8), VI (ANSI), EI 
(ANSI), RECT, RI 

Wybór typu opóźnienia czasowego 
powiązanego z wartością progową 

t I2> 0 do 150 s, w krokach 10 
ms 

Ustawienia progu wyzwalania 

TMS 0,025 do 1,5, w krokach 
0,025 

Ustawianie wartości TMS dla 
krzywej IDMT 

K 0,1 do 10, w krokach 
0,005 

Ustawienia wartości K dla krzywej 
RI 

treset 40 do 100 s, w krokach 
10 ms 

Ustawienia czasu resetującego 
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RTMS 0,025 do 1,5, w krokach 
0,025 

Ustawienia dla wartości RTMS 
powiązanej z wyborem czasu 
resetującego IDMT 

I2>> ? OFF, ON Wybór funkcji drugiego alarmu 
progowego dla funkcji 
zabezpieczenia prądowego dla 
składowej przeciwnej OC (I2>>) I2>> VALUE 0,5 do 40 In, w krokach 

0,01 In 
Ustawienia progu alarmowego 

t I2>> 0 do 150 s, w krokach 10 
ms 

Ustawienia progu wyzwalania 

I2>>> ? OFF, ON Wybór funkcji trzeciego alarmu 
progowego dla funkcji 
zabezpieczenia prądowego dla 
składowej przeciwnej OC (I2>>>) I2>>> VALUE 0,5 do 40 In, w krokach 

0,01 In. 
Ustawienia progu alarmowego 

t I2>>> 0 do 150 s, w krokach 10 
ms 

Ustawienia progu wyzwalania 

[49] THERMAL OL  [49] Nagłówek podmenu 
zabezpieczenia termicznego 

Ith > VALUE 0,1 do 3,2 In, w krokach 
0,01 In 

Ustawienia progu alarmowego 

K 1 do 1,50, w krokach 
0,01 

Ustawienia współczynnika K 
powiązanego z funkcją 
zabezpieczenia termicznego Te 1 do 200 min, w krokach 

1 min 
Ustawienia stałej cieplnej Te 
powiązanej ze wzorem stanu 
cieplnego 

Thermal OL OFF, ON Wybór funkcji pierwszego progu 
alarmowego dla funkcji 
zabezpieczenia termicznego 

th Trip 50 do 200%, w krokach 
0,01 

Ustawienia procentowe dotyczące 
progu wyzwolenia zabezpieczenia 
termicznego 

th Alarm OFF, ON Wybór funkcji alarmowej 
zabezpieczenia termicznego 

th Alarm VALUE 50 do 200%, w krokach 
0,01 

Ustawienia procentowe dotyczące 
progu alarmowego zabezpieczenia 
termicznego 

[37] UNDERCURRENT  [37] Nagłówek podmenu 
zabezpieczenia podprądowego 

I< ? OFF, ON Wybór funkcji pierwszego progu 
alarmowego dla funkcji 
zabezpieczenia podprądowego 

I< VALUE 0,1 do 1 In, w krokach 
0,01 In 

Ustawienia progu alarmowego 

t I< 0 do 150 s, w krokach 10 
ms 

Ustawienia progu wyzwalania 
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5. TUNELOWANIE 

 
Tunelowanie umożliwia połączenie oprogramowania MiCOM S1 Studio z urządzeniem IED 
MiCOM Alstom starszej generacji poprzez: 
 

− port szeregowy C26x lub 

− sieć Ethernet  

 
 

5.1 Tunelowanie przez połączenie szeregowe 
 

 
 

Komendy Hyperterminala umożliwiające uzyskanie informacji o tunelowaniu: 

− TunnelingRSState: czy funkcja tunelowania jest używana? 

− TunRSLines: które porty starszej generacji można podłączyć do tunelu? 

− TunRSIed <line number>: lista urządzeń IED podłączonych do linii <numer linii> 

oraz ich adres 

− TunRSStart <line number>,<IED address> umożliwia otwarcie tunelu pomiędzy 

komputerem a IED 

− TunRSStop umożliwia zamknięcie procedury tunelowania 

Procedura: 

1. Należy sprawdzić i upewnić się, czy MiCOM S1 Studio został poprawnie 

zainstalowany. 

2. Uruchom Hyperterminal na komputerze: prędkość transmisji wynosi 19 200, brak 

parzystości. 

3. Zweryfikuj, czy na konsoli hyperterminalu został odebrany komunikat [ > ]. 

4. Użyj komendy TunRSStart, aby otworzyć tunel i zatrzymać Hyperterminal. 

5. Otwórz plik DCS_S1.ini, a następnie upewnij się, że w sekcji [Transactions]  

− prędkość transmisji wynosi 19 200 

− COMPort jest tylnym portem szeregowym 

− nie ustawiono parzystości 

6. Otwórz program MiCOM S1 Studio: 

Tunel zamknie się automatycznie, jeżeli w ciągu dwóch minut nie nastąpi wymiana danych 
pomiędzy IED a MiCOM S1 Studio. 
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Więcej szczegółów można znaleźć w rozdziale C26x/PL Komunikacja. 
5.2 Tunelowanie przez sieć Ethernet 

 

 
 

5.2.1 Jak zainstalować komponenty tunelowania  
 
Warunek wstępny instalacji komponentów tunelowania: musisz być zalogowany jako 
administrator. 
 
1. Zainstaluj SBUS Agency (więcej w rozdziale SBUS/PL Instalacja). 

 
2. W katalogu <katalog instalacyjny>\Tunneling uruchom PATDbWin i ustaw swoje 

parametry (menu edycji): 
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3. Zamknij PATDbWin. 
 
UWAGA: JEŻELI KATALOG INSTALACYJNY KOMPONENTÓW TUNELOWANIA 

NIE JEST DOMYŚLNYM, NALEŻY ZMODYFIKOWAĆ PLIK 
INSTALL_ONCRPC.BAT KLIKAJĄC GO PRAWYM KLAWISZEM 
I WYBIERAJĄC OPCJĘ MODIFY 

 
4. Uruchom plik Install_oncrpc.bat 

 
5. Aby uruchomić usługę Portmap: 

 
− należy otworzyć managera usług, a następnie uruchomić services.msc 

 
− wybrać usługę PortMap 

 
− z rozwijanej listy Starting type wybrać  Automatic start-up 

 
− kliknąć Start 

 
− zamknąć menedżera usług 

 
6. Zainstaluj pliki dll tunelowania w katalogu MiCOM S1: 

 
− Dla Modbus: skopiuj dll S1V2ModdbusPatu.dll do katalogu ..\Micom S1\S&R- 

Modbus, a następnie zmień jego nazwę na SRModBus.dll 
 

− Dla T103: skopiuj dll S1V2T103Patu.dll do katalogu ..\Micom S1\S&R-103, 
a następnie zmień jego nazwę na W32KommDll.dll 

 
7. Zmodyfikuj plik C:\WINDOWS\system32\drivers\etc\hosts, aby zawierała listę 

jednostek C26x, z którymi chcesz się połączyć. 
 

8. Wstaw ciąg znaków [ # Begin_PATU_configuration - nie usuwaj tego komentarza ] 
przed listą adresów C26x. 

 
9. Wstaw ciąg znaków [ # End_of_PATU_configuration - nie usuwaj tego komentarza] 

za listą adresów C26x i zapisz plik. 
 

Przykład: 
 

 
  

# Begin_PATU_configuration - nie usuwaj tego komentarza 

 mypc 

 yourpc 

# End_of_PATU_configuration - nie usuwaj tego komentarza 
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5.2.2 Rozpoczęcie tunelowania 
 
1. Uruchom plik LaunchS1V2Patu.exe  

 

 

 
 

2. Zweryfikuj katalog lokalizacji MiCOM S1 

3. Wybierz protokół (Modbus / T103) 

4. Wpisz nazwę lub adres IP sterownika C26x, do którego podłączone jest urządzenie 

IED 

5. Wpisz numer magistrali, do której podłączone jest urządzenie IED 

6. Wpisz adres IED  

7. Kliknij Launch MiCOM S1 (URUCHOM MiCOM S1) 
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1. ZAKRES DOKUMENTU 
 
Niniejszy rozdział pochodzi z dokumentacji DS Agile C26x. Opisuje trzy interfejsy 
użytkownika (oznaczenie HI dla interfejsu człowiek-maszyna) dedykowane temu 
urządzeniu: 
 
− Panel przedni dla lokalnego HMI (lub LHMI) 

− Narządzie Computer Maintenance Tool (CMT) 

− Drukarka 
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2. PANEL PRZEDNI 
 

2.1 Przegląd 
 
Panel przedni urządzeń DS Agile C26x występuje w dwóch wersjach: 

 

− Prosty panel przedni z diodami LED, klawiszem  i łączem szeregowym 
(GHU21x) 

− Graficzny panel przedni z diodami LED, klawiszem , lokalny wyświetlacz 
sterowania (Local Control Display) i łączem szeregowym (GHU20x) 

 

 
 

RYSUNEK 1: PANEL PRZEDNI 40TE DS AGILE C26X (GHU20X) 
 
Przy zastosowaniu specjalnego panelu przedniego (GHU22x) istnieje możliwość zdjęcia 
panelu przedniego z głównej obudowy urządzenia DS Agile C26x i obsługiwanie go na 
odległość do 5m. 
 

Graficzny panel umożliwia operatorowi 

− Sterowanie: 

− wyłącznik (otwórz, zamknij) 

− odłącznik (otwórz, zamknij) 

− transformator (podnieś, opuść, idź do min, idź do maks.) 

− ogólne polecenie (start, stop lub otwórz/zamknij) 

− nastawa 

− tryb polowy (lokalny/zdalny) 

− tryb C26x (operacyjny, testowy, konserwacyjny) 

− wartość liczników 

− Przełączanie bazy danych 

− Modyfikacja ustawień poprzez drzewko menu 

− Potwierdzanie i kasowanie alarmów 

− Tłumione punkty pomiarowe 
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− Wyświetlacz: 

− Pozycja modułu 

− Lista alarmów 

− Rejestr zakłóceń 

− Konfiguracja 

− Lista zdarzeń 

− Lista usterek 

− Pomiary, licznik i wskazanie położenia zaczepu (TPI) 

− Fizyczne binarne wejście/wyjście, 

− Informacja o statusie 

− Tryb polowy (lokalny/zdalny, SBMC) 

− Wskazania obejść 

− Punkty nastawcze 

− Stan płyty 

− Stan IED 

− Aktywacja diody w zależności od statusu punktu pomiarowego 

 
 

2.2 Działanie diod LED 
 

Urządzenie wyposażone jest w 17 diod LED: 

− 16 jest zarządzanych przez oprogramowanie 

− 1 jest bezpośrednio podłączona do wewnętrznego zasilania 
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2.2.1 Pierwsze diody LED 

 
Pierwszych pięć diod pokazuje informacje o statusie urządzenia DS Agile C26x. 
Oznaczenia diod patrząc z góry na dół: 

 
Identyfika- 
tor diody Kolor Dioda zapalona Dioda wolno miga Dioda szybko miga Dioda zgaszona 

1 Czerwony 

Wystąpiła 
przynajmniej jedna 
poważna usterka 
(sprzęt, baza 
danych) (1) 

Wystąpiła przynajmniej 
jedna mniejsza usterka 
(płyta WE/WY, 
komunikacja z 
urządzeniami IED, …) (2) 

Niewykorzystywane Brak usterki 

2 Żółto- 
pomarańczowy 

Wszystkie alarmy 
potwierdzone, ale 
przynajmniej jeden 
alarm jest wciąż 
aktywny  

Wszystkie alarmy 
wyświetlane na panelu 
alarmowym są 
nieaktywne i 
potwierdzone 

Przynajmniej jeden 
niepotwierdzony 
alarm jest 
wyświetlany na 
panelu alarmowym 

Brak alarmu 

3 Żółto- 
pomarańczowy 

C26x w trybie 
operacyjnym 

C26x w trybie 
konserwacyjnym 

C26x w trybie 
testowym 

C26x w trybie 
ponownego 
uruchomienia 

4 Zielony Zasilanie włączone Niewykorzystywane Niewykorzystywane Zasilanie wyłączone 

5 (4) Czerwony 

Wszystkie pola 
zarządzane przez 
urządzenie C26x są 
w trybie 
LOKALNYM 

Pola zarządzane przez 
urządzenie C26x są w 
różnych trybach 
sterowania 

Niewykorzystywane 

Wszystkie pola 
zarządzanie przez 
urządzenie C26x są 
w trybie ZDALNYM 

6 Czerwony Globalna usterka (5) Niewykorzystywane Niewykorzystywane Brak jakiejkolwiek 
usterki 

 

(1) Poważna usterka: DS Agile C26x niedostępne ze względu na wewnętrzną usterkę 
(błąd bazy danych, awaria płyty CPU, …). 

(2) Mniejsza usterka to awaria powodująca jedynie niedostępność niektórych funkcji 
urządzenia. 

(3) Po zaniku alarmu, diody automatycznie powracają do stanu OFF (nieaktywny). 
(4) Przypisany przez C26x jedynie dla wersji bez panelu LCD: GHU2x1 lub dla 

rozszerzonego C26x. 
(5) Może to być awaria płytki, awaria urządzenia IED, wyłączone zasilanie, wyjście 

programu alarmowego (DO#0 z płytki BIU), rozłączone urządzenie IED lub 
rozszerzenie. 

 
 

2.2.2 Pozostałe diody LED 
 
Domyślne przypisanie pozostałych diod: 

− DIODA 7: awaria płytki DIU 

− DIODA 8: awaria płytki AIU 

− DIODA 9: awaria płytki DOU 

− DIODA 10: awaria płytki CCU 

− DIODA 11: awaria płytki AOU 

− DIODA 12: Przynajmniej jedno urządzenie IED jest rozłączone (pojedyncza 

kaseta/ kaseta główna/ kaseta rozszerzeń) 

− DIODA 13: - Przypisanie kastety rozszerzeń nie zgadza się z przypisaniem 
wynikającym z aktywnej bazy danych konfiguracyjnych, dla 
przykładu może to być rozłączona kaseta bądź też urządzenie 
C26x może znajdować się w trybie konserwacji (główna kaseta); 

 
- Status połączenia z główną kasetą (kasetą rozszerzenia) 
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Dla kaset rozszerzenia te domyślne przypisania nie mogą być zmieniane. 
DIODY od 14 do 17 mogą być wykorzystywane wyłącznie w głównej kasecie. 
 
Tabela zbiorcza: 

 

 Architektura jednokasetowa Architektura wielokasetowa 

C26x Główna kaseta Kaseta 
rozszerzeń 

Dioda Panel graficzny Panel prosty Panel graficzny Panel prosty Panel prosty 

1 Przypisany przez C26x Przypisany przez 
C26x 

Przypisany przez C26x Przypisany przez C26x Przypisany przez 
C26x 

2 

3 

4 Podłączony do zasilania 

5 Niewykorzystywane Przypisany przez C26x Niewykorzystywane Przypisany przez C26x Przypisany 
przez C26x 

6 Przypisany przez C26x Przypisany przez C26x 

7  
 
 
 
 
 
 
 
 
Dowolnie 
przypisany 

 
 
 
 
 
Wstępnie 
zdefiniowany 
 
 
 
 

 
 
 
 
Niewyko- 
rzystywane 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dowolnie 
przypisany 

 
 
 
 
 
Wstępnie 
zdefiniowany 
 
 
 
 

 
 
 
Niewyko- 
rzystywane 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dowolnie 
przypisany 

 
 
 
 
 
Wstępnie 
zdefiniowany 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Niewyko- 
rzystywane 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dowolnie 
przypisany 

 
 
 
 
 
Wstępnie 
zdefiniowany 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Niewyko- 
rzystywane 

 
 
 
 
 
 
Wstępnie 
zdefiniowany 
 
 
 
 
 

 
 
 
Niewyko- 
rzystywane 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

 
 
2.3 Dane konfiguracyjne 

 
Działanie programowalnych diod LED jest zdefiniowane w bazie danych C26x. 
Podczas korzystania z prostego interfejsu LHMI, 11 programowalnych diod określa status 
przypisanych wejść binarnych. Każdy stan wejścia binarnego jest wyświetlany za pomocą 
odpowiedniego stanu diody: ON (aktywny)/OFF (nieaktywny)/BLINKING (miganie). 
 
Podczas korzystania z interfejsu LHMI (z wyświetlaczem LCD), 13 programowalnych diod 
można skonfigurować tak, aby uzyskać dwa różne działania: 
 
1. określają status przypisanego wejścia binarnego. Każdy stan wejścia binarnego jest 

wyświetlany za pomocą odpowiedniego stanu diody: ON/OFF/BLINKING (tak samo 
jak w przypadku prostego interfejsu LHMI), 
 

2. umożliwiają zarządzanie wejściami binarnymi jako alarmami. Drugie działanie zostało 
opisane szczegółowo poniżej: 
 

− jeżeli stan wejścia binarnego to transient (stan przejściowy): 
− jeżeli stan wejścia binarnego to SET (ustawione), wówczas przypisana dioda 

posiada status ON (aktywny) lub Blinking Slow (wolne miganie) (zależnie od 
bazy danych), 
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− po naciśnięciu przycisku , status diody zmienia się na OFF (nieaktywny) 
(bez hasła). 
 

− jeżeli stan wejścia binarnego to permanent (stały): 
− jeżeli stan wejścia binarnego to SET (ustawiony), wówczas przypisana dioda 

posiada status Blinking Slow (wolne miganie), 
 

− po naciśnięciu przycisku , status diody zmienia się na ON (aktywny) (bez 
hasła), 
 

− jeżeli stan wejścia binarnego to RESET, wówczas przypisana dioda nadal 

pozostaje w stanie Blinking (miganie), o ile nie został naciśnięty przycisk  lub 
też zmienia stan na OFF (nieaktywny) jeżeli przycisk został wciśnięty. 
 
 

Uwagi: - Przycisk  jest stosowany do nawigacji po drzewku menu. 
Funkcja ta nadal pozostaje aktywna a potwierdzanie alarmów 
z poziomu drzewka menu nie jest możliwe. 

 - Prosty panel nie posiada funkcji potwierdzania alarmu (brak 

przycisku  ). 
 
 

Pozostałe 11 diod jest dowolnie programowalne: można je dołączyć do punktów 
pomiarowych. Ponadto, stan punktu pomiarowego wyświetlany jest poprzez stan diody: on, 
off, slow blinking, fast blinking (aktywny, nieaktywny, wolne miganie, szybkie miganie). 
Dla Single Point (punktu pojedynczego), do diody można przypisać stan Set 
(ustawione)/Reset/Invalid (nieprawidłowy) (tj. wszystkie pozostałe stany). Dla Double Point 
(punktu podwójnego), do diody można przypisać stan  Open (otwórz) / Close (zamknij) / 
Invalid (nieprawidłowy) (tj. wszystkie pozostałe stany). 
 
 

2.3.1 Ogólne informacje na temat obsługi wyświetlacza 
 
Lokalny interfejs HMI sterownika składa się z kilku paneli i jednego drzewka menu. Panele 
umożliwiają wyświetlanie informacji i wydawanie komend sterowania, podczas gdy drzewko 
menu służy do wyświetlania i modyfikacji ustawień sterownika. 
 

Uwaga: Jeżeli urządzenie wyposażone jest w płytkę TMU210, wówczas 
ustawienia zabezpieczeń i powiązane ustawienia sterowania można 
oglądać i zmieniać w dedykowanym panelu „Settings” (Ustawienia) 
zamiast w drzewku menu. 

 

Podczas nawigacji po menu, przycisk  jest stosowany do powrotu do poprzedniego 
panelu i nie ma on żadnego wpływu na zarządzanie diodami. 

 

Przycisk  pozwala na wyświetlenie kolejnego panelu. 

Z każdego panelu, za wyjątkiem panelu Settings (Ustawienia), przycisk  umożliwia 
dostęp do drzewka menu. 

Przyciski  i  umożliwiają dostęp do różnych paneli w danej grupie. 
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Lista grup paneli 
 
− Panel Service (obsługa serwisowa): Ogólne informacje na temat urządzenia (numer 

seryjny, wersja oprogramowania, wersja i stan obu baz danych, godziny pracy, tryb 
pracy i tryb redundancji) 
 

− Panel Binary Inputs (Wejścia binarne) i panel Binary Outputs (Wyjścia binarne) 
(informacje o wejściu cyfrowym i stanach wyjścia): dostępne w trybie operacyjnym 
i trybie konserwacji za wyjątkiem sytuacji, w której nie ma bazy danych. 
 

− Panele Bay (Pole): Jeden lub dwa panele dla każdego pola wraz z podpanelami dla: 
− pomiaru, licznika i TPI 
− status pojedynczych, podwójnych i wielokrotnych punktów danych 
− Sterowanie 

 
− Panel Settings (Ustawienia) (opcja): Panel ten jest dostępny tylko wtedy, gdy 

został wybrany podczas procesu konfiguracji. Jest on sensowny jedynie w sytuacji, 
kiedy urządzenie C26x jest wyposażone w płytkę TMU210, gdyż panel ten służy do 
wyświetlania i modyfikacji ustawień zabezpieczeń a jest pusty, jeżeli ich nie ma. 
 

− Panel Alarm: Jeden panel do wyświetlania listy alarmów, umożliwia potwierdzanie 
i kasowanie alarmów 
 

− Panel Event (Zdarzeń): Jeden panel do wyświetlania listy zdarzeń 
 

− Panel Fault (Usterek): Jeden panel do wyświetlania listy usterek 
 

− Panel Disturbance (Zakłóceń): Jeden panel do wyświetlania nagłówka pliku 
zakłóceń 

 

 
 
Uwagi: Domyślne panele (po uruchomieniu i upływie ustalonego czasu 

bezczynności) są definiowane w trakcie procesu konfiguracji: panel 
Service, panel Fault lub jeden z paneli Bay  

 

Wciśnięcie przycisku  z poziomu dowolnego panelu spowoduje 
powrót wyświetlacza do panelu Service . 
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2.3.2 Obsługa języków 
 
Wyświetlacz LCD obsługuje dwa języki, których wyboru dokonuje się na etapie procesu 
konfiguracji. Parametr w drzewku menu umożliwia przełączanie pomiędzy tymi językami. 
 
 

2.3.3 Wyświetlanie godziny i daty 
 
Przedni panel HMI wyświetla godzinę, datę i stan synchronizacji czasu ze sterownikiem. 
Godzina: czas dnia jest wyświetlany na wszystkich panelach LCD. Jednakowo dla 
każdego panelu, czas dnia wyświetlany jest w pierwszym wierszu panelu. 
 
Format wyświetlania czasu to THH:MM:SS gdzie T to stan synchronizacji czasu (* lub brak 
wpisu), HH reprezentuje godzinę (0 do 23), MM reprezentuje minuty (00 do 59) a SS 
reprezentuje sekundy (0 do 59). 

 

 
 

RYSUNEK 3: EKRAN GODZINY 
 
W panelach Event, Alarm i Disturbance znaczniki czasu należy podawać w milisekundach. 
Dlatego też, format czasu wygląda następująco TGG:MM:SS.MMM 
Date: data wyświetlana jest jedynie w panelach Event i Alarm. Każde zdarzenie i każdy 
alarm są wyświetlane wraz z jego datą i czasem wystąpienia (znacznik czasu). 
 
Istnieją trzy programowalne formaty dat, gdzie DD oznacza dzień miesiąca (01 do 31), MM 
to oznaczenie miesiąca (01 do 12) a YY określa rok (00 do 99): 

− DD/MM/YY 

− MM/DD/YY 

− YY/MM/DD 

 
Stan synchronizacji czasu: firmware C26x zarządza następującymi stanami 
synchronizacji czasu: 

− not synchronised (nie zsynchronizowany) (“*”): data/czas nie były nigdy 

synchronizowane 

− synchronised (zsynchronizowany) (“ “): data/czas zostały zsynchronizowane 

 

W drzewku menu można ustawić zarówno datę jak i czas; szczegóły dotyczące instrukcji 
wprowadzania tych zmian znajdują się w rozdziale C26x/EN ST. 

 
 

2.3.4 Panel informacji dotyczących obsługi serwisowej Service 
 
Lokalny interfejs HMI wyświetla na jednym panelu informacje odnoszące się do urządzenia 
C26x, takie jak: 
 
− numer seryjny urządzenia C26x 

− wersja oprogramowania 

− numer wersji i numer wersji pierwszej bazy danych 

− numer wersji i numer wersji drugiej bazy danych 

− stan obu baz danych 
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− czas pracy urządzenia DS Agile C26x 

− tryb pracy 

− tryb redundancji 
 

 
RYSUNEK 4: PRZYKŁADOWY PANEL INFORMACJI SERWISOWYCH 
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2.3.5 Wyświetlanie binarnych informacji wejściowych 
 
Stan wszystkich fizycznych wejść binarnych, dla każdej płyty wejść zdefiniowanej 
podczas procesu konfiguracji jest wyświetlany w panelu Inputs. 
 
Każdy panel zawiera: 
 
− Numer płytki i jej typ (DIU, CCU) 

− Listę wszystkich wejść binarnych dostępnych na płytce, definiowanych przez: 

− Numer wejścia: DI xxx 

− Fizyczny stan wejścia z trzema możliwymi wartościami do przyjęcia (On 

(aktywne), off (nieaktywne), faulty (usterka)) 
 

I N P U T S      <stan czasu> <godzina> 

                     
   B O A R D  X X    Typ płytki     
                     

D I  X X X  wartość  D I  X X X  wartość 

D I  X X X  wartość  D I  X X X  wartość 

D I  X X X  wartość  D I  X X X  wartość 

D I  X X X  wartość  D I  X X X  wartość 

D I  X X X  wartość  D I  X X X  wartość 

D I  X X X  wartość  D I  X X X  wartość 

D I  X X X  wartość  D I  X X X  wartość 

D I  X X X  wartość  D I  X X X  wartość 

D I  X X X  wartość  D I  X X X  wartość 

D I  X X X  wartość  D I  X X X  wartość 

                     
                     

 

 
 

RYSUNEK 5: PRZYKŁADOWY PODPANEL WEJŚĆ BINARNYCH 
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2.3.6 Wyświetlanie binarnej informacji wyjściowej 
 
Stan wszystkich fizycznych wyjść binarnych, dla każdej płyty wyjść zdefiniowanej podczas 
procesu konfiguracji jest wyświetlany w panelu Outputs. 
 

Każdy panel zawiera: 

− Numer płyty i jej typ (DOU, CCU) 

− Listę wszystkich wyjść binarnych dostępnych na płytce, definiowanych przez: 

− Identyfikator wyjścia: DO xxx 

− Fizyczny stan wyjścia z trzema możliwymi wartościami do przyjęcia (On 

(aktywne), off (nieaktywne), faulty (usterka)) 

 
 

O U T P U T S     <stan czasu> <godzina> 

                     
   B O A R D  X X           
                     

D O  X X X  wartość  D O  X X X  wartość 

D O  X X X  wartość  D O  X X X  wartość 

D O  X X X  wartość  D O  X X X  wartość 

D O  X X X  wartość  D O  X X X  wartość 

D O  X X X  wartość  D O  X X X  wartość 

D O  X X X  wartość  D O  X X X  wartość 

D O  X X X  wartość  D O  X X X  wartość 

D O  X X X  wartość  D O  X X X  wartość 

D O  X X X  wartość  D O  X X X  wartość 

D O  X X X  wartość  D O  X X X  wartość 
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RYSUNEK 6: PRZYK  ŁADOWY PODPANEL WYJŚCIA BINARNEGO 

 
 

2.3.7 Panele Bay (Pole) 
 
Graficzne reprezentacje pól są widoczne w panelach. Każde pole posiada swój własny 
panel (maksymalnie dwa). Panel przedni urządzenia C26x umożliwia wyświetlenie maks. 
12 pól. Na każdym panelu można wyświetlić maksymalnie 9 urządzeń. 
Za wyjątkiem wskaźników czasu wszystkie pozostałe informacje zawarte na tych panelach 
są konfigurowalne. 

 

 
 

RYSUNEK 7: ZARZĄDZANIE POLAMI 
 

Kursory  i  służą do przechodzenia z jednej strony do drugiej, w przypadku 
kiedy pole jest wyświetlane na więcej niż dwóch stronach. 
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Dla jednego pola: 
 

 
 

RYSUNEK 7: ZARZĄDZANIE POLAMI 
 

Informacje wyświetlane w panelu pola to: 

− nazwa pola (ustalona pozycja), maksymalnie 16 znaków 

− czas (gg:mm:ss), poprzedzony przez jego stan (* oznacza brak synchronizacji) 

− graficzną reprezentację pola: pole jest wyświetlane w postaci jednokreskowego 

schematu. Graficzne obrazki wykonane z bitmap do reprezentacji modułów, pionowe 

i poziome linie oraz etykiety 

− tryb SBMC 

− tryb pola lokalny/zdalny 

− aktywacja obejścia kontroli synchronizmu, jeżeli dotyczy i jeśli istnieje 

− aktywacja obejścia wzajemnego uzależnienia blokad, jeśli istnieje 

− pomiar PP/PN wyświetlany na pionowym graficznym histogramie (pionowy obszar 

wykresu pomiaru) lub na poziomym graficznym histogramie (poziomy obszar 

wykresu pomiaru). VMGA i HMGA wykluczają się. Na histogramie mogą być 

wyświetlane jedynie pomiary PP/PN. Do histogramu można przypisać maks. cztery 

pomiary PP/PN. Przyciski  i  służą do wskazania pomiaru, który ma być 

wyświetlany na histogramie. Całkowity histogram reprezentuje 120% lub 200% 

wartości znamionowej 

− nazwa pomiaru (ustalona pozycja) 

− wartość pomiaru (ustalona pozycja) 

− raport poleceń (ustalona pozycja) 

− dostęp do paneli punktów pomiarowych 
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Przykład: 
 

 
 

RYSUNEK 9: PRZYKŁADOWY PANEL POLA 
 
 
2.3.7.1 Podpanel stanu 

 
Ten panel umożliwia wyświetlanie stanu cyfrowych punktów pomiarowych (punktów 
pojedynczych, podwójnych i wielokrotnych). 
do wyświetlenia jakichkolwiek informacji niezbędne są trzy wiersze. 
 

S T A T E       <stan czasu> <godzina> 
      B A Y  i           

SPS, DPS lub MPS 1 (3 wiersze) 
SPS, DPS lub MPS 2 (3 wiersze) 
SPS, DPS lub MPS 3 (3 wiersze) 
SPS, DPS lub MPS 4 (3 wiersze) 

 
SPS / DPS / MPS definiowany jest przez: 

 

<Etykieta punktu pomiarowego> = maksymalnie 16 znaków      
     Moduł wejścia binarnego = maksymalnie 16 znaków 

Stan wejścia binarnego = maksymalnie 21 znaków 

 
W tym panelu operator może stłumić (usunąć) punkt pomiarowy. 
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RYSUNEK 10: PRZYKŁADOWY PODPANEL STANU 
 
 

2.3.7.2 Podpanel pomiaru, licznika i TPI 
 
Panel ten umożliwia wyświetlanie stanu pomiaru, licznika i TPI. Zdefiniowany jest przez trzy 
listy elementów (pomiar, licznik oraz TPI), przy czym każda lista jest rozłożona na kilka 
stron (3 porcje informacji na stronę). 
 

 
M E A S  C O U N T  <stan czasu> <godzina> 

B A Y  i                 
Pomiar 1 

                     
Pomiar 2 

                     
Pomiar 3 

                  … 

 
Wyświetlanie pomiarów 
 
O ile zostanie to zdefiniowane w bazie danych, wówczas wartości analogowe lub pomiary 
cyfrowe mogą być wyświetlane w tym panelu. Wartość jest wyświetlana w postaci dwóch 
cyfr po przecinku i pięciu cyfr przed przecinkiem. 

 
<Etykieta pomiaru> = maksymalnie 16 znaków    

     Moduł pomiaru = maksymalnie 16 znaków 

    Wartość: 7 znaków      Jednostka (5 
znaków) 

Stan pomiaru = maksymalnie 21 znaków 
 
Wyświetlanie liczników 
O ile zostanie to zdefiniowane w bazie danych, wówczas wartość licznika może być 
wyświetlana w tym panelu. Wartość jest wyświetlana w postaci dwóch cyfr po przecinku 
i pięciu cyfr przed przecinkiem. 
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<Etykieta licznika> = maksymalnie 16 znaków    
     Moduł licznika = maksymalnie 16 znaków 

    Wartość: 7 znaków      Jednostka (5 
znaków) 

Stan licznika = maksymalnie 21 znaków 
 
Wyświetlanie TPI 
O ile zostanie to zdefiniowane w bazie danych, wówczas TPI może być wyświetlane w tym 
panelu. 

 

<Etykieta TPI> = maksymalnie 16 znaków    
     Moduł licznika = maksymalnie 16 znaków 
    Wartość: 3 znaki       

Stan TPI = maksymalnie 21 znaków 
 
W tym panelu istnieje możliwość tłumienia (usuwania) pomiaru lub TPI (funkcja 
niedostępna dla liczników). 
 

 
 

RYSUNEK 11: PRZYK ŁADOWY PODPANEL POMIARU 
 
 

2.3.7.3 Podpanel Controls (polecenia sterujące) 
 
Operator przy pomocy podpanelu sterowania ma możliwość sterowania modułami. 
Komendy są wyświetlane według następującego wzoru: 
 

 
 
W tym panelu, operator dokonuje zaznacza wybrane polecenie przy pomocy klawisza . 
Polecenia sterujące SBO i DE wykonuje się zgodnie z przedstawioną poniżej konfiguracją 

Aby wysłać polecenie DE, operator korzysta z klawiszy  i  , wybierając nimi OFF lub 
ON. 

Aby wysłać polecenie SBO, operator korzysta z klawiszy  i  , wybierając nimi OFF 

lub ON Wykonanie jest zatwierdzane za pomocą klawisza . 

Aktualny stan wyświetlany jest w trzecim wierszu (tylko ON lub OFF). Przycisk  
umożliwia anulowanie sekwencji sterowania. 

Nazwa polecenia 
 

Nazwa modułu 

Etykieta 
 

stan 



Interfejs operatora (HMI) C26x/EN HI/C56a 
 
DS Agile C26x Strona 21/44 
 

 
 

 
RYSUNEK 12: PRZYK ŁADOWY PODPANEL STEROWANIA 

 
 

2.3.7.4 Podpanel wzajemnego uzależnienia blokad 
 

Jeśli w graficznym panelu pola zostanie wybrany moduł, wówczas przycisk  umożliwia 
dostęp do panelu wzajemnego uzależnienia blokad. Wciśnięcie dowolnego przycisku 
powoduje opuszczenie tego panelu i powrót do graficznego panelu pola. 
 
Panel ten wyświetla wynik równia wzajemnego uzależnienia blokad (TRUE 
(prawda)/FALSE (fałsz)) powiązanego z sterowanym modułem. 
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2.3.8 Panel ustawień (opcja) 

 
Panel ten jest dostępny tylko wtedy, gdy został wybrany podczas procesu konfiguracji. 
Jest on sensowny jedynie w sytuacji, kiedy urządzenie C26x jest wyposażone w płytę 
TMU210, gdyż panel ten służy do wyświetlania i modyfikacji ustawień zabezpieczeń 
i zazwyczaj będzie pusty, jeżeli ich nie ma. 
 
Aby ustawienia zabezpieczeń były tutaj prawidłowo wyświetlane, należy je pobrać po 
konfiguracji baz danych przy użyciu oprogramowania DS Agile S1 (patrz Rozdział 
Ustawienia). 

 

 
 

RYSUNEK 13: DRZEWKO MENU WYBORU USTAWIEŃ 
 

I N T E R L O C K <stan czasu> <godzina> 

< Etykieta modułu > = 16 znaków 

E Q L O P E N : stan 

E Q L C L O S E : stan 

E X I T 
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Do nawigacji po panelu ustawień i jego podpanelach należy: 
 

− użyć przycisków  i  do przełączania pomiędzy menu ustawień a podmenu,  

− użyć przycisków  i , aby przejść do pól ustawień. 
 

Pierwsza strona pozwala wybrać czy ustawienia mają być jedynie przeglądane, czy też 
modyfikowane, gdyż ta druga opcja wymaga podania hasła zanim wprowadzenie 
jakichkolwiek zmian będzie możliwe. Jeżeli jakieś ustawienia zostaną zmienione, wówczas 
wyświetlą się dwa dodatkowe pola wyboru pozwalające zdecydować czy wprowadzone 
zmiany mają być usunięte, czy zapisane. Dostępne są cztery tryby pracy: 
 
− Tylko odczyt: Nie wprowadzono żadnego hasła. W tym trybie nie ma możliwości 

zmiany jakichkolwiek ustawień. 
 

− Edycja: Wprowadzono prawidłowe hasło i można zmieniać ustawienia 
 

− Zmodyfikowany: Wprowadzono prawidłowe hasło i przynajmniej jedno ustawienie 
zostało zmienione. 
 

− Zapisywanie: Zmiany ustawień zostaną zapisane. 
 

Na drugim ekranie wyświetlana jest możliwość wyboru trzech grup ustawień: Grupa 1, 
Grupa 2 i Grupa Auto. 
Grupy te posiadają te same bazowe ustawienia, jakie wystąpiłyby, gdyby plik ustawień 
został otwarty w DS Agile S1. 

 
GRUPA 1 i GRUPA 2 zawierają ustawienia zabezpieczeń: Gdy jedna grupa jest 
aktywna, wtedy druga jest nieaktywna. GRUPA AUTO zawiera różne ustawienia 
automatyzacji wyzwalania i sterowania i jest odpowiednikiem AUTOMAT. Menu 
CTRL w DS Agile S1. 
Ustawienia dla tych trzech grup są wyświetlana na kilku ekranach. Etykiety są 
generalnie takie same jak pierwsze 18 znaków używanych w  DS Agile S1. 
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RYSUNEK 14: WYBÓR TYPOWYCH USTAWIEŃ 
 

Uwaga: W przeciwieństwie do wyświetlacza w oprogramowaniu 
konfiguracyjnym zainstalowanym na komputerze, HMI 
panelu przedniego C26x nie ukrywa ustawień 
niewybranych funkcji zabezpieczeń, tj., dla przykładu, 
nawet jeśli I> ? jest ustawione na ON (bez kierunku), to 
parametry polaryzacji (I> TORQUE a także I> TRIP 
ZONE) będą nadal widoczne i będzie je można 
konfigurować. 

 
 

2.3.9 Panel Alarm (opcja) 
 
Panel ten jest dostępny tylko wtedy, gdy został wybrany podczas procesu 
konfiguracji. 
 
Alarmy wyświetlane są na panelu w postaci jednej listy. Lista ta jest 
przechowywana w pamięci cyklicznej i jest wyświetlana w postaci przewijanego 
podglądu, tak samo jak w przypadku panelu zdarzeń. 
 
Jeden ekran wyświetlany na LCD może pomieścić maksymalnie dwa alarmy: 

 

A L A R M       <stan czasu> <godzina> 
 

<Data, godzina i stan czasu ostatniej zmiany stanu alarmowego> =21 znaków 
<Stan alarmowy>=19 znaków Maks.  Gr 

<Informacja o zdarzeniu, które spowodowało wystąpienie zmiany stanu alarmowego> 5 
wierszy * maks. 21 znaków/wiersz 

 
<Data, godzina i stan czasu ostatniej zmiany stanu alarmowego> =21 znaków 
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<Stan alarmowy>=19 znaków Maks.  Gr 

<Informacja o zdarzeniu, które spowodowało 
wystąpienie zmiany stanu alarmu> 5 wierszy * 

maks. 21 znaków/wiersz. 

                     
 
Alarm składa się z 7 wierszy: 

Wiersz 1: znacznik czasu wystąpienia alarmu 

Wiersz 2: stan alarmu i jego powaga 

Wiersz 3: etykieta pola 

Wiersz 4: etykieta modułu 

Wiersz 5: etykieta punktu pomiarowego 

Wiersz 6: stan punktu pomiarowego 

Wiersz 7: wartość i jednostka punktu danych (jeśli istnieje) 

Potwierdzanie i kasowanie alarmów zostało opisane w rozdziale „Sterowanie”. 

 

 
 

RYSUNEK 15: PRZYKŁADOWY PODPANEL ALARMU 
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2.3.10 Panel zdarzeń 
 
Panel zdarzeń umożliwia wyświetlanie listy zdarzeń urządzenia C26x w porządku 
chronologicznym. Zdarzenia wyświetlane są od najnowszych do najstarszych: oznacza to, 
że najnowsze zdarzenie jest wyświetlane na górze panelu zdarzeń (tj. najnowsze 
zdarzenie ma zawsze pozycję 1). 
 
Lista zdarzeń ma formę zapętlonego kolejkowania. Maksymalny rozmiar listy zależy od 
wersji urządzeń serii C26x. Lista jest wyświetlana w postaci podglądu przewijanego za 
pomocą przycisków strzałek. Kiedy zapętlona kolejka jest pełna i wystąpi nowe zdarzenie, 
wtedy pozycja każdego zdarzenia jest zwiększana a w konsekwencji najstarsze zdarzenie 
zostaje wyrzucone z kolejki. 
 
Jeden ekran na wyświetlaczu LCD może pomieścić maksymalnie dwa zdarzenia. 
Kiedy użytkownik po raz pierwszy wchodzi do panelu zdarzeń, wówczas wyświetlane są 
dwa najnowsze zdarzenia. 

 
E V E N T       <stan czasu> <godzina> 
0 0 1 ⎯ ⎯ ⎯ ⎯ ⎯ ⎯ ⎯ ⎯ ⎯ ⎯ ⎯ ⎯ ⎯ ⎯ ⎯ ⎯ ⎯ ⎯ 

<Data, godzina i stan czasu zdarzenia> =21 znaków 
<Informacja o zdarzeniu> 5 wierszy * maks. 21 znaków/wiersz: 

0 0 2 ⎯ ⎯ ⎯ ⎯ ⎯ ⎯ ⎯ ⎯ ⎯ ⎯ ⎯ ⎯ ⎯ ⎯ ⎯ ⎯ ⎯ ⎯ 
<Data, godzina i stan czasu zdarzenia> =21 znaków 

<Informacja o zdarzeniu> 5 wierszy * maks. 21 znaków/wiersz 
                     

 

Zdarzenie składa się z 7 wierszy: 

Wiersz 1: pozycja zdarzenia w zapętlonej kolejce 

Wiersz 2: znacznik czasu zdarzenia 

Wiersz 3: etykieta pola 

Wiersz 4: etykieta modułu 

Wiersz 5: etykieta punktu pomiarowego 

Wiersz 6: stan punktu pomiarowego 

Wiersz 7: wartość i jednostka punktu danych (jeśli istnieje) 

Mechanizm wyświetlania pierwszego ekranu: 

− Kiedy operator wyświetla pierwszy ekran, przyjmuje się, że poszukuje najnowszych 
zdarzeń. Dlatego też, ekran zostanie odświeżony natychmiast po pojawieniu się 
nowego zdarzenia. 
 

Mechanizm wyświetlania ekranu pośredniego: 
− Kiedy operator wyświetla ekran zlokalizowany pomiędzy pierwszym a ostatnim 

ekranem, przyjmuje się, że przygląda się tym zdarzeniom dokładniej. 
 

− Dlatego też, w sytuacji kiedy pojawi się nowe zdarzenie, użytkownik ma 
wyświetlane nadal te same zdarzenia, które aktualnie analizuje. Jednakże, pozycja 
każdego zdarzenia na liście jest zwiększana w czasie rzeczywistym przez nowe 
zdarzenie. Kiedy wyświetlane zdarzenie jest usuwane z FIFO, wówczas na jego 
miejsce jest wyświetlane najstarsze zdarzenie. 

 
Mechanizm wyświetlania ostatniego ekranu: 
− Gdy kolejka jest zapełniona, ostatni ekran oznacza wyświetlanie dwóch 

najstarszych zdarzeń z FIFO. Kiedy wyświetlane zdarzenie zostanie usunięte 
z FIFO, wówczas wyświetlane będzie nowe najstarsze zdarzenie. 
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RYSUNEK 16: PRZYKŁADOWY PODPANEL ZDARZENIA 

 
 

2.3.11 Panel usterek 
 
 
Pierwsza dioda lokalnego HMI wskazuje dwa poziomy usterek. Kiedy dioda jest zapalona, 
wówczas mamy do czynienia z poważną usterką. Może to być: 
 
− niespójność bazy danych 

− awaria sprzętu 

Jeśli mamy do czynienia z mniej poważną usterką wówczas dioda miga. Może to być: 

− rozłączone IED 

− problem z IRIG-B 

− problem z ISaGRAF 

Panel usterki wyświetla te awarie. 
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2.3.12 Panel rejestru zakłóceń 
 
Wyświetlacz rejestrów zakłóceń odpowiada liście dostępnych rejestrów zakłóceń 
urządzenia C26x. Obsługiwane są dwa typy plików: 
 
− plik zakłóceń z IED 

 
− przebieg falowy obliczony wewnętrznie przez C26x 

 
D I S T U R B     <stan czasu> <godzina> 

Nazwa 
pliku ⎯ ⎯ ⎯ ⎯ ⎯ ⎯ ⎯ ⎯ ⎯ ⎯ 

<Data początku rejestru, godzina i stan czasu> = 21 znaków 
<Informacja o zdarzeniu, które spowodowało rejestrację>: 2 wiersze * maks. 
21 znaków/wiersz dla rejestru przebiegów falowych sterownika Nazwa IED 

dla rejestru zakłóceń IED 
Nazwa pliku ⎯ ⎯ ⎯ ⎯ ⎯ ⎯ ⎯ ⎯ ⎯ ⎯ 

<Data początku rejestru, godzina i stan czasu> = 21 znaków 
 
                     

 
Na panelu wyświetlane są rejestry w postaci dwóch list, zgodnie ze źródłem pochodzenia. 
Wyświetlane informacje zależą od źródła pochodzenia pliku: 
 
− Zapisy przebiegów falowych mają format COMTRADE, na jednym ekranie można 

wyświetlić 3 pliki. Na panelu wyświetlana jest tylko nazwa pliku .cfg (pliki 
z rozszerzeniem .dat można jedynie wysyłać). 

 

Nazwa pliku (format nazwa . cfg)       Typ (F,S) 
Znacznik czasu 
Nazwa pola/ Nazwa modułu/ Etykieta punktu danych (do 2 wierszy) 

 
 
(F dla szybkiego przebiegu falowego, S dla wolnego) 
− Z urządzenia IED: na jednym ekranie mogą być wyświetlane 3 pliki. 

 

Nazwa pliku (format nazwa . ext)          
Znacznik czasu 
Nazwa urządzenia IED      

 
 

2.3.13 Drzewko menu 
 
Niektóre parametry C26x operator może ustawić poprzez lokalny HMI. Wyświetlanie / 
modyfikacja wartości parametru odbywa się w drzewku menu poprzez lokalny HMI. 
Wszystkie parametry zostały pogrupowane w tej samej ścieżce dostępu drzewka menu. 
 

Parametry, które można modyfikować on-line to: 

− język 

− wartość liczników 

− parametry kontroli synchronizmu (o ile występują) 

− parametry automatyki SPZ 

− opóźnienie impulsu dla poleceń sterujących otwarcia/zamknięcia 

− opóźnienia dla ruchu 00 i ruchu 11 

− opóźnienia filtrowania ustawicznego 
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− parametry przełączania 

− progi czułości, strefy nieczułości i histerezy pomiarów 

− parametry komunikacji szeregowej 

Polecenia sterujące, które mogą być aktywowane z poziomu drzewka menu to: 

− reset godzin pracy 

− zmiana tryby pracy C26x 

− globalne potwierdzenie alarmu 

− globalne kasowanie alarmu 

− przełączanie bazy danych 

− ustawienie daty i czasu 

− modyfikacja wartości liczników 

− modyfikacja wartości liczników energii 

 
 

Uwaga: Przycisk  używany jest do nawigacji po drzewku menu. Ta 
funkcja pozostanie dlatego też potwierdzenie alarmu poprzez 
drzewko menu nie będzie możliwe. 

 
Poniższe rysunki przedstawiają drzewko menu w trzech trybach pracy. 
 



C26x/EN HI/C56a Interfejs operatora (HMI) 
 
Strona 30/44 DS Agile C26x 
 

 
 

RYSUNEK 17: DRZEWKO MENU W TRYBIE PRACY I TRYBIE TESTOWYM 
(PRZYK ŁAD) 
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RYSUNEK 18: DRZEWKO MENU W TRYBIE 
KONSERWACJI 

 
 

2.3.14 Operacje sterowania 
 
Operacje sterowania, które można wykonać z lokalnego HMI to: 

− lokalny/zdalny tryb pola 

− sterowanie wyłącznikami lub odłącznikami 

− sterowanie przełącznikiem zaczepów 

− zmiana trybu C26x 

− przełączanie baz danych 

− kasowanie godzin pracy 

− ustawienie daty i czasu 

− ręczne kasowanie/modyfikacja liczników i liczników energii 

− potwierdzanie alarmów 

− kasowanie alarmów 

Niektóre z tych poleceń są dostępne z poziomu panelu (panel pola lub alarmu), inne 
z kolei są dostępne w drzewku menu. Niektóre polecenia sterujące są chronione albo przez 
lokalny tryb pola, albo przez hasło. 
 
Zasady bezpieczeństwa i dostępu do poleceń sterujących zostały podsumowane w tabeli 
poniżej: 

 

Lokalne Polecenie sterujące Ochrona 
 Lokalne/zdalne sterowanie polem Ochrona hasłem (opcja) 

X Moduł komend 

Brak ochrony hasłem. 
Niemniej jednak chroniony hasłem 
komendy 1, o ile polecenie to 
istnieje 

 Tryb C26x Ochrona hasłem 
 Przełączanie bazy danych Ochrona hasłem 
 Reset godzin pracy Ochrona hasłem 
 ustawienie daty i czasu Ochrona hasłem 
 Ręczny reset liczników Ochrona hasłem 
 Potwierdzanie alarmów Ochrona hasłem 
 Kasowanie alarmów Ochrona hasłem 
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2.3.14.1 Lokalne/zdalne sterowanie polem 
 
Lokalne/zdalne sterowanie pola w panelu przednim LCD (GHU20x) 
 
Operator może zmieniać tryb pola: 

− z lokalnego na zdalny 

− ze zdalnego na lokalny 

Jeśli C26x zarządza kilkoma polami, wówczas pole po polu definiowany jest stan każdego 
pola - lokalne lub zdalne. Zmiana trybu pola jest możliwa, jeśli panel pola jest zdefiniowany. 

Oznacza to, że zmiana lokalnego/zdalnego trybu sterowania pola poprzez przycisk  
umieszczony na panelu nie będzie możliwa, jeśli pole nie będzie przypisane (powiązane) 
z panelem pola. 
Przełączanie ze stanu zdalnego na lokalny może być chronione hasłem. Przełączanie ze 
stanu lokalnego na zdalny nie jest chronione. 
 
Lokalne/zdalne sterowanie pola w prostym panelu z diodami (GHU21x) 
 
W przypadku prostego panelu, operator steruje jednocześnie wszystkimi polami C26x. Aby 
zmienić tryb, należy wcisnąć przycisk na co najmniej 3 sekundy. Do sprawdzenia 
sterowania nie jest wymagane hasło. Do wyświetlania aktualnego trybu konieczna jest 
dioda LED, dlatego też piąta dioda została przeznaczona do tego celu. Jeśli wszystkie pola 
NIE są w tym samym stanie, wówczas polecenie przełączy wszystkie pola do trybu 
lokalnego. 
 
 

2.3.14.2 Polecenia wyłączników, odłączników i podstawowych modułów 
 
Moduł komend można realizować na dwa sposoby: 

− z panelu graficznego 

− z komendy przesłanej z podpanelu 

Polecenia dla wyłączników, odłączników lub inne podstawowe komendy są wystawiane 
przez operatora w lokalnym HMI. Komendy dostępne z lokalnego HMI, to: 
 
− otwórz 

− zamknij 

− zamknij zsynchronizowany wyłącznik 

− zamknij z obejściem zsynchronizowanego wyłącznika (zamknięcie siłowe), dostępne 
jedynie w przypadku, gdy wejście cyfrowe „Accept Forcing” jest odpowiednio 
skonfigurowane 

 

Przycisk  umożliwia anulowanie wyboru w przypadku komendy close_synchrocheck 
(zamknięcie z kontrolą synchronizmu). 

 
Komenda SBO 
W przypadku komendy wyboru/wykonania (SBO) otwarcia lub zamknięcia modułu, przed 
wysłaniem komendy wykonania należy dokonać wyboru na lokalnym interfejsie HMI. 

 

Aby tego dokonać, najpierw należy nacisnąć jednokrotnie przycisk komendy (przycisk 

dla OFF lub przycisk  dla ON), aby wybrać daną komendę, a następnie nacisnąć ten 

sam przycisk ponownie, aby wykonać polecenie. 
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Po prawidłowym potwierdzeniu wybranej komendy, moduł będzie wyświetlany w negatywie. 
 
Komenda DE 
 
W przypadku komendy Direct execute (DE) (bezpośredniego wykonania) dla otwarcia lub 
zamknięcia modułu, operator przesyła polecenie bezpośrednio wykorzystując do tego 
przyciski poleceń. 

 
Obejście wzajemnego uzależnienia blokad (jeśli nie jest zabronione w SCE) 
 
Aby uzyskać dostęp do panelu bypass flag modification (modyfikacja flagi obejścia), po 
wybraniu modułu należy wcisnąć przycisk 

. 
PRZED wysłaniem komendy wykonania, wystaw komendę obejścia wzajemnego 
uzależnienia blokad. 
Aby wysłać komendę obejścia, należy wykorzystać flagę obejścia w równaniu wzajemnego 
uzależnienia blokad (EQL). 
 

B Y P A S S      <stan czasu> <godzina> 

                     
 N A M E  O F  T H E  M O D U L E   
                     
                     
 E Q L  B Y P A S S      O N    
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
               E X I T   
                     
                     

 
Uwaga: Jeśli w graficznej części SCE powiązana funkcja zostanie 

ustawiona jako zapasowa, wówczas flaga nie będzie wyświetlana. 
 

Obejście kontroli synchronizmu 
 
Operator może wysłać komendę stosując flagę obejścia kontroli synchronizmu 
(wymuszenie zamknięcia). 
Flaga obejścia S/C jest dostępna, gdy skonfigurowane jest wejście cyfrowe „Accept 
Forcing”. Konfigurację można wykonać zarówno PRZED jak i PO wysłaniu komendy 
wykonania. 

 

Aby uzyskać dostęp do panelu modyfikacji flagi obejścia, wciśnij przycisk . 
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B Y P A S S      <stan czasu> <godzina> 

                     
 N A M E  O F  T H E  M O D U L E   
                     
                     
 E Q L  B Y P A S S      O N    
                     
                     
 S / C  B Y P A S S      O N    
                     
                     
                     
                     
               E X I T   
                     
                     

 
Interfejs z operatorem na lokalnym panelu sterowniczym 

 

Przycisk  pozwala na graficzny wybór modułu albo komendy dla pola. Po wybraniu 
modułu, jego etykieta miga. 

 

Operator przesyła tę komendę z panelu pola przyciskiem  (dla OFF) lub przyciskiem 

 (dla ON). 
 

Przycisk  pozwala anulować wybór w trakcie fazy zaznaczania (w przypadku komendy 
SBO). 
 

 
2.3.14.3 Polecenie sterujące przełącznikiem zaczepów 

 

Przycisk  pozwala na wybór modułów pola jeden po drugim. Po wybraniu 
transformatora, operator może go kontrolować z lokalnego panelu sterowania poprzez 
manewrowanie powiązanymi pozycjami przełącznika zaczepów. 
Aby móc sterować przełącznikiem zaczepów, pole do którego przypisany jest transformator 
musi być w trybie lokalnym. 
 
Polecenia wysyłane za pośrednictwem lokalnego interfejsu HMI to: 

− Raise (podnieś) (= aktualna pozycja zaczepu + 1) poprzez użycie przycisku  
 w przypadku transformatora dwuuzwojowego napięcie strony niskiej wzrasta 
 w przypadku autotransformatora niskie napięcie strony niskiej spada 

 
UWAGA: Gdy aktualna pozycja zaczepu osiągnie maksymalną dopuszczalną 

pozycję zaczepu, wówczas operacja podnoszenia zostanie 
przerwana. 
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− Lower (opuść) (= aktualna pozycja zaczepu -1) poprzez użycie przycisku  
 
 w przypadku transformatora dwuuzwojowego napięcie strony niskiej spada 
 w przypadku autotransformatora niskie napięcie strony niskiej wzrasta 

 
UWAGA: Gdy aktualna pozycja zaczepu osiągnie minimalną dopuszczalną 

pozycję zaczepu, wówczas operacja opuszczania zostanie 
przerwana. 

− W przypadku poleceń: „go to min”, „go to max” lub „go to position x”, urządzenie 
C26x stosuje automatyczną funkcję wewnętrzną (przez ISaGRAF), która generuje 
odpowiednie sekwencje sterujące pozwalające na automatyczne osiągnięcie 
żądanej pozycji. Funkcja ta zgodnie z konfiguracją modułu może generować 
następujące sekwencje: „Direct execute”, „SBO once” lub „SBO many”. 
 
 

2.3.14.4 Tryb C26x 
 
Operator ma możliwość zmiany trybu pracy urządzenia C26x pomiędzy: 

− Operacyjny 

− Konserwacyjny 

− Testowy 

Operator wysyła to polecenie z drzewa menu chronionego hasłem. 

 
 

2.3.14.5 Przełączanie baz danych 
 
DS Agile C26x posiada dwie bazy danych. Operator może dokonywać przełączeń 
pomiędzy obiema bazami danych. Operator wysyła tę komendę z drzewa menu 
chronionego hasłem. 
 
 

2.3.14.6 Reset godzin pracy 
 
Operator może zresetować godziny pracy licznika. 
Operator wysyła tę komendę z drzewa menu chronionego hasłem. 
 
 

2.3.14.7 Ustawienie daty i czasu 
 
Operator może ustawić godzinę i datę urządzenia C26x poprzez lokalny HMI. Godzina 
i data są ustawiane z drzewka menu chronionego hasłem. 

 
 
2.3.14.8 Ręczna zmiana wartości liczników 

 
Operator może zresetować lub wprowadzić nową wartość licznika ręcznie 
w BCP. 
Modyfikacja liczników wykonywana jest z drzewka menu chronionego hasłem. 
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RYSUNEK 19: PRZYK ŁAD RĘCZNEJ ZMIANY WARTOŚCI LICZNIKA 

 
Kiedy panel ten jest wyświetlany, wówczas skrajna prawa cyfra poszukiwanej wartości jest 
wyświetlana w negatywie. 

Przyciski te    służą do wyboru cyfry szukanej wartości, która ma być 

zmodyfikowana,  a  także do zmiany wartości wybranej cyfry. 
Kiedy już zostanie wprowadzona prawidłowa wartość licznika, można ją zatwierdzić przez 

naciśnięcie przycisku . 
 

 
2.3.14.9 Potwierdzanie alarmów 

 
Potwierdzenie alarmów można przeprowadzić globalnie albo osobno dla każdego alarmu: 
 
− Globalne potwierdzenie: funkcja ta umożliwia operatorowi potwierdzenie wszystkich 

niepotwierdzonych alarmów C26x. Operacja ta jest przeprowadzana z drzewka 
menu (po podaniu hasła). 

− Potwierdzenie alarmu po alarmie: operator może przeprowadzić potwierdzanie 
alarmów jeden po drugim. Operację tę można wykonać z panelu alarmów. 

 
 

2.3.14.9.1 Globalne potwierdzenie 
 

Operator może potwierdzić wszystkie niepotwierdzone alarmy C26x 
 

− Interfejs operatora na lokalnym panelu sterowniczym: 
 

− Potwierdzenie wszystkich alarmów odbywa się z drzewka menu (wymagane hasło). 
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2.3.14.9.2 Potwierdzanie alarmu po alarmie (każdego osobno) 

 
Operator może potwierdzać alarmy jeden po drugim. 
W tym przypadku, operator dokonuje wyboru alarmu z panelu alarmów a następnie może 
go potwierdzić. 
 
− Interfejs operatora na lokalnym panelu sterowniczym: 
Potwierdzanie alarmów jeden po drugim jest możliwe z panelu alarmów. 
Procedura potwierdzania alarmu przez operatora wygląda następująco: 

 

− Operator wybiera (z panelu alarmów) jeden alarm przy pomocy przycisku . Po 
wyborze alarmu, na panelu alarmów migają dwa pierwsze wiersze alarmu. Do 

odwołania wyboru alarmu służy przycisk . 

− Operator naciska przycisk enter , wprowadza hasło, gdy jest wymagane. Przycisk 

 pozwala anulować komendę. 
Jeśli sekwencja przycisków jest prawidłowa, wybrany niepotwierdzony alarm zostaje 
potwierdzony. 
 
W zależności od początkowego stanu alarmu następuje zmiana jego stanu wg zależności: 
 
− aktywny niepotwierdzony  aktywny potwierdzony 

 
− nieaktywny niepotwierdzony  nieaktywny potwierdzony, jeżeli ustanie alarmu musi 

być potwierdzone 
 

− Lista alarmów zostaje zaktualizowana o nowy stan alarmu. Alarm w stanie 
nieaktywnym potwierdzonym jest automatycznie kasowany i usuwany z listy 
alarmów, o ile opcja automatycznego kasowania i usuwania tego typu alarmu została 
ustawiona w bazie danych. 

 
 
2.3.14.10  Kasowanie alarmów 

 
Kasowanie alarmów odbywa się globalnie lub dla każdego alarmu z osobna: 
 
− Kasowanie globalne: operator może skasować wszystkie nieaktywne 

potwierdzone alarmy C26x. Operacja ta jest przeprowadzana z drzewka menu 
(po podaniu hasła). 
 

− Pojedyncze kasowanie alarmów: operator może kasować alarmy jeden po 
drugim. Operację tę można wykonać z panelu alarmów. 

 
 

2.3.14.10.1 Kasowanie globalne 
 
Operator może skasować wszystkie nieaktywne potwierdzone alarmy urządzenia C26x 
− Interfejs operatora na lokalnym panelu sterowniczym: 
− kasowanie wszystkich alarmów odbywa się z drzewka menu (wymagane hasło). 
 
 

2.3.14.10.2 Kasowanie alarmów jeden po drugim 
 
Operator może kasować alarmy jeden po drugim. 
W tym przypadku operator dokonuje wyboru alarmu z panelu alarmów a następnie może go 
skasować. 

 
− Interfejs operatora na lokalnym panelu sterowniczym: 
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Kasowanie alarmów jeden po drugim jest możliwe z panelu alarmów. 
Procedura kasowania alarmu przez operatora wygląda następująco: 

 

− Operator wybiera (z panelu alarmów) jeden alarm przy pomocy przycisku . 
Można wybrać tylko nieaktywny alarm. 
 
− Po wyborze alarmu, na panelu alarmów migają dwa pierwsze wiersze alarmu 

(odwołanie wyboru poprzez przycisk ) 
 

− Operator naciska przycisk ‘enter’ , jeżeli jest to wymagane wprowadza hasło. 
 

Przycisk  umożliwia anulowanie komendy. 
 

Jeśli sekwencja przycisków jest prawidłowa, wówczas wybrany alarm zostaje skasowany 
i usunięty z listy. 
 
 

2.3.15 Zarządzanie hasłami 
 
Hasło składa się z ciągu 4 znaków. Można użyć jedynie liter od A do Z. (duże litery) 
W C26x obowiązują dwa hasła: 
 
− hasło użytkownika modyfikowalne przez operatora 
 
− zawsze działające hasło poufne, którego nie można zmienić. 
 
Hasło (użytkownika lub poufne) jest niezbędne do aktywacji niektórych komend z lokalnego 
HMI, takich jak: 
 
− komenda z panelu pola, 

 
− komenda z drzewka menu, 

 
− tryb sterowania polem ze zdalnego na lokalny. Hasło użytkownika jest modyfikowane 
z poziomu drzewka menu. 
 
Kiedy wymagane jest wprowadzenia hasła wówczas pojawia się komunikat „password ??: “ 
, który jest wyświetlany w bieżącym panelu. Operator musi je wprowadzić. 

 

Zaznaczony (wybrany) jest pierwszy znak. Przyciski  oraz  umożliwiają zmianę 

zaznaczonego znaku. Przyciski  oraz  umożliwiają zmianę wartości zaznaczonego 
znaku. 
W czasie obsługi klawiatury, po każdym naciśnięciu przycisku wyświetlany jest znak. 

Przycisk  zatwierdza wprowadzone hasło. 
 
− Hasło jest ważne przez 15 minut. W tym czasie użytkownik może aktywować kolejną 

komendę. Po każdym naciśnięciu przycisku zwłoka ta jest ponownie zazbrajana. 
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3. NARZĘDZIE COMPUTER MAINTENANCE TOOL 
 
Narzędzie Computer Maintenance Tool to graficzne narzędzie umożliwiające dostęp do 
podstawowych komend i zabezpieczające podstawowe czynności konserwacyjne. 
CMT komunikuje się z C26x poprzez Ethernet w trybie adresowania bezpośredniego. CMT 
oferuje następujące funkcje: 
 
− dostęp do wersji oprogramowania C26x i funkcje dla pobrania nowego 

oprogramowania, 
 

− dostęp do wersji i opisów baz danych C26x oraz funkcje do pobierania, przełączania 
nowej bazy danych i wgrywania bazy danych (dla niektórych ograniczonych 
aplikacji), 

 
− dostęp do parametrów bootowania i funkcja umożliwiająca ich zmianę, 

 
− dostęp do daty i godziny oraz funkcje do ich zmiany, 

 
− dostęp do sekwencji zdarzeń. 

 
 

 
 

Dodatkowe informacje, patrz rudział C26x/PL Instalacja. 
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4. WBUDOWANY OBSŁUGOWY SERWER WWW 
 
C26x wyposażony w CPU270 (nazywanym również CPU typu 3) posiada pewne funkcje 
obsługowe www, które są dostępne przez internet. Szczegółowe informacje, patrz sekcja 
4 w rozdziale C26x/PL Konserwacja. 
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5. DRUKARKA 
 
Niektóre specjalne zdarzenia są drukowane i sortowane chronologicznie w drukarkach 
dzienników (zdarzenia zapisywane w dzienniku są zdeklarowane w bazie danych). Są one 
drukowane wraz ze swoim znacznikiem czasowym i kompletnym opisem (lokalizacja i opis 
zdarzenia). 
Drukarki dzienników można podłączyć do interfejsu operatora SCP lub sterownika pola. 
Format wydruku, który użytkownik może zdefiniować na etapie konfiguracji systemu, jest 
taki sam dla wszystkich podłączonych drukarek dzienników. 
C26x nie drukuje informacji pochodzących z innych sterowników. 
 
 

5.1 Wejścia 
 
C26x odbiera nagromadzone informacje z różnych elementów wyposażenia 
(zabezpieczeń, czujników itp.), a po ich przetworzeniu może wygenerować zdarzenia, które 
będą wydrukowane. Typy tych zdarzeń są definiowane na etapie konfiguracji. 
Istnieją następujące typy zdarzeń: 
 
− Wejścia binarne (SP, DP, MP, SI oraz Grupy) 

− Wskaźnik położenia zaczepu 

− Pomiar 

− Działania operatora: 

− Logowanie i wylogowanie, 

− Sterowanie modułami 

− Potwierdzanie/kasowanie alarmu 

 
 

5.2 Wyjścia 
 
Wszystkie 5 wymienionych poniżej właściwości można wydrukować. Każda właściwość jest 
oddzielona od poprzedniej jednym pustym znakiem. Pozycja każdej właściwości 
w wierszu wydruku (tj. pozycja 1, 2, 3, 4 lub 5) jest opisana w następujący sposób: 
 
− Chronology – chronologia, 1 znak: patrz sekcja „Zdarzenia SOE” 

 
− TimeStamp – znacznik czasowy, 24 lub 26 znaków: patrz sekcja „Zdarzenia SOE” 

 
− Origin - pochodzenie, 67 znaków: dla BI, TPI, pomiarów, sterowania i alarmów, 

punkt  wyjściowy podaje drogę dostępu do obiektu (patrz sekcja „Zdarzenia SOE”) 
 

− ObjectName - nazwa obiektu, 16 znaków 
 

− ObjectMessage - komunikat obiektu, 16 znaków 
 

W zależności od typu przypisanego zdarzenia, właściwości: The Origin, ObjectName oraz 
ObjectMessage mogą zawierać różne informacje. 
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5.3 Zarządzanie drukarką 
 

5.3.1 Nagłówek i stopka 
 
Nagłówek i stopkę można drukować na każdej stronie. Składają się one z jednego wiersza, 
oddzielonego pustym wierszem od zdarzeń. 
 

 
 

Numer strony mieści się w zakresie (1 do 999). Po przekroczeniu wartości 999 i na 
początku każdego nowego dnia jest on resetowany na wartość równą 1. 
Data może mieć jeden z następujących formatów: DD/MM/RR lub MM/DD/RR, lub 
RR/MM/DD, lub DD/MM/RRRR, lub MM/DD/RRRR, lub RRRR/MM/DD. Czas posiada 
następujący format: gg:mm:ss. 
 
 

5.3.2 Chronologia i znacznik czasu 
 
Drukarki są zarządzane w trybie wydruku w czasie rzeczywistym. 
Wszystkie zsynchronizowane informacje są drukowane w porządku chronologicznym. 
Zdarzenia są drukowane wraz z ich znacznikami czasowymi i kompletnym opisem 
(lokalizacja i opis zdarzenia). Sprzęt wykrywając zdarzenie wykonuje znakowanie czasowe 
(znakowanie czasowe przy źródle). 
 
 

5.3.3 Drukarka niesprawna 
 
W przypadku awarii drukarki, wszystkie wiadomości są przechowywane w pamięci 
cyklicznej. 
Po zapełnieniu pamięci, każda nowa wiadomość zastępuje aktualnie najstarszą 
wiadomość. 
Do sygnalizacji uszkodzenia drukarki służy wskaźnik (Printer status). 
 
 

5.3.4 Zarządzanie zapętlonym kolejkowaniem FIFO 
 
Przed wydrukiem wszystkie informacje trafiają do pamięci cyklicznej 
Do sortowania informacji służy konfigurowalne opóźnienie zwłoki. 
 

 
 
Wielkość bufora wynosi 2000. 
W sytuacji, kiedy bufor się zapełni, usuwana są najstarsze informacje (300 usuniętych 
elementów danych), aby zwolnić miejsce dla nowych informacji. 

  

Nazwa instalacji –  nazwa komputera 

 Data/Godzina 

Pusty wiersz 

 
Dziennik logowania 

 
Pusty wiersz 

Numer strony 
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Utratę informacji odzwierciedla specjalny komunikat, który jest umieszczany w buforze, 

a składa się on z następujących informacji: 

TimeStamp (Znacznik czasowy) = data najstarszej usuwanej informacji 

Origin (Źródło pochodzenia) = Nazwa C26x (konfigurowalna) 

ObjectName (Nazwa obiektu) = INFORMACJE USUWANE (konfigurowalne) 

ObjectMessage (Komunikat obiektowy) = liczba utraconych informacji 

 

Przykładową stronę SOE pokazano na rysunku poniżej. 
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1. ZAKRES DOKUMENTU 
 
Niniejszy dokument jest częścią dokumentacji DS Agile C26x. Zawiera on opis procedur 
Konserwacji oraz Diagnostyki usterek urządzenia DS Agile C26x. Zapoznanie się 
z rozdziałem C26x/PL Bezpieczeństwo jest obowiązkowe. 
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2. STANDARDOWE CZYNNOŚCI KONSERWACYJNE 
 
Celem niniejszego rozdziału jest opis standardowych metod diagnozowania stanu 
urządzenia DS Agile C26x oraz przedstawienie standardowych procedur konserwacyjnych 
stosowanych przy wymianie i/lub uzupełnieniu urządzenia o dodatkowe podzespoły. 
 
Przed podjęciem jakichkolwiek czynności konserwacyjnych należy zapoznać się z treścią 
rozdziału C26x/PL Bezpieczeństwo oraz Wskazówkami dot. bezpieczeństwa Alstom: 
SFTY/4L M/C11 (lub nowszym wydaniem). 
 
 

2.1 Poziom 1 Funkcje diagnostyczne 
 
Podjęcie czynności konserwacyjnych przez operatora wiąże się z odpowiednim 
przygotowaniem, przeprowadzeniem prac oraz raportowaniem. 
 
Jako minimum, przygotowanie powinno obejmować zapoznanie się z Protokołem 
z uruchomienia (patrz rozdział C26x/PL Arkusz protokołu) zainstalowanego urządzenia DS 
Agile C26x w celu identyfikacji konfiguracji produktu oraz jego historii. Obok wykorzystania 
niniejszej instrukcji należy również odwołać się do własnego doświadczenia. Zaleca się 
również zapoznanie z zapisami dziennika zdarzeń w celu uzyskania informacji o stanie 
urządzenia w momencie podejmowania prac. 
 
Na pierwszym poziomie możliwe jest wykorzystanie kilku metod do diagnozy okoliczności 
wystąpienia usterki. Do głównych należą: 
 
− Diody LED 

 
− Wyświetlacz ciekłokrystaliczny LCD: 

 
 

2.1.1 Wskazania diod LED na panelu przednim 
 
Szczegółowe informacje dotyczące wskazań diod LED znajdują się w rozdziale C26x/PL 
HI. Szafa główna: 
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5 pierwszych diod LED odnosi się do informacji statusowych DS Agile C26x. Zgodnie 
z rozdziałem C26x/PL HI (Interfejs operatora), diody LED wskazują odpowiednio, od góry 
do dołu: 

 

Nr LED Kolor Dioda zapalona Powolne migotanie diody Szybkie migotanie 
diody Dioda nie świeci 

1 Czerwony 

Występuje co najmniej 
jedna poważna usterka 
(sprzętowa, bazy 
danych) (1) 

Występuje co najmniej 
jedna mniejsza usterka 
(płytka WE/WY, 
komunikacja urządzeń IED) 
(2) 

Niewykorzystywane Brak usterki 

2 Żółty 

Wszystkie alarmy 
zostały potwierdzone, 
ale co najmniej jeden 
alarm jest ciągle 
aktywny (3) 

Wszystkie alarmy 
wyświetlane na panelu 
alarmowym są 
potwierdzone i nieaktywne 

Na panelu 
alarmowym 
wyświetlony jest co 
najmniej 1 
niepotwierdzony 
alarm 

Brak alarmu 

3 Bursztynowy C26x pracuje C26x w konserwacji C26x testowany C26x restart 
4 Zielona Zasilanie włączone Niewykorzystywane Niewykorzystywane Zasilanie wyłączone 

5 (4) Czerwony 

Wszystkie pola 
obsługiwane przez C26x 
pracują w trybie 
LOKALNYM 

Wszystkie pola obsługiwane 
przez C26x pracują w tym 
samym trybie sterowania 

Niewykorzystywane 

Wszystkie pola 
obsługiwane przez 
C26x pracują w 
trybie ZDALNYM 

6 Czerwony Usterka krytyczna (5) Niewykorzystywane Niewykorzystywane Brak usterki 
 

(1) Poważna usterka: DS Agile C26x niedostępny ze względu na usterkę wewnętrzną 
(błąd bazy danych, uszkodzenie płyty CPU, …). 
 

(2) Mniejsza usterka powoduje niedostępność jedynie części funkcjonalności. 
 

(3) Kiedy stan alarmowy przestaje być wyświetlany, dioda LED zostaje automatycznie 
wyłączona. 
 

(4) Funkcja przypisana wyłącznie do C26x bez wyświetlacza LCD: GHU2x1 lub płyta 
rozszerzeń C26x 
 

(5) Może to być usterka płyty, usterka IED, wyłączone zasilanie, problem z zestykami 
watchdog (DO#0 płyty BIU), odłączenie IED lub płyty rozszerzeń 
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Mniejsza usterka powoduje niedostępność jedynie części funkcjonalności. 
 

 

Objaw Status diod 
sygnalizacyjnych 

Możliwa przyczyna Rozwiązanie problemu 

Funkcje takie jak 
komunikacja, 
automatyzacja, 
drukowanie pracują 
poprawnie, a watchdog 
na płycie BIU jest 
USTAWIONY 

Wszystkie diody 
LED są wyłączone 

Usterka przewodu 
łączącego CPU oraz 
GHU2xx lub samego 
GHU2xx 

Sprawdzić połączenie pomiędzy 
CPU oraz GHU2xx. Jeżeli 
połączenie jest prawidłowe, 
a problem nie został rozwiązany, 
wymienić płytę GHU2xx. 

Zasilanie jest włączone, 
a watchdog na płycie 
BIU jest zresetowany. 

LED6 jest 
włączona 
(natomiast LED7 
do 13 są 
wyłączone, jeśli 
zostały 
predefiniowane) 

Problem z płytą BIU 
lub CPU 

Wymienić płytę BIU lub CPU. 

C26x nie pracuje lub 
jego funkcjonalność 
jest ograniczona 

Dioda LED1 
zapalona 
 
Przynajmniej 
jedna 
predefiniowana 
dioda LED 
spośród diod 
LED7 do 13 jest 
zapalona 

Niespójność bazy 
danych 
 
Usterka sprzętowa 

Załadować spójną bazę danych 
 
 
Wejść w ekran usterek oraz ekran 
płyt w celu określenia uszkodzonej 
płyty i wymienić ją. 

Funkcjonalność C26x 
jest ograniczona 

Dioda LED1 miga IED jest odłączony 
(LED 6 i/lub 12 
włączona) 
 
 
 
Drukarka jest 
odłączona 
 
 
Problem 
z synchronizacją 
zegara 
 
Problem ze 
sterownikiem PLC 
(ISaGRAF) 

Wejść w ekran IED w celu 
weryfikacji czy IED jest odłączony, 
sprawdzić kabel, konfigurację BIU,  
parametry komunikacji wewnątrz 
konfiguratora DS Agile, parametry 
komunikacji wewnątrz przekaźnika. 
Wejść w ekran usterek i sprawdzić 
czy dostępny jest papier, drukarka 
jest włączona, kabel drukarki jest 
nieuszkodzony 
Wejść w ekran usterek i sprawdzić 
czy zewnętrzny zegar jest włączony, 
podłączony do anteny, podłączony 
do C26x. 
Wejść w ekran usterek i podłączyć 
ISaGRAF z C26x. Zweryfikować 
prawidłowość pracy sterownika PLC. 

 

 
Uwaga: Po restarcie z wykorzystaniem oprogramowania CMT, schemat PSL 

może nie działać. Zamiennie użyć połączenia szeregowego 
wpisując polecenie „reboot” w konsoli Hyperterminal. 
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2.1.2 Wskazania na przednim panelu LCD 
 
Płyta GHU200 lub GHU210 umożliwia dostęp do informacji o stanie płyt, wejść cyfrowych, 
wyjść cyfrowych oraz połączeniu z urządzeniami zewnętrznymi. Informacje te zawarte są 
w rozdziale CM. 
 

 
2.1.3 Regulacja jasności przedniego wyświetlacza LCD 

 

Przy jednoczesnym naciśnięciu przycisków  oraz  możliwe jest zmniejszenie (lub 
odpowiednio zwiększenie) jasności przedniego wyświetlacza LCD poprzez naciśnięcie 

przycisku  (lub odpowiednio ). 
 
 

2.2 Okres konserwacji 
 
Zaleca się okresową kontrolę stanu urządzeń Alstom po ich instalacji. Z upływem czasu 
może występować pogorszenie parametrów pracy. Ze względu na pracę w środowisku 
elektrycznym zagrożonym występowaniem zakłóceń, zaleca się sprawdzenie poprawności 
pracy urządzenia DS Agile C26x w regularnych odstępach czasu. 
 
Urządzenie DS Agile C26x zostało zaprojektowane z myślą o cyklu życia przekraczającym 
15 lat. 
DS Agile C26x jest wyposażone w funkcję autonadzoru, dzięki czemu wymaga mniejszych 
zabiegów konserwacyjnych niż poprzednie produkty.  Większość występujących 
problemów jest sygnalizowana alarmem, co umożliwia szybkie podjęcie właściwych działań 
zaradczych. Jednakże zaleca się przeprowadzanie okresowych kontroli, których celem jest 
potwierdzenie, że DS Agile C26x działa poprawnie, a zewnętrzne okablowanie znajduje się 
w dobrym stanie. 
 
Jeżeli w przedsiębiorstwie użytkownika funkcjonuje Program Konserwacji Zapobiegawczej, 
zalecane kontrole produktu powinny zostać objęte tym programem. Okresy konserwacji 
zależne są od wielu czynników, takich jak: 
 
− środowisko pracy 

− dostępność w miejscu instalacji 

− ilość zasobów ludzkich pozostających w dyspozycji 

− znaczenie instalacji w systemie elektroenergetycznym 

− konsekwencje awarii 

 
 

2.3 Sposób naprawy 
 
Jeżeli w eksploatowanym produkcie wystąpi usterka, w zależności od jej rodzaju następuje 
zmiana położenia zestyków przekaźnika watchdog oraz wywołany zostaje alarm. Ze 
względu na zastosowanie wielu elementów w technologii montażu powierzchniowego, 
wadliwe płytki obwodów drukowanych nie podlegają naprawie i należy je wymieniać. 
Dlatego też należy wymieniać kompletne urządzenie DS Agile C26x lub wadliwą płytkę 
obwodu drukowanego zidentyfikowaną przez wbudowany program diagnostyczny. 
 
Zalecanym sposobem naprawy jest wymiana kompletnego urządzenia DS Agile C26x, co 
zapewnia stałą ochronę wewnętrznego zespołu obwodów elektrycznych przed 
wyładowaniami elektrostatycznymi i zniszczeniem fizycznym oraz pozwala na 
wyeliminowanie niekompatybilności pomiędzy wymienianymi płytkami obwodów 
drukowanych. Jednakże w niektórych przypadkach usunięcie zainstalowanego DS Agile 
C26x może być trudne ze względu na ograniczony dostęp do tylnej części szafy 
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rozdzielczej oraz sztywność okablowania. Wówczas należy wymienić tylko uszkodzone 
elementy. 
 
Wymiana płytek obwodu drukowanego pozwala na redukcję kosztów transportu, ale 
wymaga czystych, suchych warunków w miejscu instalacji oraz większych umiejętności 
osoby przeprowadzającej naprawę. Jeżeli naprawa zostanie przeprowadzona przez 
nieautoryzowane centrum serwisowe, gwarancja zostanie unieważniona. 
 

 PRZED PODJĘCIEM JAKICHKOLWIEK PRAC ZWIĄZANYCH Z OBSŁUGĄ 
URZĄDZENIA, UŻYTKOWNIK POWINIEN ZAPOZNAĆ SIĘ Z TREŚCIĄ ROZDZIAŁÓW 
DOTYCZĄCYCH BEZPIECZEŃSTWA ORAZ ZAWIERAJĄCYCH DANE TECHNICZNE 
(WSKAZÓWKI DOT. BEZPIECZEŃSTWA ALSTOM: SFTY/4L M/C11 (LUB NOWSZE 
WYDANIE) ORAZ Z DANYMI ZNAMIONOWYMI ZNAJDUJĄCYMI SIĘ NA TABLICZCE 
ZNAMIONOWEJ URZĄDZENIA. POZWOLI TO NA UNIKNIĘCIE USZKODZEŃ 
SPOWODOWANYCH NIEODPOWIEDNIĄ OBSŁUGĄ KOMPONENTÓW 
ELEKTRONICZNYCH. 

 
 

2.3.1 Wymiana kompletnego urządzenia DS Agile C26x 
 
OBUDOWA ORAZ TYLNY ZESPÓŁ LISTEW ZACISKOWYCH SĄ ZAPROJEKTOWANE 
TAK, ABY UŁATWIĆ WYMIANĘ KOMPLETNEGO  DS AGILE C26X. 
Przed podjęciem pracy przy tylnej części DS Agile C26x, należy odciąć napięcie oraz 
dopływ prądu. 
 

Uwaga: DS Agile C26xs posiada zintegrowane łączniki zwierające, które ze 
względów bezpieczeństwa zamykają się w momencie usunięcia 
zespołu listew zaciskowych. 

 
 

2.3.1.1 Wymiana kompletnego urządzenia DS Agile C26x 
 
Przed rozłączeniem jakichkolwiek obwodów, sprawdzić czy etykiety właściwie opisują 
złącza, oraz czy odpowiadają informacjom zawartym w instrukcji. W przypadku 
wątpliwości, oznaczyć przewody zasilające przed instalacją nowego urządzenia C26x. 
 
1. Odłączyć złącze zasilania 

 
2. Odłączyć DS Agile C26x IRIG-B, światłowód, wtyczkę Ethernet RJ45 oraz 

połączenia szeregowe od płytki CPU. 
 

3. Odłączyć złącza wejść/wyjść 
 

4. Odłączyć złącze uziemiające 
 
DS Agile C26x wykorzystuje dwa rodzaje bloków zaciskowych: 
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RYSUNEK 1: ROZMIESZCZENIE ŚRUB ZABEZPIECZAJĄCYCH DLA BLOKÓW ZACISKOWYCH 
 
 
Uwaga: Aby zmniejszyć ryzyko pozostawienia śrubek w listwie zaciskowej 

lub ich zgubienia, należy użyć śrubokręta z końcówką magnetyczną. 
Do śrub mocujących zaleca się użycie śrubokrętu z płaską 
końcówką 3 mm. Do złączy uziemiających PP/PN zaleca się użycie 
śrubokrętu z płaską końcówką 6 mm. 

 
Nie używając nadmiernej siły, unikając uszkodzenia okablowania, odciągnąć zespół listew 
zaciskowych od złączy wewnętrznych. 
 
Usunąć śruby mocujące DS Agile C26x do panelu, stojaka, itp. Śruby te mają większą 
średnicę łba i są dostępne kiedy zamontowane pokrywy dostępowe są otwarte. 

 
 
 

JEŻELI GÓRNA I DOLNA POKRYWA DOSTĘPOWA ZOSTAŁY 
USUNIĘTE, NIE USUWAĆ ŚRUB O MNIEJSZEJ ŚREDNICY, KTÓRE SĄ 
DOSTĘPNE. ŚRUBY TE MOCUJĄ PANEL CZOŁOWY DO DS AGILE 
C26X. 

 
Wyjąć DS Agile C26x z panelu lub stojaka, zachowując ostrożność, gdyż urządzenie jest 
ciężkie ze względu na wagę wewnętrznych przekładników. 
 
 

2.3.1.2 Montaż nowego C26x 
 
W celu instalacji naprawionego lub nowego urządzenia DS Agile C26x należy postępować 
zgodnie w powyższymi instrukcjami, lecz w odwrotnej kolejności. Upewnić się, że każdy 
zespół listew zaciskowych ponownie znalazł się w prawidłowej pozycji oraz że złącza 
uziemienia obudowy, IRIG-B oraz światłowodu zostały ponownie podłączone. 
Po zakończeniu wymiany, dokonać uruchomienia DS Agile C26x, postępując zgodnie 
z instrukcjami znajdującymi się w rozdziale C26x/PL Przekazanie do eksploatacji. 
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2.3.2 Wymiana płytki obwodów drukowanych 
 
W celu wymiany którejkolwiek z płytek obwodów drukowanych urządzenia DS Agile C26x 
należy zdemontować panel przedni. 
Przed zdemontowaniem panelu przedniego należy odłączyć zasilanie pomocnicze. Usilnie 
zaleca się również odizolowanie złączy napięciowych i prądowych transformatora oraz 
obwodu wyłącznika samoczynnego. 
 
Otworzyć górną i dolną pokrywę dostępową. Pokrywy dostępowe obudowy o rozmiarach 
80TE posiadają dwa zawiasy pomocnicze w kształcie litery „T”, umożliwiające dostęp do 
panelu czołowego przy pokrywach dostępowych otwartych pod kątem większym niż 120°, 
co pozwala na ich usunięcie. 
 
Usunąć pomocniczą, przeźroczystą pokrywę czołową, jeżeli jest zamontowana. Opis tej 
czynności znajduje się w rozdziale C26x/PL Wprowadzenie. 
 
Naciskiem skierowanym na zewnątrz, przyłożonym w środkowej części pokryw 
dostępowych spowodować ich ugięcie i zdjąć je z zawiasu, aby umożliwić ich usunięcie. 
W ten sposób uzyskuje się dostęp do śrub mocujących panel czołowy do obudowy. 
 
Obudowa o rozmiarach 40TE posiada cztery śruby z łbem z gniazdem krzyżowym 
mocujące panel czołowy do obudowy - po jednej w każdym rogu, we wpuszczanych 
otworach. Obudowa o rozmiarach 80TE posiada dwie dodatkowe śruby znajdujące się 
w połowie górnej i dolnej krawędzi panelu czołowego. Odkręcić i usunąć śruby. 
 
 

 NIE USUWAĆ ŚRUB Z WIĘKSZĄ ŚREDNICĄ ŁBA, KTÓRE SĄ DOSTĘPNE KIEDY 
ZAMONTOWANE POKRYWY DOSTĘPOWE SĄ OTWARTE. ŚRUBY TE 
UTRZYMUJĄ DS AGILE C26X W JEGO MOCOWANIU (PANELU LUB 
STOJAKU). 

 
Po usunięciu śrub, pociągnąć cały panel czołowy ku przodowi, aby oddzielić go od 
metalowej obudowy. 
 
 

 NA TYM ETAPIE NALEŻY ZACHOWAĆ OSTROŻNOŚĆ, GDYŻ PANEL CZOŁOWY 
JEST POŁĄCZONY Z OBWODAMI DS AGILE C26X ZA POMOCĄ KABLA. 

 
Od tego momentu, wewnętrzne obwody elektryczne DS Agile C26x są nieosłonięte i nie 
chronione przed wyładowaniami elektrostatycznymi, wnikaniem pyłu, itp. Należy zatem 
przestrzegać ściśle zaleceń związanych z pracą w warunkach zagrożenia wyładowaniami 
elektrostatycznymi oraz zapewnić czystość. 
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RYSUNEK 2: OBUDOWA 40TE Z PŁYTĄ TMU2XX 
 

 
 

RYSUNEK 3: OBUDOWA 40TE BEZ PŁYTY TMU2XX 
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RYSUNEK 4: OBUDOWA 80TE Z PŁYTĄ TMU2XX 
 

 
 

RYSUNEK 5: OBUDOWA 80TE BEZ PŁYTY TMU2XX 
 
 

W ten sposób uzyskuje się dostęp do płytek wewnątrz DS Agile C26x. Na rysunkach 
powyżej przedstawiono lokalizację płytek w urządzeniu DS Agile C26x w obudowach 
o rozmiarze 40TE oraz 80TE (C26x). 
 
Patrząc od frontu na urządzenie DS Agile C26x ze zdemontowanym panelem przednim, 
można uzyskać dostęp do płytki obwodów drukowanych łączącej wszystkie pozostałe 
płytki: jest to płyta zbiorcza. 
 
Aby wyjąć płytkę należy: 
− Wyciągnąć płytę zbiorczą (FBP280 w obudowie 80TE lub FBP242 w obudowie 

40TE) chwytając za oba przeciwległe boki. 
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− Usunąć śruby oraz listwę zabezpieczającą znajdującą się w dolnej części obudowy. 
 
Uwaga: W celu zapewnienia zgodności, wadliwa płytka obwodów 

drukowanych powinna zawsze być wymieniana na płytkę o tym 
samym numerze części, a zworki muszą być ustawione w tych 
samych pozycjach. 

 
Wszystkie płyty zilustrowano i opisano w rozdziale C26x/PL Platforma sprzętowa. 
 
 

2.3.2.1 Wymiana Podstawowej jednostki interfejsu (BIU241 lub BIU261) 
 
BIU stanowi płytkę zasilania umiejscowioną skrajnie z lewej strony (slot A) urządzenia DS 
Agile C26x. 
Pociągnąć moduł zasilania ku przodowi, odciągnąć od zespołu listew zaciskowych i wyjąć 
z obudowy. Użyć dość dużej siły ze względu na tarcie występujące pomiędzy stykami 
zacisków dwóch średnioprądowych zespołów listew zaciskowych. Do wyjęcia płytki zaleca 
się użycia narzędzia specjalistycznego (wewnętrzny numer referencyjny 2070860). 
 
Należy pamiętać, aby zworki nowej płytki ustawić w tych samych pozycjach, co 
w wymienianej płytce. W przypadku wymiany płytki BIU241 na płytkę BIU261 lub moduł, 
zapoznać się z rozdziałem Ustawienia zworek sprzętowych. 
 

Uwaga: W przypadku modułu BIU261 składającego się z 2 płytek, należy 
usunąć płytkę rozszerzeń zasilania rezerwowego. Jest ona 
zamocowana za pomocą 4 elementów dystansowych umocowanych 
do płytek śrubami z łbem stożkowym ściętym 2 x 4, 6 mm, M3 z 
podkładkami (standardowe podkładki z zewnątrz modułu oraz 
podkładki zębate od strony wewnętrznej). Odkręcić 4 śruby płyty 
rozszerzeń i wyjąć ją ostrożnie. Po sprawdzeniu/ustawieniu zworek, 
umieścić płytkę rozszerzeń i podkładki na swoim miejscu, 
wprowadzić śruby i dokręcić je. 

 
 

2.3.2.2 Wymiana płytki procesora głównego (CPU270) 
 
Zależnie od modelu urządzenia DS Agile C26x płytka procesora odpowiada za funkcje 
IRIG-B, zatem zidentyfikowanie problemu ze złączem IRIG-B wymaga wymiany płytki 
procesora. 
Po wymianie płytki procesora głównego, wszystkie ustawienia wymagane dla aplikacji 
należy wprowadzić ponownie, tj. 
1. zaktualizować firmware, 

2. załadować bazę danych konfiguracji, 

3. załadować plik konfiguracyjny S1. 

 
Płytka CPU znajduje się obok płytki BIU (slot B). 
Należy pamiętać o odłączeniu kabli w części tylnej (wtyczka Ethernet RJ45, złącze IRIG-B, 
światłowód,  oraz połączenia szeregowe) przed wymianą płytki oraz o ich ponownym 
podłączeniu po wymianie płytki. 
Należy pamiętać, aby zworki nowej płytki ustawić w tych samych pozycjach, co 
w wymienianej płytce. 
 
 

2.3.2.3 Wymiana płytek switcha ethernetowego (SWU20x, SWR20x, SWD20x lub SRP28x). Płytka 
switcha ethernetowego znajduje się slocie C lub D. 
 
Należy pamiętać o odłączeniu kabli w części tylnej (wtyczka Ethernet RJ45 oraz połączenia 
szeregowe) przed wymianą płytki oraz o ich ponownym podłączeniu po wymianie płytki. 
Należy pamiętać, aby zworki nowej płytki ustawić w tych samych pozycjach, co 
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w wymienianej płytce. 
 
 

2.3.2.4 Wymiana płytek WE/WY (DIU200, DIU210, DIU211, CCU200, CCU211, AOU200, 
DOU200, DOU201, AIU201, AIU210, AIU211) 
Płytki WE/WY znajdują się w dowolnych slotach od C do Q. 

 
 
 

Należy pamiętać, aby zworki nowej płytki ustawić w tych samych pozycjach, co 
w wymienianej płytce. 
 
OSTRZEŻENIE: WYPACZONA PŁYTA AOU200 MOŻE SPOWODOWAĆ 

ZETKNIĘCIE SIĘ KONDENSATORA (C27) Z METALOWYM 
NAROŻNIKIEM. NALEŻY ZATEM OSTROŻNIE OBCHODZIĆ SIĘ 
Z PŁYTKAMI. 

 
 

2.3.2.5 Wymiana bezprzetwornikowego modułu jednostki pomiarowej (TMU) 
 
Moduł jednostki pomiarowej znajduje się skrajnie z prawej strony urządzenia DS Agile 
C26x. 
 
 

2.3.2.6 Ponowne złożenie urządzenia DS Agile C26x 
 
Przed ponownym złożeniem modułu po wymianie płytki, należy upewnić się, że adres 
nowej płytki jest taki sam jak wymienionej płyty. W tym celu skontrolować położenie zworek 
płytki. 
 
Umieścić płytę zbiorczą z powrotem w stojaku. Przykręcić śrubami listwę zabezpieczającą 
znajdującą się w dolnej części obudowy. 
 
Zamocować z powrotem panel przedni. Zamocować ponownie i zamknąć pokrywy 
dostępowe, a następnie docisnąć zawiasy pomocnicze w kształcie litery „T” tak, aby 
zatrzasnęły się na powrót w panelu czołowym. 
 
Po ponownym montażu przekaźnika po naprawie, należy dokonać jego uruchomienia 
(patrz rozdział C26x/PL Przekazanie do eksploatacji). 

 
 

2.4 Czyszczenie 
 
Przed rozpoczęciem czyszczenia urządzenia DS Agile C26x upewnić się, że wszystkie 
źródła zasilania AC oraz DC są odłączone, a złącza prądowe i napięciowe transformatora 
są odizolowane, co pozwoli na uniknięcie niebezpieczeństwa porażenia prądem 
elektrycznym podczas czyszczenia. 
 
Czyszczenie panelu przedniego: używać miękkiej szmatki. Nie używać materiałów 
ściernych lub detergentów. 

 
 
  



Konserwacja C26x/EN MF/C56a 
 
DS Agile C26x Strona 17/35 
 
 

 
 

3. WBUDOWANY SERWER ZDALNEJ KONSERWACJI 
 
Serwer WWW zdalnej konserwacji jest wbudowany wyłącznie w płytę CPU270 (CPU3). 
Dostęp do serwera następuje za pośrednictwem sieci IP przy pomocy standardowej 
przeglądarki internetowej (Internet Explorer 5.0 lub Mozilla Firefox 1.5 lub nowszej). 
Adres URL dla dostępu do serwera WWW: http://<ip_address>/fs/index.htm. W celu 
ustanowienia połączenia operator musi znać adres IP serwera WWW C26x. 
 
Określono dwa poziomy praw dostępu, służących jako nazwa użytkownika oraz hasło. 

 

Nazwa 
użytkownika Hasło Prawa dostępu 

poziom1 poziom1 Dane obsługi serwisowej i Dane procesowe 

poziom2 poziom2 Dane obsługi serwisowej, Dane procesowe 
 i Wysyłanie plików na serwer 

 
Przed wejściem na serwer WWW wyświetlone zostanie następujące okno dialogowe 
(kliknąć Praca offline jeśli tak podpowiada okno): 

 

 

 
 

RYSUNEK 6: OKNO LOGOWANIA 
 
Wprowadzić właściwą nazwę użytkownika oraz hasło; nastąpi przejście na stronę główną. 
Wybrać język (English / French / German / Spanish). 
Wejść w vertical mapper. 
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RYSUNEK 7: STRONA GŁÓWNA SERWERA WWW 
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3.1 Strony Danych obsługi serwisowej 
 

3.1.1 Strona informacji ogólnych C26x 
 

Ta strona zawiera następujące informacje: 

− dane identyfikacyjne kontrolera (nazwa, numer seryjny, adres IP dla portu 1 i 2) 

− informacje dotyczące oprogramowania (wersja, data, zgodność bazy danych) 

− tryb pracy kontrolera (PRACA / KONSERWACJA / TESTY) 

− trybem redundancji kontrolera (AKTYWNY / STANDBY / BRAK REDUNDANCJI) 

 

 
 

RYSUNEK 8: STRONA INFORMACJI OGÓLNYCH C26x 
 
 

3.1.2 Strona informacji ogólnych o bazach danych C26x 

 

Ta zakładka zawiera następujące informacje dla obu baz danych: 

− Nazwa: <C26x Network name>.bin 

− Wersja 

− Status (STANDBY / CURRENT) 
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RYSUNEK 9: STRONA INFORMACJI OGÓLNYCH O BAZACH DANYCH 
 
 

3.1.3 Strona statusów modułów i płytek 

 

Ta strona zawiera następujące informacje: 

− podzespoły kontrolera 

− status każdej płytki (skonfigurowana i zamontowana / skonfigurowana 

i niezamontowana / zamontowana lecz nieskonfigurowana / uszkodzona) 

− status (odpowiednio ON / OFF) wejść binarnych płytek BIU2xx, DIU2x0, DIU211, 

CCU200, CCU211 (jeżeli są skonfigurowane i zamontowane) 

− status (odpowiednio OTWARTY / ZAMKNIĘTY) wyjść binarnych płytek BIU2xx, 

DOU200, DOU201, CCU200, CCU211 (jeżeli są skonfigurowane i zamontowane) 
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RYSUNEK 10: STRONA STATUSÓW MODUŁÓW I PŁYTEK 
 
 

3.1.4 Strona sieciowych urządzeń IED 

 

Ta strona zawiera następujące informacje: 

− listę skonfigurowanych urządzeń IED 

− rodzaj protokołu oraz port dla każdej magistrali starszej generacji 

− status (połączone / nie połączone) każdego IED 
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RYSUNEK 11: STRONA SIECIOWYCH URZĄDZEŃ IED 
 
 

3.1.5 Strona czasu i synchronizacji CPU 

 

Ta strona zawiera następujące informacje: 

− Informacje dotyczące CPU 

− data i czas kontrolera 

− całkowity czas pracy 

− Temperatura 

− Napięcie 

− numer roku przechowywany w pamięci SRAM 

− Informacje dotyczące IRIG-B 

− status (zamontowana / niezamontowana) 

− aktualność 

− poziom sygnału 

− Informacje dotyczące synchronizacji 

− data UTC 

− data lokalna 

− strefa czasowa 

− status synchronizacji (zsynchronizowany / niezsynchronizowany) 

− narzędzia synchronizacji aktywne (Operator / IRIG-B / RCP / Sbus) 

− obecne narzędzia synchronizacji (obecne / nieobecne) 

− priorytet dla narzędzi synchronizacji (od 0 do 3) 

− główny zegar systemu (Tak / Nie) 
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RYSUNEK 12: STRONA CZASU I SYNCHRONIZACJI CPU 
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3.2 Strony Danych procesowych 
 
W momencie przejścia użytkownika na jedną z tych stron, C26x uzyskuje dostęp do 
wszystkich powiązanych informacji (wejścia binarne, pomiar, liczniki, TPI) i pobiera je. 
Informacje znajdujące się pod dwoma nagłówkami (Informacje dotyczące oprogramowania 
C26x oraz ) Informacje dotyczące bazy danych) odnoszące się do warunków pracy mogą 
zostać zarchiwizowane (wydruk lub plik tekstowy). Informacje te są wyświetlane w formie 
tabelarycznej. 
 

3.2.1 Strona wejść binarnych 
Składnia: <year/month/day><time><object></object><input label><position or quality> 
 

 
 

RYSUNEK 13: STRONA WEJŚĆ BINARNYCH 
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3.2.2 Strona pomiarów 
 
Składnia: <year/month/day><time><object></object><input label><value or Unknown> 
 

 
s 

RYSUNEK 14: STRONA POMIARÓW 
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3.2.3 Strona liczników 
 

 
 

RYSUNEK 15: STRONA LICZNIKÓW 
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3.2.4 Strona TPI 
 

 
 

RYSUNEK 16: STRONA TPI 
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3.3 Strony Wysyłania plików na serwer 
 
Te strony umożliwiają operatorowi wysyłanie dwóch typów plików. 
 
 

3.3.1 Strona wysyłania błędów systemowych 
 
Błąd systemowy jest sygnalizowany komunikatem o zmianie stanu systemu; każdy błąd 
powoduje powstanie pliku z logiem błędów: 
Ostatni błąd: <Day name><Month name><Day number><Time in s><Year as YYYY> 
Nazwa pliku ostatniego błędu: ST<rank number>.TXT 
 

 
 

RYSUNEK 17: STRONA WYSYŁANIA BŁĘDÓW SYSTEMOWYCH 
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RYSUNEK 18: PLIK Z LOGIEM BŁĘDÓW 
 

3.3.2 Strona wysyłania pliku zapisanych zdarzeń 
 

 
 

RYSUNEK 19: STRONA WYSYŁANIA PLIKU ZAPISANYCH ZDARZEŃ 
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RYSUNEK 20: PLIK ZAPISANYCH ZDARZEŃ 
 
Zapisy zdarzeń opatrzonych znacznikami czasowymi są przechowywane w buforze 
cyklicznym FIFO pamięci Flash. Kiedy bufor zostaje zapełniony (pojemność 2000 zdarzeń) 
najstarsze zdarzenia są zastępowane najnowszymi. 
 
Składnia: <YY/MM/DD><time in ms><object></object><datapoint label><state> 
Więcej szczegółów znajduje się w rozdziale C26x/PL Opis funkcjonalny. 
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4. CZYNNOŚCI KONSERWACYJNE 
 

Oprogramowanie CMT umożliwia: 

− aktualizację oprogramowania C26x 

− pobieranie i przełączanie baz danych 

− pobieranie klucza licencyjnego 

 
Funkcje te są niezbędne do dostosowania C26x do potrzeb użytkownika. 
Więcej szczegółów dotyczących oprogramowania CMT znajduje się w rozdziale C26x/PL 
Instalacja. 
Moduł konserwacji specjalistycznej wymaga zastosowania terminala. Wymagania 
szczegółowe przedstawiono poniżej. 

 
 

4.1 Wymagania 
 
Komputer osobisty. Platforma sprzętowa komputera PC to: 
− Port COM RS232C 

− 100 Mb wolnej przestrzeni na dysku twardym 

 
Wymagane oprogramowanie: Port szeregowy COM (TeraTerm, HyperTerminal…). 
− Port szeregowy COM jest skonfigurowany do komunikacji szeregowej: 

 
− tryb TTY 

− 19200 Baud/s 

− 8-bitowa, bez bitu parzystości 

 
Wybrać w komputerze PC PORT 1 lub 2 zależnie od tego, który z nich jest fizycznie 
połączony z DS Agile C26x. 
Połączenie szeregowe pomiędzy portem PC a portem konserwacyjnym DS Agile C26x jest 
realizowane standardowym kablem RS232C. 

 
 

4.2 Instalacja i informacje ogólne dotyczące użycia 
 
Połączyć kablem RS panel przedni DS Agile C26x oraz PC i uruchomić oprogramowanie 
(ścieżka dla Hyperterminal: start>Program>Accessories>Communications). Jeżeli 
parametry oraz połączenie kablowe są właściwe, nawiązana zostanie komunikacja. 
Uruchomić ponownie C26x poprzez reset zasilania i zatrzymać pierwsze odliczanie 
dowolnym przyciskiem. Na ekranie ukaże się następujący komunikat: [VxWorks Boot]: 
Poszczególne parametry wyświetlane są kolejno po naciśnięciu CR. W przypadku 
popełnienia błędu, nacisnąć kilkakrotnie CR, a następnie przeprowadzić operację od 
początku. 
 
Na ekranie pojawia się zapisana wartość. Jeżeli nie zostaną wprowadzone żadne wartości, 
naciśnięcie CR spowoduje zachowanie zapamiętanego parametru. 
Przycisk . umożliwia usunięcie zapamiętanej wartości. 
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Przykładowy ekran (uruchomienie): 
 

 
 
 

4.3 Określenie wersji BOOTROMU 
 
Wersja bootromu wyświetlona jest po komunikacie BSP version (B0.21C na powyższym 
ekranie). Dla wersji BOOTROMU niższych niż B015: w momencie pojawienia się 
komunikatu wpisać: [VxWorks Boot]: v 
 
Dla wersji BOOTROMU wyższych lub równych B015: dokonać odczytu pierwszych linii 
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4.4 Jak przywrócić parametry bootowania C26x 

 
Przywrócenie parametrów bootowania C26x może być przydatne w przypadku wykonania 
niewłaściwych czynności konserwacyjnych powodujących zmianę parametrów bootowania. 
 
Sprawdzenie ustawień domyślnych: polecenie p 
 
W momencie pojawienia się komunikatu wpisać: [VxWorks Boot]:p 
Powinny zostać wyświetlone następujące informacje: 

− “boot device : tffs=0,0 

− “processor number 0 

− “host name : <factory host PC name> 

− “file name : /flash/bin/vxWorks 

− “inet on ethernet : <factory C26x IP addres xxx.xxx.xxx.xxx> 

− “inet on backplane : 

− “host inet : <factory host IP adresse xxx.xxx.xxx.xxx> 

− “gateway inet : 0.0.0.0 

− “user : <user name> 

− “ftp password : <password> 

− “flags : 0x0 

− “target name : <factory target name> 

− “startup script : 

− “other : motfec [VxWorks Boot]: 

 
Ustawienia wprowadzane 
 
Ustawieniami wprowadzane obejmują: 
− nazwa domyślna hosta PC: nazwa sieciowa laptopa serwisowego użytkownika 

 
− domyślny adres IP: IP laptopa serwisowego użytkownika 

 
− domyślna nazwa docelowa: powinna to być nazwa kontrolera  definiowana za 

pomocą SCE dla własnej bazy danych 
 

− domyślny adres IP C26x: powinien to być adres IP kontrolera  definiowany za 
pomocą SCE dla własnej bazy danych 
 

− nazwa użytkownika i ftp: hasło: nazwa użytkownika FTP, zdefiniowana dla serwera 
FTP - dobrą praktyką jest zachowanie ustawień fabrycznych i zdefiniowanie na 
komputerze PC użytkownika C264_cpu3 zgodnie z typem CPU, z hasłem vxWorks 
 

Nie modyfikować innych parametrów. Wprowadzenie nowych ustawień: polecenie c 
Polecenie c  konfiguruje ustawienia komunikacyjne DS Agile C26x. Wprowadzić Polecenie 
konfiguracyjne: [VxWorks Boot]: c 
 
Zaczekać do wyświetlenia [VxWorks Boot]: 
Wprowadzić Polecenie ustawień domyślnych: [VxWorks Boot]: p 
 
Powinny zostać wyświetlone następujące informacje: 

− “boot device : tffs=0,0 

− “processor number 0 
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− “host name : <Enter host PC name> 

− “file name : /flash/bin/vxWorks 

− “inet on ethernet : <Enter C26x IP address: xxx.xxx.xxx.xxx> 

− “inet on backplane : 

− “host inet : <Entrer host IP address: xxx.xxx.xxx.xxx> 

− “gateway inet : 0.0.0.0 

− “user : <user name> 

− “ftp password : <password> 

− “flags : 0x0 

− “target name : <target name> 

− “startup script : 

− “other : motfec 

[VxWorks Boot]: 

Zrestartować kontroler z nowymi parametrami za pomocą resetu zasilania lub przez 
wpisanie: [VxWorks Boot]: @ 
Po restarcie urządzenie C26x jest gotowe do przyjęcia programu użytkowego. Dalsze 
informacje znajdują się w rozdziale C26x/PL Instalacja. 
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1. ZAKRES DOKUMENTU 
 
Ten rozdział pochodzi z dokumentacji DS Agile C26x. Opisuje Arkusz protokołu z odbioru 
(przekazania do eksploatacji) i protokołu z konserwacji przedmiotowego urządzenia. 
 
Celem tego rozdziału jest ustanowienie rejestru wymian sprzętowych DS Agile C26x. 
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Tak/Nie* 

Tak/Nie* 

Tak/Nie* 

Tak/Nie* 

 

 
 

2. PROTOKÓŁ Z ODBIORU (PRZEKAZANIA DO EKSPLOATACJI) 
 
Data przekazania do eksploatacji: 

Inżynier: 

Nazwa stacji: 

Nazwa obwodu: 

Informacje podane na tabliczce znamionowej 
Pod górną osłoną dostępową znajduję się etykieta poniższego typu: 

 

 
 

RYSUNEK 1: INFORMACJE Z TABLICZKI PRZEDNIEJ 
 

Wypełnij poniższą tabelę zgodnie z etykietą znajdującą się pod górną osłoną 
dostępową: 

 
Nr seryjny  
Numer Cortec  
Napięcie pomocnicze zasilania  
Znamionowe napięcie wykrycia stanu zestyku dla 
wejść cyfrowych  

 
Czy przestrzegano wszystkich przepisów bezpieczeństwa mających zastosowanie? 
 

*Stosowne usuń 
 
 
 

Kontrole produktu 

Oględziny przy urządzeniu odłączonym od zasilania 

 
Czy przekaźnik jest uszkodzony? 

Czy dane znamionowe są prawidłowe dla instalacji? 

Czy uziemienie zostało zainstalowane? 
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3. ARKUSZ PROTOKOŁU Z KONSERWACJI 

 

Numer seryjny produktu  
 

DATA Inżynier Typ płyty Oznaczenie slotu 
w kasecie 

(od A do Q) 

Numer seryjny 
poprzedniej 

płyty 

Numer 
seryjny nowej 

płyty 

/ /      
/ /      
/ /      
/ /      
/ /      
/ /      
/ /      
/ /      
/ /      
/ /      
/ /      
/ /      
/ /      
/ /      
/ /      
/ /      
/ /      
/ /      
/ /      
/ /      
/ /      
/ /      
/ /      
/ /      
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1. Zakres dokumentu 

 
Niniejszy rozdział stanowi część dokumentacji urządzenia DS Agile C26x, w którym 
wyszczególniono jego parametry techniczne 
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2. Dane ogólne 
 

2.1 Konstrukcja 
 
W zgodności z normą IEC 60255-27:2005 oraz zgodnie z dyrektywną niskonapięciową 
73/23/EWG Komisji Europejskiej. 
Obudowa do zabudowy na powierzchni, przystosowana do montażu na ścianie lub 
obudowa do montażu w płaszczyźnie w szafach o szerokości 19 cali oraz panelach 
sterowania. 
 
 

2.2 Pozycja montażu 
 
Pionowa: ±15° 
 

2.3 Stopień ochrony 
 
Zgodnie z normą DIN VDE 0470 oraz EN 60255-27:2006 lub IEC 60255-27:2005: 

− IP52 dla panelu przedniego z wyświetlaczem LCD lub diodami 

− IP10 dla zaślepionego panelu przedniego (GHU220, GHU221) 

− IP50 dla obudowy 40TE 

− IP20 dla kasety C26x 

− IP20 dla tylnych paneli C26x, zredukowany do IP10 po zainstalowaniu 28-pinowego 

zespołu listew zaciskowych MiDOS (płytka TMU). 

 
 

2.4 Masa 
 
− Obudowa 40TE: około 4 kg 

− Obudowa 80TE: około 8 kg 

 
 

2.5 Wymiary oraz złącza 
 
Należy zapoznać się ze zwymiarowanymi rysunkami (rozdział C26x/EN HW, opis platformy 
sprzętowej) oraz z schematami połączeń listew zaciskowych (C26x/EN CO). 
 
 

2.6 DS Agile C26x: Konfiguracja 
 

W skład urządzenia DS Agile C26x wchodzi: 

− Obudowa 

− Kaseta ze slotami przeznaczonymi na płytki 

− Kombinacja płytek C26x pasujących do odpowiednich slotów 

Istnieje wiele typów sterowników DS Agile C26x. Każdy ma swoje przeznaczenie oraz 

zawiera pewną kombinację płytek przeznaczonych do realizacji odpowiedniego celu: 

− C26x w obudowie 80TE 

− C26x w kompaktowej obudowie 40TE 

− C26x w wersji niezależnej w obudowie 80TE 
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− C26x w wersji niezależnej w kompaktowej obudowie 40TE 

− C26x w wersji wielokasetowej 

− C26x w wersji wielokasetowej redundantnej 

 
Uwaga: Urządzenie C26x w wersji wielokasetowej zawiera sterownik C26x oraz jeden 

lub większą liczbę kaset. Każdy z powyższych sterowników, za 
pośrednictwem portu komunikacji międzykasetowej może być podłączony do 
swojej własnej grupy urządzeń IED. Wspomniana możliwość rozbudowy za 
pośrednictwem portu komunikacji międzykasetowej pozwala wykorzystać 
większą liczbę kaset z jeszcze większą liczbą slotów na dodatkowe płytki. 
Stąd nazwa wielokasetowy. Urządzenie C26x w wersji wielokasetowej może 
pełnić funkcję redundantnego urządzenia C26x. 
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2.6.1 C26x – porównanie instalacji płytek w zależności od modelu 

 

Płytka Przeznaczenie C26x 
80TE 

C26x 
40TE 

C26x w wersji 
niezależnej 

80TE 

C26x w wersji 
niezależnej 

40TE 

C26x w wersji 
wielo- 

kasetowej, 
kaseta 

GŁÓWNA 

C26x- w wersji 
wielokasetowej, 

kaseta 
rozszerzająca 

BIU2xx Płytka zasilania X X X X X X 
CPU270 (CPU3) 2 kanały komunikacyjne Ethernet X X X X X X 
CCU200 Moduł sterowania wyłącznikiem X X X X X X 
CCU211 Moduł sterowania wyłącznikiem X X X X X X 

DIU200 
Akwizycja danych cyfrowych oraz danych z liczników 
Akwizycja pomiarów cyfrowych 
Punkty danych: SPS DPS SCT DCT DM 

X X X X X X 

DIU210 
Akwizycja danych cyfrowych oraz danych z liczników 
Akwizycja pomiarów cyfrowych 
Punkty danych: SPS DPS SCT DCT DM 

X X X X X X 

DIU211 
Akwizycja danych cyfrowych oraz danych z liczników 
Akwizycja pomiarów cyfrowych 
Punkty danych: SPS DPS SCT DCT DM 

X X X X X X 

DOU200 
Realizacja pojedynczych lub podwójnych, przejściowych lub 
stałych warunków 
Ustawianie punktów danych 

X X X X X X 

DOU201 
Realizacja pojedynczych lub podwójnych, przejściowych lub 
stałych warunków 
Ustawianie punktów danych 

X X X X X X 

AIU201 Akwizycja pomiarów analogowych X X X X X X 
AIU211 Akwizycja pomiarów analogowych X X X X X X 

TMU200 Akwizycja próbkowania PP oraz PN 
Obliczenia wartości pomiarowych z pozyskanych próbek X X   X  

DSP200 dla płytki TMU200  X X   X  

TMU210 Akwizycja próbkowania PP oraz PN 
Obliczenia wartości pomiarowych z pozyskanych próbek X X   X  

DSPIO dla płytki TMU210  X X   X  

TMU220 Akwizycja próbkowania PP oraz PN 
Obliczenia wartości pomiarowych z pozyskanych próbek X X   X  
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Płytka Przeznaczenie C26x 80TE C26x 40TE 
C26x w wersji 

niezależnej 
80TE 

C26x w wersji 
niezależnej 

40TE 

C26x w wersji 
wielokasetowej, 
kaseta GŁÓWNA 

C26x w wersji 
wielokasetowej, 

kaseta 
rozszerzająca 

DSP220 dla płytki 
TMU220  X X   X  

AOU200 Płytka wyjść analogowych X X X X X X 
SWU20x Tworzenie sieci X X X X X X 
SWR2xx Tworzenie sieci X X X X X X 
SWD2xx Tworzenie sieci X X X X X X 
SRP28x Tworzenie sieci X X X X X X 
GHU2AB, patrz uwaga 1 Płytka panelu graficznego z kanałami LED GHU 2A1 GHU 2A0 GHU 2A1 GHU 2A0 GHU 2AB GHU 2AB 
Uwaga 1: 
Dla GHU2 A B: 

 
B dla rozmiaru 
B=B obejmuje wszystkie możliwości: B=0 lub 1 
B=0 mały 
B=1 duży 
 
A dla wyświetlacza LCD 
A=A obejmuje wszystkie możliwości: A=0, 1 lub 2 
A=0 posiada wyświetlacz LCD 
A=1 nie posiada wyświetlacza LCD 
A=2 posiada zdalny wyświetlacz LCD 
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2.6.2 C26x-80TE – instalacja płyty 
 

Płytka Sloty - widok z tyłu urządzenia Maks. liczba zainstalowanych płytek 
 Q P O N M L K J I H G F E D C B A Z TMU Bez TMU 
BIU2xx                 X 1 1 
CPU270 (CPU3)                X  1 1 
CCU200, patrz uwaga 1 X X X X X X X X X X X X X X X   ≤ 14 ≤ 15 
CCU211, patrz uwaga 1 X X X X X X X X X X X X X X X   ≤ 14 ≤ 15 
DIU200 X X X X X X X X X X X X X X X   ≤ 14 ≤ 15 
DIU210 X X X X X X X X X X X X X X X   patrz uwaga 2 patrz uwaga 2 
DIU211 X X X X X X X X X X X X X X X   ≤ 14 ≤ 15 
DOU200 X X X X X X X X X X X X X X X   ≤ 14, patrz uwaga 5 ≤ 15, patrz uwaga 5 
DOU201 X X X X X X X X X X X X X X X   ≤ 14, patrz uwaga 5 ≤ 15, patrz uwaga 5 
AIU201 X X X X X X X X X X X X X X X   ≤ 6 ≤ 6 
AIU211 X X X X X X X X X X X X X X X   ≤ 6 ≤ 6 
TMU200, patrz uwaga 1 X                 1 0 
TMU210, patrz uwaga 1 X                 1 0 
TMU220, patrz uwaga 1 X                 1 0 
AOU200 X X X X X X X X X X X X X X X   ≤ 4 ≤ 4 
SWU20x              X X   patrz uwaga 3 patrz uwaga 3 
SWR2xx              X X   patrz uwaga 3 patrz uwaga 3 
SWD2xx              X X   patrz uwaga 3 patrz uwaga 3 
SRP2xx              X X   patrz uwaga 3 patrz uwaga 3 
GHU2A1, patrz uwaga 4                  1 1 

 

Uwaga 1: Jeżeli zainstalowano płytkę TMU, nie należy instalować płytki CCU w slocie P oraz nie należy instalować płytki CCU w slocie 
sąsiadującym z płytką TMU. 

Uwaga 2: Maksymalna liczba płytek DIU210 zainstalowanych w jednej kasecie C26x zależy o rodzaju kasety oraz poziomu napięcia wejść. 
Należy zapoznać się z tematem „Wejścia cyfrowe DIU210” 

Uwaga 3: Jeżeli płytka została zainstalowana w slocie C; Jeżeli kaseta jest pełna; oraz jeżeli nie została zainstalowana płytka DSPIO; ≤ 1 
 Jeżeli płytka została zainstalowana w slocie D; Jeżeli kaseta jest pełna; oraz jeżeli zainstalowano inne płytki DSPIO: ≤ 1 
Uwaga 4: Aby uzyskać wyjaśnienie dotyczące kodów GHU2AB, należy zapoznać się z tabelą C26x – porównanie instalacji płytek w zależności 

od modelu 
Uwaga 5: Jeżeli zastosowanie wymaga uaktywnienia wszystkich wyjść cyfrowych w tym samym czasie: ≤ 6 
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2.6.3 C26x-40TE – instalacja płytki 
 

Płytka Sloty - widok z tyłu urządzenia Maks. liczba zainstalowanych płytek 

 H G F E D C B A Z TMU Bez TMU 
BIU2xx        X 1 1 
CPU270 (CPU3)       X  1 1 
CCU200, patrz uwaga 1 X X X X X X   ≤ 3 ≤ 6 
CCU211, patrz uwaga 1 X X X X X X   ≤ 3 ≤ 6 
DIU200 X X X X X X   ≤ 3 ≤ 6 
DIU210 X X X X X X   patrz uwaga 2 patrz uwaga 2 
DIU211 X X X X X X   ≤ 4 ≤ 6 
DOU200 X X X X X X   ≤ 4 ≤ 6 
DOU201 X X X X X X   ≤ 4 ≤ 6 
AIU201 X X X X X X   ≤ 4 ≤ 6 
AIU211 X X X X X X   ≤ 4 ≤ 6 
TMU200, patrz uwaga 1 X = 1       1 0 
TMU210, patrz uwaga 1 X = 1       1 0 
TMU220, patrz uwaga 1 X = 1       1 0 
AOU200 X X X X X X   ≤ 4 ≤ 4 
SWU20x     X X   patrz uwaga 3 patrz uwaga 3 
SWR2xx     X X   patrz uwaga 3 patrz uwaga 3 
SWD2xx     X X   patrz uwaga 3 patrz uwaga 3 
SRP2xx     X X   patrz uwaga 3 patrz uwaga 3 
GHU2A0, patrz uwaga 4         1 1 

 

Uwaga 1: Jeżeli zainstalowano płytkę TMU, nie należy instalować płytki CCU w slocie F oraz nie należy instalować płytki CCU w slocie 
sąsiadującym z płytką TMU. 

Uwaga 2: Maksymalna liczba płytek DIU210 zainstalowanych w jednej kasecie C26x zależy o rodzaju kasety oraz poziomu napięcia wejść. 
Należy zapoznać się z tematem „Wejścia cyfrowe DIU210” 

Uwaga 3: Jeżeli nie zainstalowano płytki DSP/DSPIO: ≤ 2. Jeżeli nie zainstalowano płytki DSP/DSPIO: ≤ 1 
Uwaga 4: Aby uzyskać wyjaśnienie dotyczące kodów GHU2xx, należy zapoznać się z tabelą C26x – porównanie instalacji płytek  

w zależności od modelu  
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2.6.4 C26x w wersji niezależnej 80TE – instalacja płytki 
 

Płytka Sloty - widok z tyłu urządzenia Maks. liczba zainstalowanych 
płytek 

 Q P O N M L K J I H G F E D C B A Bez TMU 
BIU2xx                 X 1 
CPU270 (CPU3)                X  1 
CCU200 X X X X X X X X X X X X X X X   ≤ 15 
CCU211 X X X X X X X X X X X X X X X   ≤ 15 
DIU200 X X X X X X X X X X X X X X X   ≤ 15 
DIU210 X X X X X X X X X X X X X X X   patrz uwaga 1 
DIU211 X X X X X X X X X X X X X X X   ≤ 15 
DOU200 X X X X X X X X X X X X X X X   ≤ 15, patrz uwaga 3 
DOU201 X X X X X X X X X X X X X X X   ≤ 15, patrz uwaga 3 
AIU201 X X X X X X X X X X X X X X X   ≤ 6 
AIU211 X X X X X X X X X X X X X X X   ≤ 6 
TMU200                   
TMU210                   
TMU220                   
AOU200 X X X X X X X X X X X X X X X   ≤ 4 
SWU20x              X X   ≤ 1 
SWR2xx              X X   ≤ 1 
SWD2xx              X X   ≤ 1 
SRP2xx              X X   ≤ 1 
GHU2A1, patrz uwaga 2                  1 

 

Uwaga 1: Maksymalna liczba płytek DIU210 zainstalowanych w jednej kasecie C26x zależy o rodzaju kasety oraz poziomu napięcia wejść. 
Należy zapoznać się z tematem „Wejścia cyfrowe DIU210” 

Uwaga 2: Aby uzyskać wyjaśnienie dotyczące kodów GHU2xx, należy zapoznać się z tabelą C26x – porównanie instalacji płytek w zależności 
od modelu 

Uwaga 3: Jeżeli zastosowanie wymaga uaktywnienia wszystkich wyjść cyfrowych w tym samym czasie: ≤ 6 
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2.6.5 C26x w wersji niezależnej 40TE – instalacja płytki 
 

Płytka Sloty - widok z tyłu urządzenia Maks. liczba zainstalowanych płytek 
 H G F E D C B A Bez TMU 
BIU2xx        X 1 
CPU270 (CPU3)       X  1 
CCU200 X X X X X X   ≤ 6 
CCU211 X X X X X X   ≤ 6 
DIU200 X X X X X X   ≤ 6 
DIU210 X X X X X X   patrz uwaga 2 
DIU211 X X X X X X   ≤ 6 
DOU200 X X X X X X   ≤ 6 
DOU201 X X X X X X   ≤ 6 
AIU201 X X X X X X   ≤ 6 
AIU211 X X X X X X   ≤ 6 
TMU200, patrz uwaga 1         0 
TMU210, patrz uwaga 1         0 
TMU220, patrz uwaga 1         0 
AOU200 X X X X X X   ≤ 4 
SWU20x     X X   ≤ 1 
SWR2xx     X X   ≤ 1 
SWD2xx     X X   ≤ 1 
SRP2xx     X X   ≤ 1 
GHU2A0, patrz uwaga 3         1 

 

Uwaga 1: Płytka TMU nie jest montowana w  w niezależnych jednostkach RTU C26x 
Uwaga 2: Maksymalna liczba płytek DIU210 zainstalowanych w jednej kasecie C26x zależy o rodzaju kasety oraz poziomu napięcia wejść. 

Należy zapoznać się z tematem „Wejścia cyfrowe DIU210” 
Uwaga 3: Aby uzyskać wyjaśnienie dotyczące kodów GHU2xx, należy zapoznać się z tabelą C26x – porównanie instalacji płytek w zależności 

od modelu 
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2.6.6 C26x-80TE – sygnały 
 

Płytka Sygnały Maks. liczba płytek: Maks. liczba konfigurowalnych 
sygnałów 

 AI AO DI DO CI VI Z TMU Bez TMU 
BIU2xx   2 2     
CPU270 (CPU3)         
CCU200, patrz uwaga 1   8 4   13: 104 DI + 52 DO 15: 120 DI + 60 DO 
CCU211, patrz uwaga 1   8 4   13: 104 DI + 52 DO 15: 120 DI + 60 DO 
DIU200   16    14: 224 DI 15: 240 DI 
DIU210   16    patrz uwaga 2 patrz uwaga 2 
DIU211   16    14: 224 DI 15: 240 DI 
DOU200    10   14: 140 DO 15: 150 DO 
DOU201    10   14: 140 DO 15: 150 DO 
AIU201 4      6: 24 AI 6: 24 AI 
AIU211 8      6: 48 AI 6: 48 AI 
TMU200, patrz uwaga 1 8    4 4 1: 4 CI, 4 VI  
TMU210, patrz uwaga 1 8    4 4 1: 4 CI, 4 VI  
TMU220, patrz uwaga 1 9    4 5 1: 4 CI, 5 VI  
AOU200  4     6: 24 AO 6: 24 AO 
SWU20x         
SWR2xx         
SWD2xx         
SRP2xx         
GHU2A1, patrz uwaga 3         

 

Uwaga 1: Nie należy instalować płytki CCU w slocie sąsiadującym z płytką TMU. 
Uwaga 2: Maksymalna liczba płytek DIU210 zainstalowanych w jednej kasecie C26x zależy o rodzaju kasety oraz poziomu napięcia wejść. 

Należy zapoznać się z tematem „Wejścia cyfrowe DIU210” 
Uwaga 3: Aby uzyskać wyjaśnienie dotyczące kodów GHU2xx, należy zapoznać się z tabelą C26x – porównanie instalacji płytek w zależności 

od modelu 
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2.6.7 C26x-40TE – sygnały 
 

Płytka Sygnały Maks. liczba płytek: Maks. liczba konfigurowalnych sygnałów 
 AI AO DI DO CI VI Z TMU Bez TMU 
BIU2xx   2 2     
CPU270 (CPU3)         
CCU200, patrz uwaga 1   8 4   3: 24 DI + 12 DO 6: 48 DI + 24 DO 
CCU211, patrz uwaga 1   8 4   3: 24 DI + 12 DO 6: 48 DI + 24 DO 
DIU200   16    4: 64 DI 6: 96 DI 
DIU210   16    patrz uwaga 2 patrz uwaga 2 
DIU211   16    4: 64 DI 6: 96 DI 
DOU200    10   4: 40 DO 6: 60 DO 
DOU201    10   4: 40 DO 6: 60 DO 
AIU201 4      4: 16 AI 6: 24 AI 
AIU211 8      4: 32 AI 6: 48 AI 
TMU200, patrz uwaga 1 8    4 4 1: 4 CI, 4 VI  
TMU210, patrz uwaga 1 8    4 4 1: 4 CI, 4 VI  
TMU220, patrz uwaga 1 9    4 5 1: 4 CI, 5 VI  
AOU200  4     4: 16 AO 6: 24 AO 
SWU20x         
SWR2xx         
SWD2xx         
SRP2xx         
GHU2A0, patrz uwaga 3         

 

Uwaga 1: Nie należy instalować płytki CCU w slocie sąsiadującym z płytką TMU. 
Uwaga 2: Maksymalna liczba płytek DIU210 zainstalowanych w jednej kasecie C26x zależy o rodzaju kasety oraz poziomu napięcia wejść. 

Należy zapoznać się z tematem „Wejścia cyfrowe DIU210” 
Uwaga 3: Aby uzyskać wyjaśnienie dotyczące kodów GHU2xx, należy zapoznać się z tabelą C26x – porównanie instalacji płytek w zależności 

od modelu 
  



C26x/EN TD/C56a Dane techniczne 
 
Strona 18/82 DS Agile C26x 
 

2.6.8 C26x w wersji niezależnej 80TE – sygnały 
 

Płytka Sygnały Maks. liczba płytek: Maks. liczba 
konfigurowalnych sygnałów 

 AI AO DI DO CI VI Bez TMU 
BIU2xx   2 2    
CPU270 (CPU3)        
CCU200   8 4   15: 120 DI + 60 DO 
CCU211   8 4   15: 120 DI + 60 DO 
DIU200   16    15: 240 DI 
DIU210   16    patrz uwaga 2 
DIU211   16    15: 240 DI 
DOU200    10   15: 150 DO 
DOU201    10   15: 150 DO 
AIU201 4      6: 24 AI 
AIU211 8      6: 48 AI 
TMU200, patrz uwaga 1       Nie zainstalowana 
TMU210, patrz uwaga 1       Nie zainstalowana 
TMU220, patrz uwaga 1       Nie zainstalowana 
AOU200  4     6: 24AO 
SWU20x        
SWR2xx        
SWD2xx        
SRP2xx        
GHU2A1, patrz uwaga 3        

 

Uwaga 1: Nie należy instalować płytki CCU w slocie sąsiadującym z płytką TMU. 
Uwaga 2: Maksymalna liczba płytek DIU210 zainstalowanych w jednej kasecie C26x zależy o rodzaju kasety oraz poziomu napięcia wejść. 

Należy zapoznać się z tematem „Wejścia cyfrowe DIU210” 
Uwaga 3: Aby uzyskać wyjaśnienie dotyczące kodów GHU2xx, należy zapoznać się z tabelą C26x – porównanie instalacji płytek w zależności 

od modelu 
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2.6.9 C26x w wersji niezależnej 40TE – sygnały 
 

Płytka Sygnały Maks. liczba płytek: Maks. liczba 
konfigurowalnych sygnałów 

 AI AO DI DO CT VT Bez TMU 
BIU2xx   2 2    
CPU270 (CPU3)        
CCU200   8 4   6: 48 DI + 24 DO 
CCU211   8 4   6: 48 DI + 24 DO 
DIU200   16    6: 96 DI 
DIU210   16    patrz uwaga 2 
DIU211   16    6: 96 DI 
DOU200    10   6: 60 DO 
DOU201    10   6: 60 DO 
AIU201 4      6: 24 AI 
AIU211 8      6: 48 AI 
TMU200, patrz uwaga 1       Nie zainstalowana 
TMU210, patrz uwaga 1       Nie zainstalowana 
TMU220, patrz uwaga 1       Nie zainstalowana 
AOU200  4     6: 24 AO 
SWU20x        
SWR2xx        
SWD2xx        
SRP2xx        
GHU2A0, patrz uwaga 3        

 

Uwaga 1: Nie należy instalować płytki CCU w slocie sąsiadującym z płytką TMU. 
Uwaga 2: Maksymalna liczba płytek DIU210 zainstalowanych w jednej kasecie C26x zależy o rodzaju kasety oraz poziomu napięcia wejść. 

Należy zapoznać się z tematem „Wejścia cyfrowe DIU210” 
Uwaga 3: Aby uzyskać wyjaśnienie dotyczące kodów GHU2xx, należy zapoznać się z tabelą C26x – porównanie instalacji płytek w zależności 

od modelu 
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2.7 Dane techniczne urządzenia C26x 

 
PRZESTROGA: 

PEŁNA WYDAJNOŚĆ URZĄDZENIA C26X JEST MNIEJSZA NIŻ SUMA 
WYDAJNOŚCI DLA KAŻDEGO PODZESPOŁU ABY UZYSKAĆ 
SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE NA TEMAT PRÓB 
EKSPLOATACYJNYCH PROSIMY O KONTAKT Z FIRMĄ ALSTOM 

 
2.7.1 C26x: Ograniczenia dotyczące elementów 

 

Element Ograniczenia dla 1 z urządzeń C26x wraz 
z rozszerzeniami 

Liczba serwerów IEC 61850-8-1 dla klienta C26x 32 
Liczba klientów IEC 61850-8-1 dla urządzenia 
C26x 

16 (maks. dwa redundantne serwery interfejsu 
operatora) 

Liczba klientów IEC 61850-8-1 dla buforowanego 2 redundantne serwery interfejsu operatora oraz 2 
redundantne bramy sieciowe 

Rozmiar komunikatu GOOSE (IEC 61850-8-1) 128 binarnych informacji wejściowych, 64 pomiary 
Pomiary / przekazywana przewodami wartość 
pomiaru 2400 / 48 

Odbierany strumień wartości pomiarowej 200 wartości / s 

Protokoły T104 serwera 
4 
Z maksymalnie 4 klientami, tylko jeden jest aktywny 
w danej chwili 

PSL:  
256 Liczba obiektów patrz uwaga 1 

Liczba elementów patrz uwaga 2 256 
Liczba schematów PSL z timerem lub 
ustawieniami logicznymi 50 

Liczba timerów lub ustawień logicznych 100 

Drukarki na poziomie C26x 1 (tylko z wykorzystaniem tylnego portu 
szeregowego) 

Port komunikacji szeregowej (do komunikacji z 
systemem SCADA i/lub obsługi protokołów 
starszego typu) 

4 

Protokoły SCADA Szeregowy/Ethernet: 2 protokoły ethernetowe 
IEC104, T104: 4 

Główne protokoły starszego typu (do komunikacji 
z urządzeniami IED) 4 

Urządzenia IED dozwolone dla każdej szyny 
starszego typu 16 z maks. 32 dla jednego urządzenia C26x 

Poziom napięcia 2 dla jednego urządzenia C26x, jeżeli używana jest 
funkcja ATCC 

Pola 128 (maks. 12 pól przedstawionych na lokalnymi 
interfejsie HMI) 

Wyłączniki 128 
Odłączniki 512 
Transformatory 128 
Maksymalna liczba zarządzanych punktów 
danych 4 000 

Punkty wejść cyfrowych / przewodowe wejścia 
cyfrowe / systemowe wejścia cyfrowe 5600 / 240 / 100 

Punkty sterownia wyjściem / przewodowe wyjście 
cyfrowe 1 200 / 150 

Wskazania położenia zaczepu 128 
Liczniki / przewodowe 128 / 8 
Nastawy, cyfrowe 128 
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ISaGRAF 

TPI 128 
CO 256 
SP 256 
CT 512 
MPS 512 
MV 512 
SPS/DPS 512 

Wzajemne blokady 200 argumentów na równanie, 200 równań 
Pojemność bufora raportu (BCU) 100 zdarzeń xPS dla jednego urządzenia C26x 

Pojemność bufora zdarzeń (RTU) 1000 zdarzeń dla jednego systemu SCADA 
(T101/T104) 

Selektywność czasowa oraz znakowanie zdarzeń 1 ms 
Przepustowość wejściowa 100 alarmów/s oraz 100 zdarzeń/s 
Pojemność do przechowywania plików 
przebiegów wolnych  

5000 rejestrów dla 24 wartości analogowych + 48 
stanów logicznych 

Pojemność do przechowywania plików 
przebiegów szybkich (zakłóceń) 

480 cykli dla 8 wartości analogowych 
+ 128 stanów logicznych 32 
próbki/okres 

 
Uwaga 1: Obiekt: w przypadku wzajemnej blokady / schematu PSL, obiektem 

jest sygnał wyjściowy wzajemnej blokady / schematu PSL, lub 
zmienna przejściowa użyta jako sygnał wyjściowy (taka jak ta dla 
operatorów zatrzasków TON/TOFF/SR). W równaniu zblokowania, 
sygnał wyjściowy wzajemnej blokady jest równoważny jednemu 
obiektowi. Punkty danych mogą być zawarte w maksymalnie 255 
równaniach ILK. 

 
Uwaga 2: Element: Po rozłożeniu równania na sumę iloczynów, element jest 

argumentem operatora 
 
 

2.7.2 C26x: C26x z dwoma kasetami rozszerzającymi z urządzeniami IED 
 
Urządzenie C26x łączy się za pośrednictwem pierwszego portu Ethernet z magistralą 
SBUS oraz korzysta z protokołu IEC 61850-8-1 Urządzenie C26x łączy się za 
pośrednictwem drugiego portu Ethernet z dwoma kasetami rozszerzającymi 
 
Każda kaseta rozszerzająca łączy się za pośrednictwem magistrali LBUS z urządzeniami 
IED Urządzenie C26x zawiera płytkę CPU270. 
 
PRZESTROGA: 

OGÓLNA WYDAJNOŚĆ URZĄDZENIA C26X NIE JEST RÓWNOWAŻNA 
SUMIE WYDAJNOŚCI DLA KAŻDEGO PODZESPOŁU ABY UZYSKAĆ 
SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE NA TEMAT ANALIZY WYDAJNOŚCI 
PROSIMY O KONTAKT Z FIRMĄ ALSTOM 
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Globalne ograniczenia dla urządzenia C26x podłączonego do dwóch kaset 
rozszerzających oraz do urządzeń IED: 

 

Element Maksymalna liczba (NB) Ograniczenia 
Całkowita liczba 
wejść binarnych 2800 łącznie z systemowymi wejściami binarnymi 

(w przybliżeniu 500 ) 

Wejścia cyfrowe 
urządzenia IED 

2800 minus przewodowe wejścia 
cyfrowe, minus systemowe wejścia 
binarne 

 

Pojedynczy punkt 
(SP) 128  
TPI 128  
Status 
wielopunktowy 
(MPS) 

308 + TBD zarezerwowany dla informacji systemowej 
(stan sprzętu) 

Komenda 1200  
Całkowita liczba 
PP: 
przewodowe+IED 

Łącznie maksymalnie 128  

Podłączony PP 

16 PP przy 20 Hz dla każdej kasety 
rozszerzającej 8 PP przy 20 Hz dla 
kasety GŁÓWNEJ 
128 PP dla kompletnego C26x 

Całkowita częstotliwość dla 16 liczników 
wynosi 160 Hz 

PP IED 128  
CAŁKOWITA 
LICZBA WEJŚĆ 
ANALOGOWYCH 

600  

Przewodowe 
wejścia cyfrowe 
oraz wejścia 
analogowe 

ograniczenia sprzętowe  

Wejścia 
analogowe IED 600  

Kasety 
rozszerzające 16 

W przypadku więcej niż 4 kaset 
rozszerzających, należy upewnić się, że 
w kasecie GŁÓWNEJ nie są zainstalowane 
płytki WE/WY. 

Całkowita liczba 
urządzeń IED 128 

Więcej niż dla urządzenia C26x bez kaset 
rozszerzających Dla uzyskania najlepszej 
wydajności, zalecane jest maksymalnie 10 
urządzeń IED dla każdego łącza. 

Stan / pole 2300 

łącznie z przewodowymi wejściami 
cyfrowymi, wejściami cyfrowymi urządzeń 
IED, systemowymi wejściami binarnymi oraz 
statusem wielopunktowym (MPS) 

Pole analogowe 221 

łącznie z przewodowymi wejściami 
analogowymi, wejściami analogowymi 
urządzenia IED, wskazaniami położenia 
zaczepu oraz licznikiem 

Komenda / pole 430 łącznie z CO oraz SP 

Wysyłanie binarnej 
informacji 
wejściowej 

10 wejść cyfrowych na kasetę z 12-
krotną zmianą stanu w ciągu 10 s 
(16 * 10 * 12 = 1920 zmian stanu / 
10 s) 

 

Wysyłanie pomiaru 

1 zmiana wartości wszystkich 
pomiarów w ciągu 1 sekundy (w tym 
samym czasie co poprzednia zmiana 
stanu) 

Cykl odczytu przewodowego wejścia 
analogowego  = 1 sekunda 
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Ograniczenia dla kasety GŁÓWNEJ C26x: 
 

Element Maksymalna liczba (NB) Limity 
Całkowita liczba wejść 
binarnych 2800 łącznie z systemowymi wejściami binarnymi 

(w przybliżeniu 500 ) 
Przewodowe wejścia 
cyfrowe ograniczenia sprzętowe  

Wejścia cyfrowe urządzenia 
IED 
IEC 61850-8-1 

DO USTALENIA  

Pojedynczy punkt (SP) 128  
TPI 128  
Status wielopunktowy (MPS) 308 + TBD  
Komenda 1200  
Całkowita liczba PP 8 PP przy 20 Hz  
CAŁKOWITA LICZBA 
WEJŚĆ ANALOGOWYCH 600  

Przewodowe wejścia 
analogowe ograniczenia sprzętowe  

Wejścia analogowe IED 600  

Kasety rozszerzające 16 
W przypadku więcej niż 4 kaset rozszerzających, 
należy upewnić się, że w kasecie GŁÓWNEJ nie są 
zainstalowane płytki WE/WY. 

DIU 15  
DOU 15  
CCU 15  
AIU 6  
PP/PN 1  
AOU 4  
linie szeregowe 4  

SCADA Szeregowe/Ethernet: 2, IT104: 
4  

Całkowita liczba urządzeń 
IED 0  

Stan / pole 2300 
łącznie z przewodowymi wejściami cyfrowymi, 
wejściami cyfrowymi urządzeń IED, systemowymi 
wejściami binarnymi oraz statusem wielopunktowym 

Pole analogowe 221 
łącznie z przewodowymi wejściami analogowymi, 
wejściami analogowymi urządzenia IED, 
wskazaniami położenia zaczepu oraz licznikiem 

Komenda / pole 430 łącznie z CO oraz SP 
Wysyłanie komunikatów 
GOOSE 

1 punkt danych xPS GOOSE, 1 
wartość pomiaru GOOSE 

128 punktów danych xPS / 64 wartości pomiaru 
GOOSE / GOOSE A.C.U. 

Odbieranie komunikatów 
GOOSE 128 A.C.U. 128 punktów danych xPS / 64 wartości pomiaru 

GOOSE / GOOSE A.C.U. 

PSL 
Na przykład: 
256 obiektów patrz uwaga 1 
256 elementów patrz uwaga 2 

 

ISaGRAF 

128 TPI 
256 CO 
256 SP 
512 CT 
512 MPS 
512 MV 
512 SPS / DPS 

 

 

Uwaga 1: Obiekt: W przypadku wzajemnej blokady / schematu PSL, obiektem 
jest sygnał wyjściowy wzajemnej blokady / schematu PSL, lub 
zmienna przejściowa użyta jako sygnał wyjściowy (taka jak ta dla 
operatorów zatrzasków TON/TOFF/SR). W równaniu zblokowania, 
sygnał wyjściowy wzajemnej blokady jest równoważny jednemu 
obiektowi. 

 

Uwaga 2: Element: Po rozłożeniu równania na sumę iloczynów, element jest 
argumentem operatora  
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Ograniczenia dla kaset rozszerzających: 
 

Element Maksymalna liczba (NB) Limity 

Informacje 
ogólne PUSTE 

W przypadku więcej niż 4 kaset rozszerzających, 
należy upewnić się, że w kasecie GŁÓWNEJ nie są 
zainstalowane płytki WE/WY. 

Przewodowe 
wejścia 
cyfrowe 

ograniczenia sprzętowe  

Wejścia 
cyfrowe 
urządzenia 
IED 

1000  

Pojedynczy 
punkt (SP) 128  
TPI 128  
Polecenie 1200  
Całkowita 
liczba PP 128  

Podłączony 
PP 

16 PP przy 20 Hz dla każdej kasety 
rozszerzającej 8 PP przy 20 Hz dla 
kasety GŁÓWNEJ 
128 PP dla kompletnego C26x 

Całkowita częstotliwość dla 16 liczników wynosi 
160 Hz 

PP IED 128  
CAŁKOWITA 
LICZBA 
WEJŚĆ 
ANALOGOW
YCH 

600  

Przewodowe 
wejścia 
analogowe 

ograniczenia sprzętowe  

Wejścia 
analogowe 
IED 

600  

DIU 15  
DOU 15  
CCU 15  
PP/PN 0  
AIU 6  
AOU 4  
linie 
szeregowe 4  
SCADA 0  
IED 64 Dla uzyskania najlepszej wydajności, zalecane jest 

maksymalnie 10 urządzeń IED dla każdego łącza. 
 
 

2.7.3 C26x: Dwa redundantne sterowniki C26x z dwoma kasetami rozszerzającymi 
z urządzeniami IED 
 
Każde urządzenie C26x łączy się za pośrednictwem pierwszego portu Ethernet 1 
z magistralą SBUS oraz korzysta z protokołu IEC 61850-8-1 
Każde urządzenie C26x łączy się za pośrednictwem drugiego portu Ethernet z dwoma 
kasetami rozszerzającymi Każda kaseta rozszerzająca łączy się za pośrednictwem 
magistrali LBUS z urządzeniami IED 
Urządzenie C26x jest wyposażone w płytkę CPU270. PRZESTROGA: 
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PEŁNA WYDAJNOŚĆ URZĄDZENIA C26X JEST MNIEJSZA NIŻ SUMA 
WYDAJNOŚCI DLA KAŻDEGO PODZESPOŁU ABY UZYSKAĆ 
SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE NA TEMAT PRÓB 
EKSPLOATACYJNYCH PROSIMY O KONTAKT Z FIRMĄ ALSTOM 
 

Globalne ograniczenia dla dwóch redundantnych urządzeń C26x podłączonych do dwóch 
kaset rozszerzających oraz do urządzeń IED: 

 
Element Maksymalna liczba (NB) Ograniczenia 

Całkowita liczba wejść binarnych 2800 łącznie z systemowymi wejściami 
binarnymi (około 500 ) 

Wejścia cyfrowe urządzenia IED 
2800 minus przewodowe wejścia 
cyfrowe, minus systemowe wejścia 
binarne 

 

Pojedynczy punkt (SP) 128  
TPI 128  

Status wielopunktowy (MPS) 308 + TBD zarezerwowany dla informacji 
systemowej (stan sprzętu) + TBD 

Komenda 1200  
Całkowita liczba PP 128  

Podłączony PP 

16 PP przy 20 Hz dla każdej kasety 
rozszerzającej 8 PP przy 20 Hz dla 
kasety GŁÓWNEJ 
128 PP dla kompletnego C26x 

Całkowita częstotliwość dla 16 
liczników wynosi 160 Hz 

PP IED 128  
CAŁKOWITA LICZBA WEJŚĆ 
ANALOGOWYCH 600  

Przewodowe wejścia cyfrowe ograniczenia sprzętowe  
Przewodowe wejścia analogowe ograniczenia sprzętowe  
Wejścia analogowe IED 600  

Kasety rozszerzające 2*16 

W przypadku więcej niż 4 kaset 
rozszerzających, należy upewnić się, 
że w kasecie GŁÓWNEJ nie są 
zainstalowane płytki WE/WY. 

Całkowita liczba urządzeń IED 128 

Więcej niż dla urządzenia C26x bez 
kaset rozszerzających Dla uzyskania 
najlepszej wydajności, zalecane jest 
maksymalnie 10 urządzeń IED dla 
każdego łącza. 

Stan / pole 2300 

łącznie z przewodowymi wejściami 
cyfrowymi, wejściami cyfrowymi 
urządzeń IED, systemowymi 
wejściami binarnymi oraz statusem 
wielopunktowym 

Pole analogowe 221 

łącznie z przewodowymi wejściami 
analogowymi, wejściami 
analogowymi urządzenia IED, 
wskazaniami położenia zaczepu oraz 
licznikiem 

Komenda / pole 430 łącznie z CO oraz SP 

Wysyłanie binarnej informacji 
wejściowej 

10 wejść cyfrowych na kasetę z 12-
krotną zmianą stanu w ciągu 10 s (16 * 
10 * 12 = 1920 zmian statusu w ciągu 
10 s) 

 

Wysyłanie pomiaru 

1 zmiana wartości wszystkich 
pomiarów w ciągu 1 sekundy (w tym 
samym czasie co poprzednia zmiana 
statusu) 

Cykl odczytu przewodowego wejścia 
analogowego  = 1 sekunda 
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Ograniczenia kasety GŁÓWNEJ C26x: 
 

Element Maksymalna liczba (NB) Limity 
Całkowita liczba wejść 
binarnych 2800 łącznie z systemowymi wejściami binarnymi 

(w przybliżeniu 500 ) 
Przewodowe wejścia 
cyfrowe ograniczenia sprzętowe  
Pojedynczy punkt (SP) 128  
TPI 128  
Status wielopunktowy 
(MPS) 308 + TBD  
Polecenie 1200  
Całkowita liczba PP 8 PP przy 20 Hz  
CAŁKOWITA LICZBA 
WEJŚĆ 
ANALOGOWYCH 

600  

Przewodowe wejścia 
analogowe ograniczenia sprzętowe Brak wejść analogowych w kasecie GŁÓWNEJ 1 

Wejścia analogowe 
IED 600  

Kasety rozszerzające 16 
W przypadku więcej niż 4 kaset rozszerzających, 
należy upewnić się, że w kasecie GŁÓWNEJ nie są 
zainstalowane płytki WE/WY. 

DIU 15  
DOU 15  
CCU 15  
AIU 6  
PP/PN 1  
AOU 0 Przyczyna redundancji 
linie szeregowe 4 2 systemy SCADA z 2 łączami. 

SCADA 
Szeregowe/Ethernet: 2 
protokoły ethernetowe 
IEC104, T104: 4 

 

Całkowita liczba 
urządzeń IED 0  

Stan / pole 2300 
łącznie z przewodowymi wejściami cyfrowymi, 
wejściami cyfrowymi urządzeń IED, systemowymi 
wejściami binarnymi oraz statusem wielopunktowym 

Pole analogowe 221 
łącznie z przewodowymi wejściami analogowymi, 
wejściami analogowymi urządzenia IED, 
wskazaniami położenia zaczepu oraz licznikiem 

Komenda / pole 430 łącznie z CO oraz SP 
Wysyłanie 
komunikatów GOOSE 
IEC 61850-8-1 

1 punkt xPS GOOSE, 
1 wartość pomiaru GOOSE 

128 punktów xPS / GOOSE 
64 wartości pomiaru / GOOSE A.C.U. 

Wysyłanie 
komunikatów GOOSE 
IEC 61850-8-1 

128 A.C.U. 128 punktów danych xPS / 64 wartości pomiaru 
GOOSE / GOOSE A.C.U. 
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Element Maksymalna liczba (NB) Limity 

PSL np. 256 obiektów, patrz 
uwaga 1 256 elementów, 
patrz uwaga 2 

 

ISaGRAF 128 TPI 
256 CO 
256 SP 
512 CT 
512 MPS 
512 MV 
512 SPS / DPS 

W systemie redundantnym oraz po przełączeniu, 
automatyka ISaGRAF nie działa na kasecie 
GŁÓWNEJ 2 

 
Uwaga 1: Obiekt: w przypadku wzajemnej blokady / schematu PSL, obiektem 

jest sygnał wyjściowy wzajemnej blokady / schematu PSL, lub 
zmienna przejściowa użyta jako sygnał wyjściowy (taka jak ta dla 
operatorów zatrzasków TON/TOFF/SR). W równaniu zblokowania, 
sygnał wyjściowy wzajemnej blokady jest równoważny jednemu 
obiektowi. 

 
Uwaga 2: Element: Po rozłożeniu równania na sumę iloczynów, element jest 

argumentem operatora 
 

Ograniczenia dla kaset rozszerzających: 
 

Element Maksymalna liczba (NB) Limity 

Informacje ogólne PUSTE 
W przypadku więcej niż 4 kaset rozszerzających, 
należy upewnić się, że w kasecie GŁÓWNEJ nie są 
zainstalowane płytki WE/WY. 

Przewodowe wejścia 
cyfrowe ograniczenia sprzętowe  

Wejścia cyfrowe urządzenia 
IED 1000  

Pojedynczy punkt (SP) 128  
TPI 128  
Komenda 1200  
Całkowita liczba PP 128  

Podłączony PP 

16 PP przy 20 Hz dla każdej 
kasety rozszerzającej 8 PP przy 
20 Hz dla kasety GŁÓWNEJ 
128 PP dla kompletnego C26x 

Całkowita częstotliwość dla 16 liczników wynosi 160 
Hz 

PP IED 128  
CAŁKOWITA LICZBA 
WEJŚĆ ANALOGOWYCH 600  

Przewodowe wejścia 
analogowe ograniczenia sprzętowe  

Wejścia analogowe IED 600  
DIU 15  
DOU 15  
CCU 15  
PP/PN 0  
AIU 6  
AOU 0  
linie szeregowe 4  

IED 64 Dla uzyskania najlepszej wydajności, zalecane jest 
maksymalnie 10 urządzeń IED dla każdego łącza. 

 
 



Dane techniczne C26x/EN TD/C56a 
 
DS Agile C26x Strona 28/79 
 
2.8 Zaciski 

 
Interfejs serwisowy PC: 

− Złącze DIN 41652, typ żeński D-Sub, 9-pinowe, zainstalowane na panelu przednim 

− Wymagane jest bezpośrednie połączenie kablowe 

 

Port ethernetowy LAN (zainstalowany na płytce CPU270): 

− Dwa gniazda RJ-45, 8-pinowe 10/100Base-T dla samouzgadniającego interfejsu 

 

IRIG-B (standard NF S 87-500, maj 1987), zainstalowanego na płytce CPU270: 

− Wtyk BNC 

− Modulowana amplituda, sygnał nośnej 1 kHz 

− Kod pory roku: BCD 

− Kompatybilny z kodem IRIG B122 

 

Konwencjonalne łącza komunikacyjne: 

− Gwintowane zakończenia zacisków (M3), samocentrujące z zabezpieczeniem 

przewodu dostosowane do przekroju poprzecznego przewodu od 0,2 do 2,5 mm² dla 

płytki BIU2xx 

− Złącze DIN 41652; typu D-Sub, 9-pinowe, zainstalowane na płytce CPU270. 

− Światłowody za pośrednictwem modułu ECU200 (zewnętrzny konwerter 

RS232/światłowód): połączeniem włóknem optycznym z tworzyw sztucznych zgodnie 

z IEC 874-2 lub DIN 47258 lub szklane włókno optyczne ST ® (ST ® jest 

zastrzeżonym znakiem towarowym AT&T Lightguide Cable Connectors) 

 

Moduły zasilania wejść/wyjść: 

− Gwintowane zakończenia zacisków (M3), samocentrujące z zabezpieczeniem 

przewodu dostosowane do przekroju poprzecznego przewodu od 0,2 do 2,5 mm² dla 

poniższych płytek: 

− AIU201, AIU210, AIU211 

− AOU200 

− BIU241, BIU261 

− CCU200, CCU211 

− DIU200, DIU210, DIU211 

− DOU200, DOU201 

− DSP260, DSPIO 

− Płytki WE/WY oraz  BIU2xx są wyposażone w 24-pinowe, złącze męskie o rastrze 

5,08 mm 
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Wejścia pomiarowe prądu oraz napięcia: 

− Gwintowane zakończenia zacisków (M5), samocentrujące z zabezpieczeniem 

przewodu dostosowane do przekroju poprzecznego przewodu od 2,5 do 4 mm² dla 

płytki TMU 

− Płytka TMU jest wyposażona w następujące złącze: 28-pinowy zespół listew 

zaciskowych MiDOS 

 
 

2.9 Droga upływu i odstępy izolacyjne 
 

Zgodnie z IEC 60255-27:2005 oraz IEC 664-1:1992. Stopień zanieczyszczenia 2, napięcie 

robocze 250 V. 

Kategoria przepięciowa III, napięcie probiercze udarowe 5 kV. 
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3. PARAMETRY ZNAMIONOWE 
 

3.1 Napięcie pomocnicze 
 
Pojedyncze źródło zasilania (BIU241) 
Płytka BIU241 z pojedynczym źródłem zasilania jest dostępna w czterech następujących 
wariantach napięcia pomocniczego: 

 

Warianty 
płytki 

Zakresy znamionowe Zakresy robocze napięć 
DC 

Zakresy robocze napięć 
AC 

A01 24 VDC 19,2 do 28,8 VDC - 

A02 48 do 60 VDC 38,4 do 72 VDC - 

A03 110 do 125VDC 88 do 150 VDC - 

A04 220 VDC oraz 230 VDC 176 do 264 VDC 176 do 264 VAC 

 

Częstotliwość znamionowa (fn) dla napięcia pomocniczego AC wynosi 50/60 Hz; zakres 
roboczy wynosi od 45 Hz do 65 Hz. 
 

Płytka BIU241 charakteryzują następujące atrybuty: 

− Prąd rozruchowy: 6,2 A przy 125 V DC w trakcie pierwszych 50 ms przy uruchomieniu 

− Zasilanie: 40 W 

− Znamionowe napięcie wyjściowe: + 5 V oraz 12 V 

− Monitorowanie zasilania 

− Dopuszczalna przerwa w zasilaniu: 50 ms 

− Zabezpieczenie przed odwróceniem polaryzacji 

− Rezystancja izolacji: >100 M∧ (CM) przy 500 V DC 

− Wytrzymałość dielektryczna: 2 kV (CM) – 50 Hz dla 1 minuty 

 
Uniwersalny jednoźródłowy lub dwuźródłowy zasilacz (BIU261) 
Oba wejścia zasilania dwuźródłowego modułu zasilania BIU261 są dostępne z dwoma 
następującymi zakresami napięć pomocniczych: 

 

Zakresy znamionowe Zakresy robocze napięć DC Zakresy robocze napięć AC 

48 do 250 VDC 40 do 300 VDC - 

110 do 250 VAC - 90 do 300 VAC 

 

 
Uwaga: Główne oraz rezerwowe wejścia zasilania mogą  

 identycznych lub różnych zakresów roboczych. 
 

Częstotliwość znamionowa (fn) dla napięcia pomocniczego AC wynosi 50/60 Hz; zakres 
roboczy wynosi od 44 Hz do 66 Hz. 
 
Płytka BIU261 ma następującą charakterystykę: 

− Prąd rozruchowy: 10 A przy 125 V DC w trakcie pierwszych 50 ms przy uruchomieniu 

− Zasilanie: 60 W 

− Znamionowe napięcie wyjściowe: + 5 V oraz +12 V 

− Dopuszczalny przerwa w zasilaniu przy pełnym obciążeniu dla obu wejść 
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zasilających: 20 ms 

− Zabezpieczenie przed odwróceniem polaryzacji 

− Rezystancja izolacji: >100 M∧ (tryb współbieżny) przy 500 V DC 

− Wytrzymałość dielektryczna: 2 kV (tryb współbieżny) – 50 Hz dla 1 minuty 

 
Wybór źródła zasilania 
Źródło zasilania uznaje się za odpowiednie, jeżeli jego poziom jest wyższy niż 80% 
minimalnej wartości zakresu roboczego, tj. 80% x 48 V = 38,4 V lub 80% x 110 V = 88 V. 
Pięcioprocentowa histereza jest dodawana w celu uniknięcia przełączania w stan 
dostępności, tj. status dostępności zostanie pobudzony przy 80% VAUX MIN i odwzbudzony 
przy 75% x VAUX MIN. 
 
Jeżeli wejście głównego zasilania zostanie utracone gdy jest ono używane, płytka BIU261 
przełączy się na wejście zasilania rezerwowego. Płytka przełączy się z powrotem na 
główne zasilanie, gdy to drugie znów będzie dostępne oraz będzie stabilne przez kilka 
sekund. 
 
Jeżeli zasilanie rezerwowe zostanie utracone gdy jest ono używane, płytka BIU261 
natychmiast przełączy się na zasilanie główne. Będzie ona korzystać z głównego źródła 
zasilania tak długo jak będzie dostępne, nawet wtedy, gdy zasilanie rezerwowe ponownie 
stanie się dostępne. 
 
 

3.1.1 Wyjścia cyfrowe BIU241/BIU261 
 
Charakterystyki zestyków przekaźnika nadzorczego na płytkach BIU241 oraz BIU261 są 
takie same jak dla zestyków NO+NZ zamontowanych na płytkach DOU200 oraz DOU201. 
Charakterystyki zestyków dwóch przekaźników wyjściowych używanych przez redundantne 
urządzenie C26x na płytkach BIU241 oraz BIU261 są takie same jak dla przekaźników 
wyjściowych jednopolowych zamontowanych na płytkach DOU200 oraz DOU201. 
 
 

3.2 Wejścia cyfrowe modułu sterowania wyłącznikiem (CCU) 
 
3.2.1 Wejścia cyfrowe CCU200 

 
W przypadku płytki CCU200, dla wariantów od A01 do A04, osiem wejść cyfrowych posiada 
te same atrybuty jak wejścia płytki DIU200. 
Płytka CCU200 jest dostępna w pięciu następujących wariantach napięć znamionowych: 

 

Warianty 
płytki 

Napięcie 
znamionowe 

(+/-20%) 
Próg wyzwalający (V DC) Taki sam 

dla DIU200 

A01 24VDC jeżeli V > 10,1 V DC status wejścia jest ustawiony 
jeżeli V < 5 V DC status wejścia jest resetowany Tak 

A02 48 do 60VDC jeżeli V > 17,4 V DC status wejścia jest ustawiony 
jeżeli V < 13,5V DC status wejścia jest resetowany Tak 

A03 110 do 125VDC jeżeli V > 50 V DC status wejścia jest ustawiony 
jeżeli V< 34,4 V DC status wejścia jest resetowany Tak 

A04 220VDC jeżeli V > 108 V DC status wejścia jest ustawiony 
jeżeli V < 63 V DC status wejścia jest resetowany Tak 

A07 110 do 125VDC jeżeli V > 86 V DC status wejścia jest ustawiony 
jeżeli V < 67 V DC status wejścia jest resetowany Nie 
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3.2.2 Wejścia cyfrowe CCU211 

 
Dostępnych jest sześć następujących wariantów płytki CCU211: 

 

Warianty 
płytki 

Napięcie znamionowe 
(+/-20%) Próg wyzwalający (V DC) 

A01 24 VDC 
jeżeli V > 10 V DC status wejścia jest ustawiony 
jeżeli V < 8 V DC status wejścia jest resetowany 

A02 48 do 60 VDC 

jeżeli V > 17,4 V DC status wejścia jest 
ustawiony 
jeżeli V < 12,5 V DC status wejścia jest 
resetowany 

A03 110 do 125 VDC 

jeżeli V > 50 V DC status wejścia jest ustawiony 
jeżeli V < 29,9 V DC status wejścia jest 
resetowany 

 
Warianty 

płytki 
Napięcie znamionowe 

(+/-20%) Próg wyzwalający (V DC) 

A04 lub 
A07 

220 V DC lub 
110 do 125 V DC (z 80% 
progiem) 

jeżeli V > 86 V DC status wejścia jest ustawiony 
jeżeli V < 67 V DC status wejścia jest resetowany 

A08 220 V DC (z 80% 
progiem) 

jeżeli V > 176 V DC status wejścia jest ustawiony 
jeżeli V < 132 V DC status wejścia jest 
resetowany 

 
 

3.3 Moduł sterowania wyłącznikiem (CCU) Wyjścia cyfrowe 
 

3.3.1 Wyjścia cyfrowe CCU200 
 
Każdy przekaźnik płytki CCU jest wyposażony w zestyki dwupolowe. Aby uzyskać opisane 
poniżej atrybuty należy szeregowo połączyć dwa zestyki wyjściowe każdego przekaźnika. 
 

W poniższej tabeli przedstawiono atrybut rozłączania w dwóch przypadkach: 

− Można korzystać z każdego z zestyków wyjściowych niezależnie 

− Należy szeregowo połączyć dwa zaciski wyjściowe każdego z przekaźników. W tym 

wypadku, jest to najlepszy sposób wykorzystania funkcji rozłączania dla każdego 

przekaźnika. 

Szczegółowe informacje dotyczące 4 zestyków wyjściowych przekaźnika zainstalowanych 
na płytce CCU200 przedstawiono w poniższej tabeli: 

 
Opis Wartości 

Zakres napięć znamionowych 24 do 250 VDC / 230 VAC 
Załączanie 5 A 

Przewodzenie 5 A ciągły 
30 A dla 500 ms lub 250 A dla 30 ms 

Rozłączanie (zaciski wyjściowe 
używane niezależnie) 

DC: 50 W rezystancyjne, 30 W indukcyjne (L/R = 40 ms) 
AC: 1250 VA rezystancyjne, 1250 VA indukcyjne (cos φ= 0,7) 
W tych warunkach rezystancja zestyku jest wciąż niższa niż 250 
mΩ dla 10 000 operacji 

Rozłączanie (zestyki wyjściowe 
połączone szeregowo) 

DC: 80 W rezystancyjne dla prądu mniejszego niz 1 A, 
100 W rezystancyjne dla prądu większego niż 1 A, 
30 W indukcyjne (L / R = 40 ms) 
AC: 1250 VA rezystancyjne, 1250 VA indukcyjne (cos φ = 0,7) 
W tych warunkach rezystancja zestyku jest wciąż niższa niż 250 
mΩ dla 10 000 operacji 

Czas zadziałania Rozłączanie < 7 ms 
Zestyki dwupolowe Normalnie otwarte 



C26x/EN TD/C56a Dane techniczne 
 
Strona 33/79 DS Agile C26x 
 

Wytrzymałość dielektryczna zestyków cewki: 5000 Vrms 

Wytrzymałość dielektryczna zestyków sąsiednich: 2500 Vrms 

Izolacja: 2 kV (CM) przy 50 Hz dla 1 minuty 

Płytka jest monitorowana oraz zaprojektowana w taki sposób, aby zapobiec niepożądanym 

zdarzeniom. 

 
 
3.3.2 Wyjścia cyfrowe CCU211 

 

W przypadku płytki CCU211, atrybuty wyjść cyfrowych (DO) obejmują: 

− 4 dwupolowe przekaźniki przełączające z zestykami normalnie otwartymi (NO) 

− 1 wspólny +ve oraz 1 wspólny -ve zestyk dla 2 przekaźników 

− Urządzenie samokontrolujące wyjściowego łańcucha sterującego: kontrola adresu, 

monitoring stanu 

− Monitorowane jest napięcie +5 V, co ma na celu zapobiegnięcie wystawianiu 

niepożądanego sygnału. 

− Wyjścia cyfrowe mogą być skonfigurowane wyłącznie jako podwójne wyjścia 

sygnalizacji zdalnej. 

− Wytrzymałość dielektryczna zestyków cewki: 5000 Vrms 

− Wytrzymałość dielektryczna zestyków sąsiednich: 2500 Vrms 

− Płytka jest monitorowana oraz zaprojektowana w taki sposób, aby zapobiec 

wystawianiu niepożądanego sygnału 
 

W poniższej tabeli przedstawiono atrybut rozłączania w dwóch przypadkach: 

− Można korzystać z każdego z zestyków wyjściowych niezależnie 

− Należy szeregowo połączyć dwa zaciski wyjściowe każdego z przekaźników. W tym 

wypadku, jest to najlepszy sposób wykorzystania funkcji rozłączania dla każdego 

przekaźnika. 

− Dokładniejsze informacje przedstawiono w poniższej tabeli: 
 

Opis Wartości 
Zakres napięć znamionowych 24 do 250 VDC / 230 VAC 
Załącz 5 A 

Przewodzenie 5 A ciągły 
30 A dla 500 ms lub 250 A dla 30 ms 

Rozłączanie (zacisk wyjściowy 
używany niezależnie) 

DC: 50 W rezystancyjne, 30 W indukcyjne (L/R = 40 ms) 
AC: 1250 VA rezystancyjne, 1250 VA indukcyjne (cos ϕ = 0,7) 
W tych warunkach rezystancja zestyku jest wciąż niższa niż 
250 mΩ dla 10 000 operacji 

Rozłączanie (zestyki wyjściowe 
połączone szeregowo) 

DC: 80 W rezystancyjne dla prądu mniejszego niz 1 A, 
100 W rezystancyjne dla prądu większego niż 1 A, 
30 W indukcyjne (L / R = 40 ms) 
AC: 1250 VA rezystancyjne, 1250 VA indukcyjne (cos ϕ = 0,7) 
W tych warunkach rezystancja zestyku jest wciąż niższa niż 
250 mΩ dla 10 000 operacji 

Czas zadziałania Rozłączanie < 7 ms 
Zestyki dwupolowe Normalnie otwarte 
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3.4 Moduł wejść cyfrowych (DIU) Wejścia cyfrowe 

 
3.4.1 Wejścia cyfrowe DIU200 

 
Płytka DIU200 jest wyposażona w 16 wejść cyfrowych oraz jest dostępna w czterech 
wariantach napięcia znamionowego: 

 

Warianty 
płytki 

Napięcie 
pomocnicze 

Próg wyzwalający Prąd 
wyzwalający 

Prąd przy 
napięciu 

znamionowym 

Moc 
maksy
malna 

Pobudzenie Odwzbudz
enie 

A01 24 VDC 10.1 VDC 5 VDC >0.17 mA 3 mA 0.12 W 
A02 48-60 VDC 17.9 VDC 13.5 VDC >0.17 mA 5.22 mA (48 

VDC)/ 7 mA (60 
VDC) 

0.66 W 

A03 110-125 VDC 52.3 VDC 34.4 VDC >0.33 mA 2.6 mA (110 
VDC)/ 
3.5 mA (125 
VDC) 

0.62 W 

A04 220 VDC 108 VDC 63 VDC >0.46 mA 2 mA 0.66 W 
 
 

3.4.2 Wejścia cyfrowe DIU210 
 
Płytka DIU210 pracuje w przypadku wszystkich napięć z zakresu od 24 V DC do 220 V DC 

(+/- 20%). Płytka DIU210 jest wyposażona w 16 wejść cyfrowych. 
Dla każdego napięcia, próg wyzwalający wynosi 19 V DC. 
 
W skutek rozpraszania ciepła, maksymalna liczba płytek DIU210 zainstalowanych w jednej 
kasecie C26x zależy od rodzaju kasety oraz poziomu napięcia wejść, zgodnie z tym co 
pokazano w poniższej tabeli: 
 

Napięcie Maksymalna liczba płytek DIU210 
w kasetach 40TE w kasetach 80TE 

24 V 2 8 
48 V 6 15 
110 do 125 V 3 10 
220 V 1 5 

 
Uwaga: Tabela ta dotyczy wyłącznie płytki DIU210. 
 
 

3.4.3 Wejścia cyfrowe DIU211 
 
W kasecie C26x, płytka DIU211 może zastąpić płytkę DIU200 lub DIU210. Zewnętrzne 
połączenia są takie same jak dla powyższych płytek. 
Płytka DIU211 jest wyposażona w 16 optoizolowanych wejść cyfrowych, z jednym 
wspólnym dla dwóch wejść. 
 
Wejścia są przystosowane do użytkowania w systemach o znamionowym napięciu baterii 
wynoszącym od 24 V DC do 220 V DC (+/- 20%). Wejście odpowiada na ujemne sygnały 
napięciowe. Wejścia nie są objęte samokontrolą. Napięcie progowe jest uzależnione od 
zakresu napięcia, które jest ustawiany przez odpowiednie ustawienie zworki na płytce 
(patrz rozdział Opis wyposażenia): 
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Warianty płytki Napięcie na wejściu Próg pobudzenia 
(V) 

Próg 
odwzbudzenia 

(V) 
A01 24 VDC 10 8 
A02 48 VDC – 60 VDC 17.4 12.5 
A03 110 VDC – 125 VDC 50 29.9 
A04 220 VDC 86 67 

A07 110 V DC – 125 V DC z 80% 
progiem 86 67 

A08 220 V DC z 80% progiem 176 132 
 

Dla napięcia wejściowego od wartości progowej do 18 V, prąd wejściowy wynosi 30 mA. 
Napięcie podane na zaciski wejściowe, o amplitudzie z zakresu od 19 V DC do 264 V DC 

zasila obwód generowania impulsów. Obwód wytwarza impuls prądowy o amplitudzie 30 
mA. Czas trwania impulsu wynosi od 1 ms do 2 ms. 
 
Aby ograniczyć rozpraszanie ciepła, zwłaszcza przy wysokich napięciach wejściowych, 
wejścia pobierają prąd mniejszy niż 1,6 mA. 
Cyrkulacja dużego prądu na zestykach binarnych przez krótki okres oczyszcza je, a tym 
samym pozwala używać płytki w zanieczyszczonych środowiskach. 
 

 
3.5 Moduł wyjść cyfrowych (DOU) Wyjścia cyfrowe 

 
3.5.1 Wyjścia cyfrowe DOU200 

 
Atrybuty dotyczące zestyków przekaźnika wyjściowego zainstalowanych na płytce DOU200 
przedstawiono w poniższej tabeli: 

 

Opis Wartości 

Zakres napięć znamionowych 24 do 250 VDC / 230 VAC 

Załączanie 2,5 A 

Przewodzenie 2,5A ciągły 
30A dla 500 ms lub 250A dla 30 ms 

Rozłączanie DC: 50 W rezystancyjne, 15 W indukcyjne (L/R = 20 
ms) 
AC: 1250 VA rezystancyjne, 1250 VA indukcyjne (cos 
ϕ = 0,7) 
W tych warunkach rezystancja zestyku jest wciąż 

        Czas zadziałania Rozłączanie < 7 ms 

8 zestyków jednopolowych Normalnie otwarte 

2 zestyki dwupolowe 1 normalnie otwarty +1 normalnie zamknięty 
 

− Wytrzymałość dielektryczna zestyków cewki: 5000 Vrms 

− Izolacja: 2 kV (CM) przy 50 Hz dla 1 minuty 

− Płytka jest monitorowana oraz zaprojektowana w taki sposób, aby zapobiec 

wystawianiu niepożądanego sygnału 
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3.5.2 Wyjścia cyfrowe DOU201 

 
Płytka DOU201 zapewnia: 

− 10 izolowanych wyjść cyfrowych (z przekaźnikami) 

− 8 jednopolowych przekaźników z jednym zestykiem normalnie otwartym (NO) 

− 2 jednopolowe przekaźniki z jednym wspólnym dla 2 wyjść (NO/NZ) 

W kasecie C26x, płytka DOU201 zastępuje płytkę DOU200. Zewnętrzne połączenia 

pozostają takie same jak w przypadku poprzednich wersji płytki. 

Parametry zestyków wyjściowych przekaźnika płytki DOU201 podano w poniższej tabeli: 
 

Opis Wartości 

Zakres napięć znamionowych 24 do 250 VDC / 230 VAC 

Załącz 5 A 

Przewodzenie 5 A ciągły 
30 A dla 500 ms (następnie otwarty przez 40 s) lub 
250 A dla 30 ms 

Rozłączanie Zdolność rozłączeniowa dla 100 000 operacji: 
DC: 150 W rezystancyjne, 15 W indukcyjne (L/R = 20 
ms) 
AC: 1500 VA rezystancyjne 
Zdolność rozłączeniowa zredukowana dla 90 000 
operacji: AC: 1500 VA indukcyjne (cos ϕ  = 0,7) 
Zdolność rozłączeniowa potwierdzona po 10 000 
operacji 
(rezystancja zestyku w dalszym ciągu mniejsza niż 
250 mΩ): 
DC: 30 W indukcyjne (L / R = 40 ms) 

 
Opis Wartości 

Czas zadziałania Załączanie < 7 ms 

8 zestyków jednopolowych Normalnie otwarte 

2 zestyki jednopolowe 1 normalnie otwarty +1 normalnie zamknięty 
 

Lokalizacja płytki DOU201 w kasecie C26x definiuje adres płytki. Jeżeli płytka DOU201 jest 
używana jako zapas poprzedniej płytki, można użyć zworki do określenia adresu płytki. Aby 
określić lokalizację należy skorzystać z edytora SCE (patrz C26x/PL AP Zastosowania). 
 
− Wytrzymałość dielektryczna zestyków cewki: 5000 Vrms. 

  



C26x/EN TD/C56a Dane techniczne 
 
Strona 37/79 DS Agile C26x 
 
3.6 Moduł wejść analogowych (AIU) Wejścia analogowe 

 
3.6.1 Wejście analogowe AIU201 

 
Płytka AIU201 zapewnia 4 niezależne wejścia analogowe (AI). Można ustawić zakres prądu 
wejściowego wejścia analogowego lub zakres napięcia wejściowego tak, jak pokazano to 
w poniższej tabeli: 

 

Typ Zakres 

Zakres prądu wejściowego 

±1 mA 
±5 mA 
±10 mA 
±20 mA 
+ 4 mA to +20 mA 

Zakres napięcia wejściowego 

± 1.25 V 
±2.5 V 
± 5 V 
± 10 V 

Okres próbkowania 100 ms 
Dokładność 0,1% pełnej skali przy 25°C 
Konwersja analogowo-cyfrowa 16 bitów (15 bitów + bit znaku) 
Współczynnik tłumienia sygnału 
współbieżnego (CMMR) > 100 dB 

Współczynnik tłumienia sygnału 
nałożonego (SMMR) > 40 dB 

Zakres wzmocnienia: wybierany przez 
użytkownika 1, 2, 4, 16 

Impedancja wejściowa dla wejść 
napięciowych 11 kΩ 

Impedancja wejściowa dla wejść 
prądowych 75 Ω 

 

Zakresy można ustawić na etapie konfiguracji. 
W celu wybrania prądu lub napięcia, należy wybrać numer wejścia złącza. 
 
Konwersja analogowo-cyfrowa 
Wartość przesunięcia zera jest obliczana w wyniku przekształcenia napięcia odniesienia 
0 V. 
Wzmocnienie jest korygowane automatycznie przez podłączenie znanego napięcia 
odniesienia do wzmacniacza 

 
Wartości przesunięcia zera oraz wzmocnienia są korygowane regularnie w celu 
skompensowania odchyleń spowodowanych zmianami temperatury (odchylenie: 
maksymalnie 30 ppm/°C) oraz starzenie się. 
 

 
3.6.2 Wejście analogowe AIU211 

 
Przetworniki dostarczają sygnały prądowe DC do płytki AIU211. Płytka AIU211 zapewnia 8 
wartości izolowanych wejść analogowych na 8 niezależnych izolowanych galwanicznie 
kanałach. Oznacza to, że nie istnieje wspólny punkt kontaktowy pomiędzy dwoma 
wejściami analogowymi. 
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Można skonfigurować każde wejście w zakresie prądowym lub zakresie napięciowym tak, 
jak pokazano to w poniższej tabeli: 

 

Typ Zakres 

Zakres prądu wejściowego 

±1 mA 
±5 mA 
±10 mA 
±20 mA 
+ 4 mA to +20 mA 

Okres próbkowania 100 ms 

Dokładność 0,1% pełnej skali dla każdego zakresu przy 
25°C 

Konwersja analogowo-cyfrowa 16 bitów (15 bitów + bit znaku) 
Współczynnik tłumienia sygnału 
współbieżnego (CMMR) 50 Hz, 60 Hz > 100 dB 

Współczynnik tłumienia sygnału 
nałożonego (SMMR) > 40 dB 

Impedancja wejściowa dla wejść prądowych 75 Ω 
 
Dryft temperaturowy: maksymalnie 30 ppm/°C pomiędzy 0°C a 70°C 
Zakresy można ustawić na etapie konfiguracji. 
W celu wybrania zakresu prądowego lub zakresu napięciowego, należy wybrać numer 
wejścia złącza. 
Płytka AIU211 zastępuje płytkę AIU210: interfejs na wewnętrznej magistrali jest 
kompatybilny z płytką AIU210. 

 
 
3.6.3 Wartości nasycenia 

 
Zakres Wartości nasycenia 

± 10 V -12.6 V / +12.6 V 

± 5 V -6.3 V / +6.3 V 

± 2.5 V -3.2 V / +3.2 V 

± 1.25 V -1.26 V / +1.26 V 

0 - 1 mA 1.26 mA 

± 1 mA -1.26 mA / +1.26 mA 

0 – 5 mA 6.3 mA 

± 5 mA -6.3 mA / +6.3 mA 

0 – 10 mA 12.5 mA 

± 10 mA -12.5 mA / +12.5 mA 

0 – 20 mA 25 mA 

± 20 mA -25 mA / +25 mA 

4-20 mA 26 mA 
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3.7 Bezprzetwornikowy moduł jednostki pomiarowej (TMU) Wejścia analogowe PP/PN 

 
3.7.1 Informacje ogólne 

 
W przypadku sterowników BCU C26x, można zainstalować płytki TMU200, TMU210 oraz 
TMU220. W przypadku niezależnych jednostek RTU C26x, nie ma zainstalowanych płytek 
TMU2XX. 
 
Płytka TMU200 zapewnia 4 wejścia przekładników prądowych (PP) oraz 4 wejścia 
przekładników napięciowych (VT). Płytka TMU210 zapewnia 4 wejścia przekładników 
prądowych (PP) oraz 4 wejścia przekładników napięciowych (PN). Płytka TMU220 
zapewnia 4 wejścia przekładników prądowych (PP) oraz 5 wejść przekładników 
napięciowych (PN). 
 
 

3.7.2 TMU200 / TMU220 – przekładniki prądowe (PP) 
 
Na zespole listew zaciskowych, dostępne są dwa prądy znamionowe, każdy z różnymi 
atrybutami. 
Wejścia pomiarowe prądu dla każdego z 4 przekładników prądowych (CT) obejmują 
następujące atrybuty: 

 

Opis Zakres roboczy 

1 A 5 A 

Prąd znamionowy (In) 1 ARMS 5 ARMS 

Minimalny prąd mierzalny z tą samą 
dokładnością 

0.2 ARMS 0.2 ARMS 

Maksymalny prąd mierzalny 4 ARMS (4*In) 20 ARMS (4*In) 

Częstotliwość 50 lub 60 Hz ± 10% 50 lub 60 Hz ± 10% 
 

Wytrzymałość na przeciążenia PP płyt TMU200 / TMU220: 
 

Czas trwania Wytrzymałość 

1 A 5 A 

3 sekundy: niemierzalne, bez zniszczenia 6 ARMS (6*In) 30 ARMS (6*In) 

1 sekunda: niemierzalne, bez zniszczenia 20 ARMS (20*In) 100 ARMS (20*In) 

 
 
3.7.3 TMU200 / TMU220 – przekładniki prądowe (PP) 

 
Wejścia pomiarowe napięć do każdego z 5 przekładników napięciowych (PN) obejmują 
następujące atrybuty: 

 

Opis Zakres roboczy 

Zakres napięcia znamionowego AC (Vn) 57.73 VRMS to 500 VRMS 

Minimalne napięcie mierzalne 7 VRMS 

Maksymalne napięcie mierzalne 577 VRMS 

Zakres częstotliwości roboczych 50 lub 60 Hz ± 10% 
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Wytrzymałość przeciążeniowa PN: 
 

Czas trwania Wytrzymałość 

10 sekundy bez zniszczenia 880 VRMS 

 
 
3.7.4 TMU210 – Przekładniki prądowe (PP) 

 
Na listwie zaciskowej dostępne są dwa prądy znamionowe: 1A oraz 5A Każdy ma inne 
atrybuty. Należy użyć zworek, aby ustawić prąd znamionowy 1 A lub 5 A. 
Wejścia pomiarowe prądów do każdego z 4 przekładników napięciowych (PN) obejmują 
następujące atrybuty: 

 

Opis Zakres roboczy 
1 A 5 A 

Prąd znamionowy AC (In) 1 ARMS 5 ARMS 

Minimalny prąd mierzalny z tą samą 
dokładnością 0.1 ARMS 0.5 ARMS 

Maksymalny prąd mierzalny 40 ARMS (40*In) 200 ARMS (40*In) 
Częstotliwość 50 lub 60 Hz ± 10% 50 lub 60 Hz ± 10% 

 Wartości 
Szerokość pasma 10-ta harmoniczna 
Dokładność wartości progowej prądu 2% 
Compatibility with external transformer 5VA 5P10 

 

Atrybuty uzupełniające i specyficzne dla wejść prądów 3 faz dla każdego PP: 
 

Opis Zakres roboczy 
1 A 5 A 

Wejścia prądów 3 faz 1 A 5 A 
Pobór mocy < 0.05 VA < 1.25 VA 

 Wartości 
Zakres roboczy 0,1 do 40 In 

Wytrzymałość cieplna 
100 x In przez 1 sekundę 
30 x In przez 10 sekund 
4 x In ciągły 

 

Atrybuty uzupełniające i specyficzne dla jednego wejścia prądu neutralnego dla każdego 
PP: 

 

Opis Zakres roboczy 
1 A 5 A 

1 wejście prądu obwodu neutralnego 1 A 5 A 

Pobór mocy < 0,008 VA przy 0,1 
I0n 

< 0,175 VA przy 0,1 
I0n 

 Wartości 

Zakres roboczy 

Zakres standardowy: 0,01 do 8 I0n 
2 czułe zakresy dostępne na zamówienie 
(kod Cortec): 
0,002 do 1 I0n lub 0,1 do 40 I0n 

Wytrzymałość termiczna (zakres standardowy) 
100 x I0n przez 1 sekundę 
30 x I0n przez 10 sekund 
4 x I0n ciągły 

 
  



C26x/EN TD/C56a Dane techniczne 
 
Strona 41/79 DS Agile C26x 
 

Wytrzymałość przeciążeniowa PP płyty TMU210 (zakres standardowy): 
 

Czas trwania Wytrzymałość 
1 A 5 A 

10 sekundy: niemierzalne, bez zniszczenia 30 ARMS (30*In) 150 ARMS (30*In) 
1 sekunda: niemierzalne, bez zniszczenia 100 ARMS (100*In) 500 ARMS (100*In) 

 
 
3.7.5 TMU210 – przekładniki prądowe (PP) 

 
Trzy lub cztery wejścia pomiarowe napięć do każdego z 4 przekładników napięciowych 
(PN) obejmują następujące atrybuty: 

 

Opis Wartości 
Pobór mocy < 0,5 VA przy 130 V 

Zakres Vn 
57V do 130V 

Inne możliwości według kodu Cortec: 220 V 
... 480 V 

Wytrzymałość cieplna 2 x Vn fazowe ciągłe oraz 
2,6 x Vn fazowe przez 10 sekund 

Szerokość pasma 10-ta harmoniczna 
Dokładność wartości progowej napięcia 2% 

 

Opcja połączeń wybierane za pomocą ustawień: 
Dla wejścia napięcia 3 faz: 3Vpn / 2 Vpn + Vr / 2Vpp + Vr 

Dla wejścia napięcia 4 faz: 3Vpn / 3 Vpn + Vr / 2 Vpn + Vr / 3 Vpp + Vr / 2 Vpp + Vr 

Wszystkie zabezpieczenia napięciowe oraz mocowe fazowe są realizowane na napięciu 

Vpp, zmierzonym bezpośrednio lub wyznaczonym, a napięcie Vr jest bezpośrednio 

zmierzone lub wyznaczone. 

 
 

3.7.6 TMU2xx - przetwornik A/C 
 
Przetwornik A/C zainstalowany na płytkach TMU2xx charakteryzuje się następującymi 
atrybutami: 

 

Opis Wartości 

Szerokość 16 bitów 

Okres konwersji < 30 µs 

Okres skanowania 64 próbki/okres 

Błąd liniowości ± 2 LSB 

Współczynnik SINAD maks. 1 kHz 0 dB 

Filtr dolnoprzepustowy przy 1 kHz -40 dB / dekadę 
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3.8 Moduł wyjść analogowych (AOU) 
 

3.8.1 Wyjścia analogowe AOU200 
 
Płyta AOU200 zawiera 4 analogowe wyjścia prądowe. Każde wyjście jest powiązane 
z przekaźnikiem blokady odczytu. Zewnętrzne źródło zasilania doprowadza zasilanie do 
wyjść. 
Wyjścia analogowe, przekaźniki oraz zasilacz stanowią jedną izolowaną grupę. 
Zewnętrzny zasilacz musi zapewnić regulowane napięcie +48V±5% oraz moc 10 W dla 
każdej płytki AOU200 
 
Atrybuty wyjść dla płytki AOU200 są następujące: 

 

Wartość Maksymalna impedancja 

± 5 mA 
(± 20%   ± 6mA) 

4 kΩ 

± 10 mA 
(± 20%   ± 12mA) 

2 kΩ 

± 20 mA 
(± 20%   ± 24mA) 

1 kΩ 

+ 4 mA do +20 mA  
 

Po kalibracji oraz przy 25°C, precyzja = 0,1% X (pełna skala + 20%) 
Od -10°C do +70°C, maksymalne odchylenie <100ppm/°C 
Wyjście prądowe uzyskuje stabilność 100 ms po komendzie. Na poniższym rysunku 
przedstawiono zarządzanie płytką AOU200 z przekaźnikiem o charakterystyce RI. Gdy 
przekaźnik RI znajduje się w pozycji zamkniętej, można odczytać wartość. 

 

 
 

RYSUNEK 1: ZARZĄDZANIE PŁYTKA AOU Z PRZEKAŹNIKIEM O CHARAKTERYSTYCE RI 
 

Parametry przekaźnika nadzorczego oraz przekaźników o charakterystyce RI: 
 

Rodzaj zestyku NO 
Maks. napięcie robocze 250VDC / 230VAC 

Zdolność łączeniowa 
i przewodzenia 

2,5 A ciągły 
30 A dla 500 ms 
100 A dla 30 ms 

Zdolność rozłączeniowa 

DC: 50W rezystancyjne, 15W indukcyjne (L/R = 40ms) 
AC: 1250 VA rezystancyjne 
1250VA indukcyjne (cosϕ = 0,7 – czas działania 
przekaźnika jest krótszy) 

Czas zadziałania < 7ms 
Maksymalna częstotliwość 
przełączania 360 operacji co godzinę, przy obciążeniu znamionowym 

Trwałość 100 000 operacji, przy obciążeniu rezystancyjnym 250 V 

AC, 8A 
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4. WARTOŚCI OBCIĄŻEŃ 
 

4.1 Napięcie pomocnicze 
 
Wartości obciążeń urządzenia C26x zależą od liczby zainstalowanych w urządzeniu płytek 
podano w poniższej tabeli: 

 

Obudowa Wartość znamionowa Maksymalnie 

40TE 15 W 25 W 

80TE 20 W BIU241: 40 W / BIU261: 52 W 

 
 

4.2 Płytka zasilania 
 
W przypadku płytki BIU241 lub modułu BIU261, obciążenie wejścia na wewnętrznej szynie 
5 V wynosi 1,25 W. Dotyczy to przekaźnika nadzorczego, redundantnych przekaźników 
oraz portów komunikacyjnych. 
Minimalna sprawność zasilacza wynosi 78%. 
 

Uwaga: W trakcie procesu uruchamiania urządzenia DS Agile C26x, 
występuje prąd szczytowy. W trakcie pierwszych 50 ms, prąd 
szczytowy mierzony na płytce BIU-A03 ze źródłem o napięciu 125 V 
DC może osiągać wartość 6,2 A. 

 
Napięcie znamionowe Prąd przy napięciu Un (mA) - po 

osiągnięciu wartości szczytowej 
24 VDC 2.6 mA 

48 VDC 2.2 mA 

110 VDC 1.9 mA 

125 VDC 1.5 mA 

220 VDC 1 mA 

 
 

4.3 Płytka CPU 
 
Obciążenie płytki CPU270 (określanej także jako CPU typu 3 lub CPU3) na wewnętrznej 
szynie 12 V wynosi 2,7 W. 
 
 

4.4 Moduły sterowania wyłącznikiem (CCU) Wartości obciążeń wejścia 
 

4.4.1 Obciążenie wejścia CCU200 
 
Obciążenie wejścia płytki CCU200 jest następujące: 

 

Warianty płytki Napięcie znamionowe Prąd przy napięciu Un (mA) 
A01 24 VDC 3.5 

A02 48 do 60 VDC 
5 przy 48 VDC 

6,8 przy 60 VDC 

A03 110 do 125 VDC 
2,5 przy 110 VDC 

3 przy 125 VDC 

A04 220 VDC 2 

A07 110 do 125 VDC 
3,4 przy 110 VDC 

5,4 ptzy 132 VDC 
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Obciążenie płytki CCU200 na wewnętrznej szynie 5V wynosi 400 mW plus 400 mW 
w przypadku każdego uaktywnionego przekaźnika. 

 
 
4.4.2 Obciążenie wejścia CCU211 

 
Obciążenie wejścia płytki CCU211 jest następujące: 

 

Napięcie znamionowe Prąd przy napięciu Un (mA) - po 
osiągnięciu wartości szczytowej 

24VDC 2.6 mA 
48VDC 2.2 mA 
110VDC 1.9 mA 
125VDC 1.5 mA 
220VDC 1 mA 

 

W przypadku płytki CCU211, obciążenie wejścia na wewnętrznej szynie 5 V wynosi 290 
mW plus 400 mW dla każdego uaktywnionego przekaźnika. 

 
 
4.5 Moduł wejść cyfrowych (DIU) Obciążenie wejścia 

 
4.5.1 Obciążenie wejścia DIU200 

 
Obciążenie wejścia płytki DIU200 jest następujące: 
 
Warianty 

płytki Napięcie znamionowe Prąd przy napięciu Un (mA) 

A01 24 VDC 3,5 mA 

A02 48 do 60 VDC 
5 mA at 48 VDC 

6,8 mA at 60 VDC 

A03 110 do 125 VDC 
2,5 mA at 110 VDC 

3 mA at 125 VDC 

A04 220 VDC 2 mA 
 

Obciążenie płytki DIU200 na wewnętrznej szynie 5 V wynosi 75 mW 
 
4.5.2 Obciążenie wejścia DIU210 

 
Płytka DIU210 charakteryzuje się następującym wartościami obciążeń wejścia: 
 

Napięcie znamionowe Prąd przy napięciu Un (mA) 
24 VDC >25 mA 
48 do 60 VDC 3.8 mA 
110 do 125 VDC 4 mA 
220 VDC 4.1 mA 
 
Obciążenie płytki DIU210 na wewnętrznej szynie 5 V wynosi 75 mW Pobór mocy dla 
każdego wejścia: 
 

Un = 24 VDC do 110 VDC: 0,5 W ± 30% dla każdego wejścia 
Un > 110 VDC: 5 mA ± 30% 
 

W przypadku napięcia z zakresu od 48 V DC do 220 V DC, w trakcie krótkiego okresu na 
wejściach binarnych inicjowany pobór prądu o dużym natężeniu, który krąży przez 
zewnętrzne zestyki binarne w celu ich oczyszczenia. Patrz krzywa odpowiedzi na wartość 
szczytową prądu. 
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WAŻNE, patrz uwaga: W przypadku napięcia 24 V DC, nie występuje krótkotrwała wartość 
szczytowa prądu ze względu na stały duży pobór na wejściach 
przekraczający 25 mA. 

 

 
 

RYSUNEK 2: KRZYWA ODPOWIEDZI NA WARTOŚĆ SZCZYTOWĄ PRĄDU 
 

 
4.5.3 Obciążenie wejścia DIU211 

 
Aby ograniczyć rozpraszanie ciepła, zwłaszcza przy wysokich poziomach napięć 
wejściowych, wejścia pobierają prąd mniejszy niż 1,6 mA. 
 
Płytka DIU211 charakteryzuje się następującym wartościami obciążeń wejścia: 

 

Napięcie znamionowe Prąd przy napięciu Un (mA) - po 
osiągnięciu wartości szczytowej 

24 VDC 2.6 mA 
48 VDC 2.2 mA 
110 VDC 1.9 mA 
125 VDC 1.5 mA 
220 VDC 1 mA 
 
Obciążenie płytki DIU211 na wewnętrznej szynie 5V wynosi 75 mW 
 
− W przypadku napięcia z zakresu od 24 V DC do 220 V DC: prąd o wartości 

szczytowej przekraczającej 27 mA krąży przez krótki czas (ok. 2 ms), aby oczyścić 
zestyki przekaźnika: 

 

 
 

RYSUNEK 3: KRZYWA ODPOWIEDZI NA WARTOŚĆ SZCZYTOWĄ PRĄDU 
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4.6 Moduł wyjść cyfrowych (DOU) Obciążenie wejścia 
 
W przypadku płytki DOU200, obciążenie wejścia na wewnętrznej szynie 5V wynosi 250 
mW plus 200 mW dla każdego uaktywnionego przekaźnika. 
W przypadku płytki DOU201, obciążenie wejścia na wewnętrznej szynie 5V wynosi 250 
mW plus 200 mW dla każdego uaktywnionego przekaźnika. 

 
 

4.7 Moduł wejść analogowych (AIU) Obciążenie wejścia 
 
W przypadku płytki AIU201, obciążenie wejścia na wewnętrznej szynie 5V wynosi 1 W. 
W przypadku płytki AIU211 obciążenie wejścia na wewnętrznej szynie 5V wynosi 1,1 W. 
 
 

4.8 Bezprzetwornikowy moduł jednostki pomiarowej (TMU) Obciążenie wejścia PP/PN 
 
W przypadku płytek TMU200 / TMU210 / TMU220, wartości obciążenia wejść na 
wewnętrznych transformatorach są następujące: 

 

Obciążenie PP (przy prądzie 
znamionowym – In) 

Pobór znamionowy (VA) 

 TMU200 TMU210 TMU220 

1 A < 0.1 < 0.02 < 0.02 

5 A < 0.5 < 0.2 < 0.2 

 
Obciążenie PN (przy napięciu 

znamionowym – Vn) 
Pobór znamionowy (VA) 

 TMU200 TMU210 TMU220 

Vn = 130 VRMS <0.1 <0.1 < 0.01 
 

W przypadku płytki TMU200, obciążenie wejścia na wewnętrznej szynie 5V wynosi 600 
mW. W przypadku płytki TMU210, obciążenie wejścia na wewnętrznej szynie 5V wynosi 
300 mW. W przypadku płytki TMU220, obciążenie wejścia na wewnętrznej szynie 5V 
wynosi 300 mW. 

 
4.9 Moduł wyjść analogowych (AOU) Obciążenie wejścia 

 
W przypadku płytki AOU200, obciążenie wejścia na wewnętrznej szynie 5V wynosi 120 mA 
(maksymalnie). 

 
4.10 Obciążenie wejścia na wewnętrznej szynie 5V płytek przełącznika ethernetowego 

 

SWU20x: 3,85 W z 2 portami światłowodowymi 

SWx202 / SWx204: 4 W 

SWD212 / SWD214: 6 W SWR212 / SWR214: 7 W 

SRP282 / SRP284: 6 W 

 
4.11 Obciążenie wejścia płytki panelu przedniego na wewnętrznej szynie 5V 

 
GHU200 / GHU210: 

− 600 mW, gdy zewnętrzny ekran LCS nie jest podświetlony 

− 3 W, gdy ekran LCD jest podświetlony. 

GHU201 / GHU211: 600 mW 

GHU202 / GHU212: < 1 mW  
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5. DOKŁADNOŚĆ 
 
Aby zabezpieczyć prawidłową dokładność obliczeń, częstotliwość próbkowania jest 
dokładnie dostosowana do częstotliwości sygnału, który oscyluje wokół częstotliwości 
podstawowej (50 / 60 Hz). 
Dla każdej określonej dokładności, powtarzalność wynosi ± 2,5%, chyba że zaznaczono 
inaczej. 
 
Jeżeli nie został określony żaden zakres obowiązywania dokładności, wówczas określona 
dokładność obowiązuje dla pełnego zakresu nastaw. 
 
 

5.1 Warunki odniesienia 
 

Wielkość Warunki odniesienia Tolerancja testu 

Informacje ogólne 

Temperatura otoczenia 20 °C ±2 °C 

Ciśnienie atmosferyczne 86kPa do 106kPa - 

Wilgotność względna 45 do 75 % - 

Wielkość zasilająca wejściowa 

Prąd In ±5% 

Napięcie Vn ±5% 

Częstotliwość 50 lub 60Hz ±0.5% 

Zasilanie pomocnicze 24VDC, 48VDC-60VDC, 
110VDC-125VDC, 220VDC 

230VAC 

±5% 

 
5.2 Dokładność pomiarowa 

 
5.2.1 Dokładność pomiarowa – TMU200 / TMU220 

 
Wielkość Dokładność 

Prąd (z pomiarem PP) 0,2% pełnej skali 

Napięcie (z układami obniżającymi napięcie) 0,2% pełnej skali 

Moc (z pomiarem PP) 0,5% w najlepszym wypadku 

Częstotliwość ± 0.01 Hz 

Amplituda < 1% 

Faza ± 1° 

Ogólny współczynnik temperaturowy ± 10 ppm/°C 

Harmoniczne H15 
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5.2.2 Dokładność pomiarowa – TMU210 

 
 

Pomiar Zakres Odchylenie 

Prąd fazowy (z pomiarem PP) 0.1 do 40 In Typowe ±0,5% In przy In 

Prąd upływowy 0.002 do 1 I0n 

0.01 do 8 I0n 

0.1 do 40 I0n 

Typowe ±0,5% Vn przy I0n 

Napięcie (z układami obniżającymi 
napięcie) 

57 do 260V 
220 do 960V 

Typowe ±0,5% Vn przy Vn 

 
Moc czynna Moc bierna 

Cos Odchylenie Sin Odchylenie 

0.866 <1.5% 0.866 <3% 

0.5 < 3% 0.5 < 1.5% 

 
 
5.3 Sposób pomiaru rezystancji izolacji 

 

Aby zmierzyć rezystancję izolacji, należy postępować według poniższych kroków: 

1. Podać ciągłe napięcie 500 V na dwa punkty. 

2. Odczekać 5 sekund na ustabilizowanie się odczytu. 

3. Porządzić protokół pomiaru rezystancji izolacji. 

4. Rezystancja izolacji musi być większa niż 100 MΩ, zgodnie z procedurą LQD/P52/1 
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6. BADANIA TYPU 

 
6.1 Badania wytrzymałości dielektrycznej 

 
6.1.1 AIU211 – badanie wytrzymałości dielektrycznej 

 

Opis badania typu Norma badania typu Warunki 

Rezystancja izolacji IEC 60255-5 (2000) 100 MΩ przy 500VDC (CM ) 

Wytrzymałość 
dielektryczna 

IEC 60255-5 (2000) 
IEEE C37.90 (1989) 

50Hz przez 1 minutę, 2kV (CM), 

Wytrzymałość na 
napięcie udarowe dla 
wejść płytki AIU211 

IEC 60255-5 (2000) 5kV (CM) 

 

6.1.2 ECU200/ECU201 – badanie wytrzymałości dielektrycznej 
 

Opis badania typu Norma badania typu Warunki 

Rezystancja izolacji IEC 60255-5 (2000) 100 MΩ przy 500 VDC (CM oraz DM) 
(między grupami) 

 

6.1.3 Urządzenie C26x – badanie wytrzymałości dielektrycznej 
 

Nazwa badania typu Norma badania typu Warunki 

Rezystancja izolacji IEC 60255-5 (2000) 100 M∧ przy 500 VDC (CM oraz DM) 

Wytrzymałość 
dielektryczna 

IEC 60255-5 (2000) 
IEEE C37.90 (1989) 

50 Hz przez 1 minutę, 2 kV (CM), 1 kV 
(DM) 

Badanie napięciem 
udarowym 

IEC 60255-5 (2000) 5 kV CM oraz 3 kV DM 

 
 
6.2 Test mechaniczny 

 

Nazwa badania typu Norma badania typu Warunki 
Test swobodnego 
upadku IEC 60068-2-31 (1969) 2 upadku z 5 cm (urządzenie C26x nie 

zasilane) Test swobodnego + A1 (1982) 

upadku w opakowaniu 
IEC 60068-2-32 (1975) 

25 upadków z 50 cm (zapakowane 
urządzenie C26x) +A1 (1982) + A2 

(1990) 
Badanie zachowania się 
próbki pod działaniem 
wibracji mechanicznych 
– zasilanie włączone 

IEC 60255-21-1 (1988) Klasa 2: 
Przyspieszenie: 1g od 10 do 150 Hz 

Badanie zachowania się 
próbki pod działaniem 
wibracji mechanicznych 
– zasilanie wyłączone 

IEC 60255-21-1 (1988) Klasa 2: 
Przyspieszenie: 2g od 10 do 500 Hz 

Badanie wytrzymałości 
na wibracje – zasilanie 
wyłączone 

IEC 60068-2-6 (1995) Klasa 2: 
Przyspieszenie: 1g od 10 do 500 Hz 
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Wstrząsy – zasilanie 
wyłączone IEC 60255-21-2 (1988) Klasa 1: 

15g, 11 ms 
Wstrząsy – zasilanie 
włączone IEC 60255-21-2 (1988) Klasa 2: 

10g, 11 ms 
Badanie wytrzymałości 
na uderzenia – zasilanie 
wyłączone 

IEC 60255-21-2 (1988) Klasa 1: 
10g, 16 ms, 2000/oś 

Badanie wytrzymałości 
na wstrząsy sejsmiczne 
– zasilanie włączone 

IEC 60255-21-3 (1993) 

Klasa 2: Przyspieszenie: 2g 
Przemieszczenie: 7,5 mm wzdłuż osi H 
Przyspieszenie: 1g 
Przemieszczenie: 3,5 mm wzdłuż osi V 

 
6.3 Badanie odporności na warunki atmosferyczne 

 

Nazwa badania typu Norma badania typu Warunki 
Test wilgotnościowo-
temperaturowy – w 
trakcie działania 

IEC 60068-2-3 (1969) Próba Ca: 
+40°C / 10 dni / 93% RH 

Test niskiej temperatury 
- w trakcie działania IEC 60068-2-1 (1990) Test Ab: - 25°C / 96 godz. 

Test niskiej temperatury 
- magazynowanie IEC60068-2-1 (1990) 

Test Ad: 
-40°C / 96 godz. 
Włączenie zasilania przy –25°C (w 
celach informacyjnych) 

Test temperaturowy w 
powietrzu suchym – w 
trakcie działania 

IEC 60068-2-2 (1974) 70°C / 24 godz. 

Test długotrwały w 
powietrzu suchym – w 
trakcie działania 

DICOT HN 46-R01-06 
(1993) 55°C / 10 dni 

Test temperaturowy w 
powietrzu suchym – 
magazynowanie 

IEC 60068-2-1 (1990) 
Test Bd: 
+70°C / 96 godz. 
Włączenie zasilania przy +70°C 

Stopień ochrony IEC 60529 (1989) + A1 
(1999) Przód: IP52 

 
6.4 Test zasilania pomocniczego DC 

 
Nazwa badania typu Norma badania typu Warunki 

Prąd udarowy załączania DICOT HN 46-R01-4 
(1993) 

T < 1,5 ms / I < 20 A 
1,5ms < T < 150 ms / I < 10 A 
T > 500 ms / I < 1,2 In 

Wahania napięcia IEC 60255-6 (1988) 
Vn ± 20% 
Vn+30% oraz Vn-25%, w celach 
informacyjnych 

Przepięcia (wytrzymałość 
szczytowa) IEC 60255-6 (1988) 

1,32 Vn maks. 
2 x Vn przez 10 ms (w celach 
informacyjnych) 

Czas opadania do zera N/D Od Vn do 0 w ciągu 1 minuty 
Od Vn do 0 w ciągu 100 minut 

Czas narastania od 0 N/D Od 0 do Vn w ciągu 1 minuty 
Od 0 do Vn w ciągu 100 minut 

Przerwy w zasilaniu IEC 60255-11 (1979) 
Od 2,5 ms do 1 s przy 0,8 Vn 
50 ms przy Vn, brak oznak nieprawidłowego 
działania 

Odwrócenie polaryzacji N/D 

Polaryzacja – dla niższego potencjału 
zasilania 
Polaryzacja + dla niższego potencjału 
zasilania 

Tętnienie (wahania 
częstotliwości) IEC 60255-11 (1979) 

12% Vn przy f = 100 Hz lub 120 Hz 
12% Vn przy f = 200 Hz, w celach 
informacyjnych 
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6.5 Test zasilania pomocniczego AC 

 

Nazwa badania typu Norma badania typu Warunki 
Wahania napięcia IEC 60255-6 (1988) Vn ± 20% 

Zapady napięcia i krótkie 
przerwy w zasilaniu EN 61000-4-11 (1994) 

2 ms do 20 ms oraz 50 ms do 1s 
50 ms przy Vn, brak oznak 
nieprawidłowego działania 

Wahania częstotliwości IEC 60255-6 (1988) 50 Hz: od 47 do 54 Hz 
60 Hz: od 57 do 63 Hz 

Wytrzymałość 
napięciowa N/D 2 x Vn przez 10 ms (w celach 

informacyjnych) 
 
6.6 Badania kompatybilności elektromagnetycznej (EMC) 

 

Nazwa badania typu Norma badania typu Warunki 
Zakłócenie wysokiej 
częstotliwości IEC 60255-22-1 (1988) 

Klasa 3: 2,5kV (CM) / 1kV (DM) 
Zakłócenie IEC 61000-4-12 (1995) 

IEEE C37.90.1 (1989) 

Wyładowanie 
elektrostatyczne 

IEC 60255-22-2 (1996) Klasa 4: 
IEC 61000-4-2 (1995) + 8kV kontaktowe / 15 kV w 

powietrzu A1 (1998) + A2 (2001) 

Odporność na pole 
elektromagnetyczne 
promieniowane 

IEC 60255-22-3 (2000) Klasa 3: 
IEC 61000-4-3 (2002) + 10 V/m – 80 do 1000 MHz 
A1 (2002) 

oraz testy punktowe 
IEEE C37.90.2 (1987) 

35 V/m – 25 do 1000 MHz 

Serie szybkich stanów 
przejściowych 

IEC 60255-22-4 (2002) Klasa 4: 4kV – 2,5kHz (CM) 
IEC 61000-4-4 (1995) + Klasa 4: 2,5 kV – 2,5 kHz (DM) 

na wej./wyj. cyfrowych A1 (2001) 
IEEE C37.90.1 (1989) 

Odporność na udary IEC 61000-4-5 (1995) + Klasa 4: 
A1 (2001) 4kV (CM) – 2kV (DM) 

Zakłócenia wysokiej 
częstotliwości przewodzone IEC 61000-4-6 (2003) Klasa 3: 

10 V, 0,15 – 80 MHz 
Harmoniczne IEC 61000-4-7 (2002) 5% oraz 10% od H2 do H17 
Odporność na pole 
magnetyczne o częstotliwości 
sieci elektroenergetycznej 

IEC 61000-4-8 (1993) 
Klasa 5: 
100 A/m przez 1 min 
1000 A/m przez 3 s 

Odporność na impulsowe pole 
magnetyczne IEC 61000-4-9 (1993) 

Klasa 5: 
6,4 / 16 µs 
1000 A/m przez 3 s 

Odporność na pole IEC 61000-4-10 (1993) Klasa 5: 
magnetyczne oscylacyjne 
tłumione + A1 (2001) 100 kHz oraz 1 MHz – 100A/m 

Odporność na zaburzenia o 
częstotliwości sieciowej IEC 61000-4-16 (1998) CM 500 V / DM 250 V poprzez 

0,1 µF 

Emisja przewodzona EN 55022 (1998) + A1 
(2000) + A2 (2003) Gr. I, klasa A: od 0,15 do 30 MHz 

Emisja promieniowania EN 55022(1998) + A1 
(2000) + A2 (2003) 

Gr. I, klasa A: od 30 do 1000 
MHz 

  



Dane techniczne C26x/EN TD/C56a 
 
DS Agile C26x Strona 52/79 
 
 

 
 

7. FUNKCJE ZABEZPIECZAJĄCE 
 

7.1 Zabezpieczenie nadprądowe fazowe kierunkowe/bezkierunkowe (Kod ANSI 67/50/51) 
 
− Prąd fazowy Tylko składowa podstawowa 
− Napięcie fazowe Tylko składowa podstawowa 
− Zakres prądu fazowego 0,1 do 40 x prąd znamionowy, w krokach 0,01 

In 
− Stopnie zabezpieczenia 3 niezależne (I>, I>>, I>>>) 

I> 0,1 do 40 In (patrz uwaga) 
I>> 0,5 do 40 In (patrz uwaga) 
I>>> 0,5 do 40 In 
 

Uwaga: Gdy stopień zabezpieczenia I> lub I>> jest powiązany z krzywą 
IDMT, zalecana maksymalna wartość nastawy powinna wynosić 2In. 

 
− Minimalne napięcie zadziałania 0,6V (Un: 57 do 130V) 
− Minimalne napięcie zadziałania 3,0 V (Un: 220 do 480 V) 
− Polaryzacja synchroniczna 

 
Minimalna stała wartość progowa napięcia fazowego umożliwiająca polaryzację 
synchroniczną: 0,6V 
Czas ciągłości polaryzacji synchronicznej wartości progowych napięcia 
fazowego: 5 s 
 

− Histereza 95% 
− Czas działania bezzwłoczny < 30 ms 
− Czas odpadania 30 ms 
− Zwłoki czasowe zabezpieczenia fazowego (tI>, tI>>, tI>>>) 

DMT 0 ms do 150 s, w krokach 10 ms 
Czas resetowania (dla DMT) 0 ms do 600 s, w krokach 10 ms 
 
Krzywe IDMT: 

− IEC: Zależna z krótkim czasem zwłoki (Alstom), 
Standardowa zależna (IEC), 
Silnie zależna (IEC), 
Bardzo silnie zależna (IEC), 
Zależna, z długim czasem zwłoki (Alstom), 

− RI: (Typ elektromechaniczny). 
− RECT: Prostownikowa. 
− IEEE/ANSI: Z krótkim czasem zwłoki (CO2), 

Umiarkowanie zależna (ANSI), 
Zależna (CO8), 
Silnie zależna (ANSI), 
Bardzo silnie zależna (ANSI), 

Nastawa mnożnika czasowego (TMS) 0,025 do 1,5 , w krokach 0,025 
− Czas kasowania 

− W przypadku powiązania zabezpieczenia fazowego zwłocznego z krzywą 
IEEE/ANSI: Z krótkim czasem zwłoki (CO2), 

Umiarkowanie zależna (ANSI), 
Zależna (CO8), 
Silnie zależna (ANSI), 
Bardzo silnie zależna (ANSI), 

− Reset nastawy mnożnika czasowego (RTMS) 0,025 do 3,2 , w krokach 0,025 
lub DMT: 0,04 s do 100 s; w krokach 0,01 s 
− W przypadku powiązania zabezpieczenia fazowego zwłocznego z krzywymi IEC:

 0,04 s do 100 s; w krokach 0,01 s 
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7.2 Zabezpieczenia nadprądowe ziemnozwarciowe kierunkowe/bezkierunkowe 

(Kod ANSI 67N/50N/51N) 
 
− Prąd szczątkowy Tylko składowa podstawowa 
− Napięcie szczątkowe Tylko składowa podstawowa 
− Zakres prądów upływowych 0,01 do 8 x prąd znamionowy, w krokach 

0,005 In 
0,1 do 40 x prąd znamionowy, w krokach 
0,005 In 

− Stopnie zabezpieczenia 3 niezależne (Ie>, Ie>>, Ie>>>) 
Zakres: 0,01 do 8 x Ien 
Ie> 0,01 do 1 Ien (patrz uwaga) 
Ie>> 0,01 do 8 Ien (patrz uwaga) 
Ie>>> 0,01 do 8 Ien 

Zakres: 0,1 do 40 x Ion 
Ie> 0,1 do 25 Ien (patrz uwaga) 
Ie>> 0,5 do 40 Ien (patrz uwaga) 
Ie>>> 0,5 do 40 Ien 

 
Uwaga: Gdy stopień zabezpieczenia Ie> lub Ie>> jest powiązany z krzywą 

IDMT, zalecana maksymalna wartość nastawy powinna być 
wartością maksymalną z zakresu, podzieloną przez 20. 

 
− Minimalne napięcie szczątkowe zadziałania 0,7V (Uen: 57 do 130V) 
− Minimalne napięcie szczątkowe zadziałania 3,0V (Uen: 220 do 480V) 
− Histereza 95% 
− Czas działania bezzwłoczny < 30 ms 
− Czas odpadania 30 ms 
− Zwłoki czasowe zabezpieczenia ziemnozwarciowego (tIe>, tIe>>, tIe>>>) 

DMT 0 ms do 150 s, w krokach 10 ms 
 
Czas resetowania (dla DMT) 0 ms do 600 s, w krokach 10 ms 
 
Krzywe IDMT IEC: Zależna z krótkim czasem zwłoki (Alstom), 

Standardowa zależna (IEC), 
Silnie zależna (IEC), 
Bardzo silnie zależna (IEC), 
Zależna z długim czasem zwłoki (Alstom). 

 RI: (Typ elektromechaniczny) 
 RECT: Prostownikowa. 
 IEEE/ANSI: Z krótkim czasem zwłoki (CO2), 

Umiarkowanie zależna (ANSI), 
Zależna (CO8), 
Silnie zależna (ANSI), 
Bardzo silnie zależna (ANSI), 

 
Nastawa mnożnika czasowego (TMS) 0,025 do 3,2 , w krokach 0,025 
 

 

− Czas kasowania 
− W przypadku powiązania zabezpieczenia ziemnozwarciowego zwłocznego 

z krzywą IEEE/ANSI Z krótkim czasem zwłoki (CO2), 
Umiarkowanie zależna (ANSI), 
Zależna (CO8), 
Silnie zależna (ANSI), 
Bardzo silnie zależna (ANSI), 

lub DMT: 0,04 s to 100 s; w krokach 0,01 s 
− Reset nastawy mnożnika czasowego (RTMS) 0,025 do 3,2 , w krokach 0,025 

− W przypadku powiązania zabezpieczenia ziemnozwarciowego zwłocznego 
z krzywymi IEC 0,04 s do 100 s; w krokach 0,01 s 
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7.3 Czułe zabezpieczenia nadprądowe ziemnozwarciowe kierunkowe/bezkierunkowe 

(Kod ANSI 67N/50N/51N) 
 
− Prąd szczątkowy Tylko składowa podstawowa 
− Napięcie szczątkowe Tylko składowa podstawowa 
− Zakres prądów czułego zabezpieczenia ziemnozwarciowego 0,002 do 1 x prąd 

znamionowy, w krokach 0,001 In 
− Stopnie zabezpieczenia  3 niezależne (Ie>, Ie>>, Ie>>>) 

Zakres: 0,002 do 1 x Ien 
Ie> 0,002 do 1 Ien (patrz uwaga) 
Ie>> 0,002 do 1 Ien (patrz uwaga) 
Ie>>> 0,002 do 1 Ien 

 
Uwaga: Gdy stopień zabezpieczeniowy Ie> lub Ie>> jest powiązany z krzywą 

IDMT, zalecana maksymalna wartość nastawy powinna wynosić 0,05 
Ien. 

 
− Minimalne napięcie szczątkowe zadziałania 0,7V (Uen: 57 do 130V) 
− Minimalne napięcie szczątkowe zadziałania 3,0V (Uen: 220 do 480V) 
− Histereza 95% 
− Czas działania bezzwłoczny < 30 ms 
− Czas opadania 30 ms 
− Zwłoki czasowe zabezpieczenia ziemnozwarciowego (tIe>, tIe>>, tIe>>>) 

DMT 0 ms do 150 s, w krokach 10 ms 
Czas resetowania (dla DMT) 0 ms do 600 s, w krokach 10 ms 
Krzywe IDMT 

IEC: Zależna z krótkim czasem zwłoki (Alstom), 
Standardowa zależna (IEC), 
Silnie zależna (IEC), 
Bardzo silnie zależna (IEC), 
Zależna z długim czasem zwłoki (Alstom). 

RI: (Typ elektromechaniczny) 
RECT: Prostownikowa. IEEE/ANSI: Z krótkim 
czasem zwłoki (CO2), 

Umiarkowanie zależna (ANSI), 
Zależna (CO8), 
Silnie zależna (ANSI), 
Bardzo silnie zależna (ANSI), 
 

Nastawa mnożnika czasowego (TMS) 0,025 do 1,5 , w krokach 0,025 
 

− Czas kasowania 
− W przypadku powiązania zabezpieczenia ziemnozwarciowego zwłocznego 

z krzywą IEEE/ANSI: Z krótkim czasem zwłoki (CO2), 
Umiarkowanie zależna (ANSI), 
Zależna (CO8), 
Silnie zależna (ANSI), 
Bardzo silnie zależna (ANSI), 

lub DMT: 0,04 s to 100 s; w krokach 0,01 s 
− Reset nastawy mnożnika czasowego (RTMS) 0,025 do 3,2, w krokach 0,025 

− W przypadku powiązania zabezpieczenia ziemnozwarciowego zwłocznego 
z krzywymi IEC 0,04 s to 100 s; w krokach 0,01 s 
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7.4 Zabezpieczenie przeciążeniowe cieplne (Kod ANSI 49) 

 
− Prąd Wartość skuteczna 

− Wartość progowa prądu I θ> 0,1 do 3,2 x prąd znamionowy, 

w krokach 0,01 In 

− Stan cieplny (alarm i wyzwalanie) 50% do 200% x θ, w krokach 1% 

− Stała czasowa (Te) 1 do 200 min., w krokach 1 min. 

− Współczynnik k 1 do 1,5 , w krokach 0,01 

 
 

7.5 Zabezpieczenie podprądowe  (Kod ANSI 37) 
 
− Prąd Tylko składowa podstawowa 

− Zakres prądu fazowego I< 2% do 100% x prąd znamionowy, 

w krokach 1% 

− Zwłoka czasowa tI< 0 do 150 s, w krokach 10 ms 

− Histereza 105% 

 
 

7.6 Zabezpieczenie ziemnozwarciowe czynnomocowe (Kod ANSI 32N) 
 
− Prąd ziemnozwarciowy Tylko składowa podstawowa 

− Napięcie szczątkowe Tylko składowa podstawowa 

− Minimalne napięcie zadziałania 

Zakres od: 57 do 130V 0,7 V 

Zakres od: 220 do 480V 3,0 V 

− Minimalny prąd zadziałania przy Ien=1A oraz Ien=5A 

Zakres od: 0,002 do 1 Ien 1 mA 

Zakres od: 0,01 do 8 Ien 5 mA 

Zakres od: 0,1 do 40 Ien 50 mA 

 
Uwaga: Gdy stopień zabezpieczenia Pe> lub Iecos> jest powiązany z krzywą 

IDMT, zalecana maksymalna wartość nastawy powinna być 
wartością maksymalną zakresu, podzieloną przez 20. 
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7.7 Zabezpieczenie nadprądowe składowej przeciwnej (Kod ANSI 46) 

 
− Prąd Tylko składowa podstawowa 

− Zakres prądów fazowych I2> oraz I2>> 0,1 do 40 x prąd znamionowy 

 

Uwaga: Gdy stopień zabezpieczenia I2> jest powiązany z krzywą IDMT, 

zalecana maksymalna wartość nastawy powinna wynosić 2In. 

 

- Histereza 

- Zwłoka czasowa I2>  95% 

DMT  0 ms do 150 s, w krokach 10 ms 

 

Krzywe IDMT IEC: Zależna z krótkim czasem zwłoki (Alstom), 

Standardowa zależna (IEC), 

Silnie zależna (IEC), 

Bardzo silnie zależna (IEC), 

Zależna z długim czasem zwłoki (Alstom). 

 RI: (Typ elektromechaniczny) 

 RECT: Prostownikowa. 

 
IEEE/ANSI: Z krótkim czasem zwłoki (CO2), 

Umiarkowanie zależna (ANSI), 

Zależna (CO8), 

Silnie zależna (ANSI), 

Bardzo silnie zależna (ANSI), 

Nastawa mnożnika czasowego (TMS) 0,025 do 1,5 , w krokach 0,025 

− Czas kasowania 

− W przypadku zabezpieczenia zwłocznego IEEE/ANSI I2>: Z krótkim czasem 

zwłoki (CO2), 

Umiarkowanie zależna (ANSI), 

Zależna (CO8), 

Silnie zależna (ANSI), 

Bardzo silnie zależna (ANSI), 

lub DMT: 0,04 s to 100 s; w krokach 0,01 s 

− Reset nastawy mnożnika czasowego (RTMS) 0,025 do 3,2, w krokach 0,025 

− W przypadku zabezpieczenia zwłocznego IEC I2>: 0,04 s to 100 s; w krokach 

0,01 s 

− Zwłoka czasowa I2>> 

DMT 0 ms do 150 s, w krokach 10 ms 
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7.8 Zabezpieczenie podnapięciowe (Kod ANSI 27) 

 
7.8.1 Nastawy wartości progowych (wartości strony wtórnej) 

 
− Zakres napięcia znamionowego: 57 – 130V 

 

Ustawienie Zakres Skok regulacji 
V<= Voltage Set (nastawa 
napięcia) 5 – 130V 0.1V 

V<<= Voltage Set 
(nastawa napięcia) 5 – 130V 0.1V 

 

− Zakres napięcia znamionowego: 220 – 480V 
 

Ustawienie Zakres Skok regulacji 
V<= Voltage Set (nastawa 
napięcia) 20 – 480V 0.5V 

V<<= Voltage Set 
(nastawa napięcia) 20 – 480V 0.5V 

 

7.8.2 Ustawienia zwłoki czasowej 
Każdy człon napięciowy jest powiązany z niezależną zwłoką czasową. 

 

Człon Rodzaj zwłoki czasowej 
1-stopniowy Czasowo niezależna (DT) 
2-stopniowy Czasowo niezależna (DT) 
3-stopniowy Czasowo niezależna (DT) 

 

7.8.3 Charakterystyki zwłoczne DT 
 

Nastawa Zakres Wielkość kroku 
tV< 0 – 600s 0.01s 
tV<< 0 – 600s 0.01s 

 
7.9 Zabezpieczenie nadnapięciowe (Kod ANSI 59) 

 
7.9.1 Nastawy wartości progowych (wartości strony wtórnej) 

− Zakres napięcia znamionowego: 57 – 130 V 
 

Nastawa Zakres Wielkość kroku 
V>= Voltage Set (nastawa 
napięcia) 5 – 200V 0.1V 

V>>= Voltage Set 
(nastawa napięcia) 5 – 260V 0.1V 

 

− Zakres napięcia znamionowego: 220 – 480 V 
 

Nastawa Zakres Wielkość kroku 
V>= Voltage Set (nastawa 
napięcia) 20 – 720V 0.5V 

V>>= Voltage Set 
(nastawa napięcia) 20 – 960V 0.5V 

 
7.9.2 Ustawienia zwłoki czasowej 

 
Każdy człon napięciowy jest powiązany z niezależną zwłoką czasową. 
 

Człon Rodzaj zwłoki czasowej 
1-stopniowy Czasowo niezależna (DT) 
2-stopniowy Czasowo niezależna (DT) 
3-stopniowy Czasowo niezależna (DT) 
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7.9.3 Charakterystyki zwłoczne DT 

 

Nastawa Zakres Wielkość kroku 
tV> 0 – 599s 0.01s 
tV>> 0 – 599s 0.01s 

 
 
7.10 Zabezpieczenie nadnapięciowe składowej zerowej (Kod ANSI 59N) Nastawy wartości 

progowych (wartości strony wtórnej) 
 
− Zakres napięcia znamionowego: 57 – 130 V 

 
Nastawa Zakres Wielkość kroku 
V0> Voltage Set 
(nastawa napięcia) 0.5 – 130V 0.1V 

 

− Zakres napięcia znamionowego: 220 – 480 V 
 

Nastawa Zakres Wielkość kroku 
V0> Voltage Set 
(nastawa napięcia) 2 – 480V 0.5V 

 

Ustawienia zwłoki czasowej 
 
Każdy człon napięciowy jest powiązany z niezależną zwłoką czasową. 
Każdy zwłoka czasowa członu pomiarowego może być zablokowana za pośrednictwem 
zdefiniowanej przez użytkownika logiki (optycznie izolowanego) wejścia (patrz funkcje 
„Blocking logic1” lub „Blocking logic2”). 

 

Człon Rodzaj zwłoki czasowej 

1-stopniowy Czasowo niezależna (DT) lub czasowo 
zależna IDMT 

 
Charakterystyki zwłoczne DT 

 

Nastawa Zakres Wielkość kroku 

tV0> 0 – 599s 0.01s 

 
 
7.11 Zabezpieczenie pod-/nadczęstotliwościowe (Kod ANSI 81U/81O) 

 

Nastawa Zakres Wielkość kroku 
f1 threshold (próg f1) Fn – 5 Hz, Fn + 5 Hz 0.01 Hz 
tf1 (opóźnienie DT) 0 – 600s 0.01s 
f2 threshold (próg f2) Fn – 5 Hz, Fn + 5 Hz 0.01 Hz 
tf2 (opóźnienie DT) 0 – 600s 0.01s 
f3 threshold (próg 3) Fn – 5 Hz, Fn + 5 Hz 0.01 Hz 
tf3 (opóźnienie DT) 0 – 600s 0.01s 
f4 threshold (próg f4) Fn – 5 Hz, Fn + 5 Hz 0.01 Hz 
tf4 (opóźnienie DT) 0 – 600s 0.01s 
f5 threshold (stopień f5) Fn – 5 Hz, Fn + 5 Hz 0.01 Hz 
tf5 (opóźnienie DT) 0 – 600s 0.01s 
F6 threshold (stopień f6) Fn – 5 Hz, Fn + 5 Hz 0.01 Hz 
tf6 (opóźnienie DT) 0 – 600s 0.01s 

 

Gdzie: Fn: częstotliwość znamionowa 
  



C26x/EN TD/C56a Dane techniczne 
 
Strona 59/79 DS Agile C26x 
 
7.12 Prędkość zmian częstotliwości (Kod ANSI 81R) 

 
Nastawy wartości progowych 

 
Nastawa Zakres Wielkość kroku 
df/dt1 threshold (stopień df/dt1) –10 Hz/s, +10 Hz/s 0.1 Hz/s 
df/dt2 threshold (stopień df/dt2) –10 Hz/s, +10 Hz/s 0.1 Hz/s 
df/dt3 threshold (stopień df/dt3) –10 Hz/s, +10 Hz/s 0.1 Hz/s 
df/dt4 threshold (stopień df/dt4) –10 Hz/s, +10 Hz/s 0.1 Hz/s 
df/dt5 threshold (stopień df/dt5) –10 Hz/s, +10 Hz/s 0.1 Hz/s 
df/dt6 threshold (stopień df/dt6) –10 Hz/s, +10 Hz/s 0.1 Hz/s 

 
Czas integracji 

 
Nastawa Zakres Wielkość kroku 
Liczba cykli 1 – 200 1 cykl 

 
Liczba potwierdzeń zabezpieczenia 

 
Nastawa Zakres Wielkość kroku 
Weryfikacja 2 lub 4 2 
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Blokada podnapięciowa 
− Zakres napięcia znamionowego: 57-130 V 

 
Nastawa Zakres Wielkość kroku 

blokada zabezpieczenia 5.7 – 130V 0.1 

 
− Zakres napięcia znamionowego: 220-480 V 

 
Nastawa Zakres Wielkość kroku 

blokada zabezpieczenia 20 – 480V 0.1 

 
 

7.13 Funkcje pomocnicze 
 

7.13.1 Lokalna rezerwa wyłącznikowa 
 
 - Stopień zabezpieczenia podprądowego I< 2% do 100% x prąd znamionowy, 

w krokach 1% 

 - Dokładność wartości progowej  od 0,02 In do 0,1 In: 0,006 In 

 

od 0,1 In do 1 In: 2% Is 

 - Histereza wartości progowej  maks. 0,008 In lub 0,95 Is 

 - Czas awarii wyłącznika tBF  30 ms do 10 s, w krokach 10 ms 

 

7.13.2 Uruchamianie ze stanu zimnego 

 - Zakres  100% do 500% x prąd znamionowy, w krokach 1% 

 - Zwłoka czasowa tCL  0,1 ms do 3600 s, w krokach 100 ms 

 

 

7.13.3 RSE (funkcja konfigurowana pod klienta) 

 - Opóźnienie czasowe w RSEA  1,5 s 

 - Opóźnienie czasowe w RSEB  130 ms 

 
7.13.4 Zarządzanie wyzwalaniem 

 
Układ automatyki zewnętrzny w stosunku do funkcji zabezpieczających, ale przez nie 
wykorzystywany: global trip Ctrl (kontrola wyzwolenia globalnego) oraz trip status (status 
wyzwolenia). 
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8. KRZYWE ZABEZPIECZEŃ 
 

8.1 Krzywe IDMT 
 

8.1.1 Wzór matematyczny 
 

8.1.1.1 Wartość progowa IDMT 
 
Krzywe czasowo zależne: 
Pierwszy i drugi stopień zabezpieczenia nadprądowego (ziemnozwarciowego) może być 
wybrany z charakterystyką czasowo zależną. Zwłoka czasowa jest obliczana na podstawie 
wzoru matematycznego. 
 
W sumie dostępnych jest 11 charakterystyk czasowo zależnych. Wzór matematyczny 
mający zastosowanie dla pierwszych dziesięciu krzywych: 
 

 
Gdzie: 

t = Czas wyzwalania 

K = Współczynnik (patrz tabela) 

I = Wartość zmierzona prądu 

IS = Zaprogramowana wartość progowa (Wartość pobudzenia) 

α = Współczynnik (patrz tabela) 

L = Współczynnik ANSI/IEEE (zero dla krzywych IEC) 

T = Nastawa mnożnika czasowego od 0,025 do 1,5 

 
 

Typ krzywej Standardowy Współczynnik 
K 

α 
Współczynnik 

Współczynnik 
L 

Zależna z krótkim czasem 
zwłoki Alstom 0.05 0.04 0 

Standardowa zależna IEC 0.14 0.02 0 
Silnie zależna IEC 13.5 1 0 
Bardzo silnie zależna IEC 80 2 0 
Zależna z długim czasem 
zwłoki Alstom 120 1 0 

Prostownik Alstom 45 900 5.6 0 
Zależna z krótkim czasem 
zwłoki C02 0.02394 0.02 0.01694 

Umiarkowanie zależna ANSI/IEEE 0.0515 0.02 0.114 
Zależna z długim czasem 
zwłoki C08 5.95 2 0.18 

Silnie zależna ANSI/IEEE 19.61 2 0.491 
Bardzo silnie zależna ANSI/IEEE 28.2 2 0.1215 

 

Krzywą RI (elektromechaniczną) oblicza się według następującego wzoru: 
 

 
 

Dla K regulowanego w zakresie od 0,10 do 10, co 0,05 
Powyższe równanie jest prawdziwe, jeżeli zachodzi warunek 1,1<= (I/Is) <= 20 
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Mimo, że krzywe zmierzają do nieskończoności, gdy prąd osiąga wartość Is, minimalna 
gwarantowana wartość prądu zadziałania dla wszystkich krzywych charakterystyki 
czasowo zależnej wynosi 1,1Is (z tolerancją wynoszącą±  0,05Is). 
 
 

8.1.1.2 Timer kasowania 
 
Pierwszy stopień zabezpieczenia nadprądowego fazowego [I>/tI>] ([Ie>/tIe>] dla 
zabezpieczenia ziemnozwarciowego) posiada czas resetowania. Ustalony w tym celu okres 
definiuje minimalny czas, w którym prądu musi pozostawać na poziomie niższym niż 95% 
wartości progowej zabezpieczenia fazowego (zabezpieczenia ziemnozwarciowego) zanim 
zwłoka czasowa związana z wartością progową zabezpieczenia fazowego (zabezpieczenia 
ziemnozwarciowego) ulegnie zresetowaniu. 
 

Uwaga: Wyjątek od tej reguły zachodzi, gdy wyzwalana jest funkcja 
zabezpieczenia. W rzeczywistości, w tej sytuacji zwłoki czasowe 
tI>/tIe> są natychmiast ponownie inicjowane. 

 
Wartość timera kasowania zależy od rodzaju timera związanego z pobudzeniem 
pierwszego stopnia zabezpieczenia fazowego (zabezpieczenia ziemnozwarciowego). 

 

Rodzaj timera związanego z pierwszą i drugą 
wartością progową zabezpieczenia fazowego 

(zabezpieczenia ziemnozwarciowego) 
Timer resetowania 

DMT + RECT 0 ms 
IDMT IEC lub RI Ustawiany od 40 ms do 100 s 
IDMT IEEE lub COx Czasowo niezależny 
 
Timer kasowania: 
 
Pierwszy stopień zabezpieczenia nadprądowego fazowego oraz zabezpieczenia 
ziemnozwarciowego jest wyposażony w funkcję zatrzymania timera „t Reset”, która może 
być ustawiona na wartość czasowo niezależną lub na charakterystykę czasowo zależną 
(tylko krzywe IEEE/ANSI). Funkcja ta jest przydatna w pewnych aplikacjach, np. 
w przypadku stopniowania zabezpieczenia z użyciem elektromechanicznych przekaźników 
nadprądowych, które mają opóźnienia czasowo zależne. 
 
Inną sytuacją możliwego zastosowania funkcji zatrzymania timera do skracania czasów 
wyłączania zwarcia jest aplikacja z prawdopodobieństwem występowania zwarć 
przerywanych. Przykładem takiej aplikacji są kable z izolacją PCV. W takiej aplikacji 
występuje prawdopodobieństwo stopienia i ponownego zasklepienia izolacji kabla, 
skutkującego wygaszeniem zwarcia. Proces ten jest powtarzany, dzięki czemu uzyskiwane 
jest następstwo impulsów prądów zwarciowych, każdy o wydłużonym czasie trwania i ze 
zmniejszającymi się interwałami pomiędzy impulsami, aż do momentu, gdy prąd zwarciowy 
popłynie w sposób ciągły. 
 
Ustawienie natychmiastowego resetowania oznacza, że przekaźnik będzie wciąż 
resetowany i nie będzie w stanie wyzwolić zabezpieczenia dopóki zwarcie  nie stanie się 
długotrwałym. Dzięki funkcji timera zatrzymującego Timer Hold przekaźnik będzie w stanie 
scalać impulsy prądu zwarciowego, redukując w ten sposób czasy wyłączania zwarć. 
Funkcja timera resetującego „t Reset” znajduje się w następującym menu: 
− Jeżeli wybrana zostanie pierwsza wartość progowa zabezpieczenia fazowego 

(zabezpieczenia ziemnozwarciowego) z krzywą IDMT IEC lub RI, timer resetujący 
„t Reset” z charakterystyką czasowo niezależną (DMT) jest ustawiany w menu: 
 
− Protection [67/50/51] Phase OC/t Reset for the phase (zabezpieczenie [67/50/51] 

nadprądowe fazowe/t Reset dla zabezpieczenia fazowego) 
− Protection [67N/50N/51N] E/Gnd/t Reset for the earth (zabezpieczenie 

[67N/50N/51N] ziemnozwarciowe/t Reset dla zabezpieczenia 
ziemnozwarciowego. 
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− Jeżeli wybrana zostanie pierwsza wartość progowa zabezpieczenia fazowego 
(zabezpieczenia ziemnozwarciowego) z krzywą IDMT IEEE lub CO, nie ma 
możliwości ustawienia timera resetującego „t Reset” z charakterystyką czasowo 
zależną (IDMT). 
 

Czas resetowania „t Reset” z charakterystyką czasowo zależną (IDMT): 
Wzór matematyczny mający zastosowanie dla pięciu krzywych: 
 

 
 

Gdzie: 

t = Czas resetowania 

K = Współczynnik (patrz tabela) 

I = Wartość zmierzona prądu 

IS = Zaprogramowana wartość progowa (Wartość pobudzenia) 

α = Współczynnik (patrz tabela) 

T = Reset nastawy mnożnika czasowego od 0,025 do 3,2 
 

Typ krzywej Standardowy Współczynnik K α Współczynnik 
Z krótkim czasem zwłoki C02 2.261 2 
Umiarkowanie zależna ANSI/IEEE 4.85 2 
Zależna z długim czasem 
zwłoki C08 5.95 2 

Silnie zależna ANSI/IEEE 21.6 2 
Bardzo silnie zależna ANSI/IEEE 29.1 2 
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8.1.2 Krzywe IEC 
 

Krzywe IEC i Alstom (TMS=0,025) 
 

 
 

WIELOKROTNOŚCI NASTAWY POBUDZENIA 
 

 
P0006ENc 

  

 

 

 

Standardowa zależna 

  Bardzo silnie zależna 
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Zależna, z krótkim czasem zwłoki (Alstom) 
 
 

 
 

WIELOKROTNOŚCI NASTAWY POBUDZENIA 
 

 
P0007Enc 

  

 
E : TMS=0.025 D : TMS=0.2 C : TMS=0.5 B : TMS=1 A : TMS=1.25 
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WIELOKROTNOŚCI NASTAWY POBUDZENIA 
 

 
P0007Enb 

  

 
E : TMS=0.025 D : TMS=0.2 C : TMS=0.5 B : TMS=1 A : TMS=1.25 
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STANDARDOWA ZALEŻNA (IEC) 
 

 
WIELOKROTNOŚCI NASTAWY POBUDZENIA 

 

 
P0008Ena 

  

 
E : TMS=0.025 D : TMS=0.2 C : TMS=0.5 B : TMS=1 A : TMS=1.25 
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SILNIE ZALEŻNA (IEC) 
 

 
WIELOKROTNOŚCI NASTAWY POBUDZENIA 

 

 
P0009ENa 

  

 
E : TMS=0.025 D : TMS=0.2 C : TMS=0.5 B : TMS=1 A : TMS=1.25 
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BARDZO SILNIE ZALEŻNA (IEC) 
 

 
 

WIELOKROTNOŚCI NASTAWY POBUDZENIA 
 

 
P00010Ena 

  

 
E :TMS=0.025 D : TMS=0.2 C : TMS=0.5 B : TMS=1 A : TMS=1.25 
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ZALEŻNA, Z DŁUGIM CZASEM ZWŁOKI (Alstom) 

 

 
WIELOKROTNOŚCI NASTAWY POBUDZENIA 

 

 
P0011ENb 

  

 
E : TMS=0.025 D : TMS=0.2 C : TMS=0.5 B : TMS=1 A : TMS=1.25 
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8.1.3 Krzywe RI 
 

KRZYWE RI 
 

 
WIELOKROTNOŚCI NASTAWY POBUDZENIA 
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E : k=0.1 D : k=1 C : k=2 B : k=5 A : k=10 
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8.1.4 Krzywe IEEE/ANSI oraz CO 
 

Krzywe ANSI/IEEE oraz CO (TMS/RTMS=0,025) 
 

 
 

WIELOKROTNOŚCI NASTAWY POBUDZENIA 
 
 

 
P0013ENa 
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ZALEŻNA, Z KRÓTKIM CZASEM ZWŁOKI (CO2) 
 

 
 

WIELOKROTNOŚCI NASTAWY POBUDZENIA 
 
 

 
P0014ENa 

  

B : TMS/RTMS=1 A : TMS/RTMS=1.25 C : TMS/RTMS=0.5 
 

E : TMS/RTMS=0.025 D : TMS/RTMS=0.2 
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UMIARKOWANIE ZALEŻNA (ANSI/IEEE), 
 

 

 

WIELOKROTNOŚCI NASTAWY POBUDZENIA 
 
 

E : TMS/RTMS=0.025 D : TMS/RTMS=0.2 C : TMS/RTMS=0.5 

B : TMS/RTMS=1 A : TMS/RTMS=1.25  

  P0015ENa 
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ZALEŻNA, Z DŁUGIM CZASEM ZWŁOKI (CO8), 
 

 
 

WIELOKROTNOŚCI NASTAWY POBUDZENIA 
 

E : TMS/RTMS=0.025 D : TMS/RTMS=0.2 C : TMS/RTMS=0.5 

B : TMS/RTMS=1 A : TMS/RTMS=1.25  
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SILNIE ZALEŻNA (ANSI/IEEE), 
 

 
WIELOKROTNOŚCI NASTAWY POBUDZENIA 

 
E : TMS/RTMS=0.025 D : TMS/RTMS=0.2 C : TMS/RTMS=0.5 

B : TMS/RTMS=1 A : TMS/RTMS=1.25  

  P0017ENa 
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BARDZO SILNIE ZALEŻNA (ANSI/IEEE), 
 

 
 

WIELOKROTNOŚCI NASTAWY POBUDZENIA 
 
 

E : TMS/RTMS=0.025 D : TMS/RTMS=0.2 C : TMS/RTMS=0.5 

B : TMS/RTMS=1 A : TMS/RTMS=1.25  

  P0018ENa 
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8.2 Krzywe przeciążenia cieplnego 

 
8.2.1 Wzór matematyczny 

 
Charakterystykę cieplną czasową opisuje wzór:  
 

 
 
Gdzie: 

 

t Czas do wyzwalania, mierzony od momentu pojawienia się prądu przeciążenia I 

τ Stała czasowa nagrzewania oraz chłodzenia chronionej instalacji 

I Najwyższy prąd fazowy; (wartość skuteczna) 

IFLC Prąd znamionowy pełnego obciążenia (nastawa przekaźnika 'Thermal Trip' - 

wyzwalanie cieplne) 
K stała wynosząca 1,05, pozwala na ciągłą pracę aż do < 1,05 IFLC. 

IP Początkowa wartość prądu ładowania, przed przeciążeniem, w stanie ustalonym 

 
Czas do wyzwolenia zmienia się wraz prądem obciążenia płynącym przed przeciążeniem, 
tj. zależy od tego czy przeciążenie pochodziło ze stanu „gorącego” czy „zimnego”. 

 
Wzór matematyczny mający zastosowanie dla DS Agile C26x: 
Obliczenie czasu do wyzwalania odbywa się w następujący sposób: 

 

 
 
Gdzie: 

Ttrip = Czas do wyzwalania (w sekundach) 

Te = Cieplna stała czasowa zabezpieczanego elementu (w sekundach) 

K = Przeciążenie cieplne równe Ieq/k Iθ> 

Ieq = Prąd zastępczy odpowiadający wartości skutecznej najwyższego prądu 

fazowego 

Iθ> = Prąd znamionowy pełnego obciążenia określony przez normy krajowe lub 

przez dostawcę 

k = Współczynnik związany z wzorem stanu cieplnego 

θ2 = Początkowy stan cieplny. Jeżeli początkowy stan cieplny = 30% wówczas 

θ2 = 0,3 

θtrip2
 = Stan cieplny wyzwalania. Jeżeli stan cieplny wyzwalania został ustawiony na 

100%, wówczas θ trip2 = 1 

 
Obliczenie stanu cieplnego odbywa się według następującego wzoru: 
 

 
 
θ obliczana, co 100 ms 
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A : Brak obciążenia przedzwarciowego, stan 
cieplny = 0% 
B : Stan cieplny=30% 
C : Stan cieplny=50% 
D : Stan cieplny=70% 
E : Stan cieplny=90% 
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8.2.2 Krzywa wyzwalania 

 
FUNKCJA KRZYWEJ WYZWALANIA DLA OBCIĄŻENIA PRZEDZWARCIOWEGO 

(k=1,1 oraz T e=10mn) 
 

 
 

WIELOKROTNOŚĆ NASTAWY PROGU CIEPLNEGO I> 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

P0021ENa 
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SŁOWNIK TERMINÓW 
 
W niniejszym dokumencie używane są następujące skróty: 

 
Symbol Opis 
ALF Graniczny współczynnik dokładności 
ANSI American National Standards Institute - Amerykański Krajowy Instytut Normalizacyjny 
C Klasyfikacja „C” wg normy IEEE C57.13 
CT Przekładnik prądowy 
DIN Deutsches Institut für Normung - Niemiecki Instytut Normalizacyjny 
DT Charakterystyka działania czasowo niezależna 
E/F Zwarcie doziemne 
IDMT Charakterystyką czasowo zależna odwrócona 
IEC International Electrotechnical Commission (Międzynarodowa Komisja Elektrotechniczna) 
IEEE Institute of Electrical and Electronics Engineers (Instytut Inżynierów Elektryków i Elektroników) 
MCB Wyłącznik nadprądowy MCB 
Metrosil Marka nieliniowych rezystorów produkowanych przez M&I Materials Ltd. 
O/C Prąd przetężeniowy 
ph Faza 
REF Strefowe zabezpieczenie ziemnozwarciowe 
rms Wartość skuteczna 
SEF Czułe zabezpieczenie ziemnozwarciowe 
SIR Stosunek impedancji źródła do impedancji pozostałej części sieci 
VA Znamionowe napięcie przekładnika prądowego 
VT Przekładnik napięciowy 

 

We wzorach znajdujących się w niniejszym dokumencie używane są następujące symbole: 
 

Symbol Opis Jednostka 
< Obok zwyczajowego „mniejsze niż” ten symbol oznacza również prąd niedomiarowy Nd. 
> Obok zwyczajowego „większe niż” ten symbol oznacza również prąd przetężeniowy Nd. 
ω Częstotliwość kątowa sieci rad 

fmin Minimalna wymagana częstotliwość pracy Hz 

fmax Minimalna wymagana częstotliwość pracy Hz 

fn Znamionowa częstotliwość pracy Hz 

I' f 
Maksymalny wewnętrzny prąd zwarcia strony wtórnej (może być również wyrażony jako 
wielokrotność In) A 

I >> Drugi stopień nastawy prądu członu zwarciowego (prąd przetężeniowy) In 

Idiff Nastawa prądowa pierwszego stopnia adaptacyjnego zabezpieczenia różnicowego A 

I f Maksymalny prąd zwarcia bezpośredniego strony wtórnej A 

I f max Maksymalny prąd zwarcia strony wtórnej (taki sam dla wszystkich linii zasilających) A 

I f maxint 
Maksymalny udział prądu strony wtórnej w zwarciu wewnętrznym (od linii zasilającej do 
miejsca zwarcia) A 

I fZ 1 Maksymalny prąd zwarcia fazy strony wtórnej w punkcie zasięgu Strefy 1 A 

I fe Maksymalny prąd skrośnego zwarcia doziemnego A 
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Symbol Opis Jednostka 
I feZ 1 Maksymalny prąd zwarcia doziemnego strony wtórnej w punkcie zasięgu Strefy 1 A 

I fn 
Maksymalna wartość spodziewanego prądu zwarcia doziemnego strony wtórnej lub 31-
krotność nastawy x I>  (w zależności od tego, która wartość jest niższa) A 

I fp 
Maksymalna wartość spodziewanego prądu zwarcia fazowego strony wtórnej lub 31-
krotność nastawy I>  (w zależności od tego, która wartość jest niższa) A 

In Prąd znamionowy strony wtórnej przekładnika prądowego A 

I0 Nastawa prądu zwarcia doziemnego A 

IRm2 
Nastawa wartości progowej drugiego punktu załamania prądu adaptacji zabezpieczenia 
różnicowego adaptacyjnego P63x A 

Iref 
Prąd referencyjny P63x obliczany na podstawie mocy odniesienia i napięcia 
znamionowego A 

I s Natężenie prądu stabilizującego A 

IS 1 
Ustawienie pobudzenia prądem różnicowym adaptacyjnego zabezpieczenia 
różnicowego A 

IS 2 Nastawa wartości progowej prądu adaptacji zabezpieczenia różnicowego adaptacyjnego A 

I sn Prąd znamionowy strony wtórnej A 

I sp Nastawa stopnia 2 oraz 3 A 

I st Prąd rozruchowy silnika odnoszący się do strony wtórnej PP A 

K Współczynnik wymiarowania Brak 

K1 Dolna nastawa współczynnika nachylenia zabezpieczenia różnicowego adaptacyjnego % 

K2 Górna nastawa współczynnika nachylenia zabezpieczenia różnicowego adaptacyjnego % 

Ke Współczynnik wymiarowania dla zwarcia doziemnego Brak 

Kmax Maksymalny współczynnik wymiarowania Brak 

Krpa Dokładność współczynnika wymiarowania dla punktu zasięgu Brak 

Ks Współczynnik wymiarowania zależny od prądu zwarcia skrośnego Brak 

Kssc Współczynnik prądu zwarciowego lub ALF Brak 

Kt Współczynnik wymiarowania zależny od czasu zadziałania Brak 

m1 
Dolna nastawa współczynnika nachylenia zabezpieczenia różnicowego adaptacyjnego 
P63x Brak 

m2 
Górna nastawa współczynnika nachylenia zabezpieczenia różnicowego adaptacyjnego 
P63x Brak 

Pn Znamionowa moc pojedynczej fazy urządzenia wirującego W 

Rct Rezystancja uzwojenia wtórnego ∧ 

Rl 
Rezystancja pojedynczego przewodu biegnącego od zabezpieczenia C26x i regulatora 
do przekładnika prądowego ∧ 

Rr 
Rezystancja dowolnego innego modułu zabezpieczającego korzystającego z tego 
samego przekładnika prądowego ∧ 

Rrn Rezystancja wejścia prądu neutralnego C26x przy 30In ∧ 

Rrp Rezystancja wejścia prądu fazowego C26x przy 30In ∧ 

Rs Rezystancja rezystora stabilizującego ∧ 

t' Czas przepływu pierwszego prądu w trakcie cyklu SPZ s 
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Symbol Opis Jednostka 
T1 Stała czasowa strony pierwotnej s 

t fr Czas przerwy beznapięciowej cyklu SPZ s 

tIDiff Nastawa czasu działania zabezpieczenia różnicowego s 

Ts Stała czasowa strony wtórnej s 

Vf 
Teoretyczne, maksymalne napięcie wytworzone w przypadku, gdy nie nastąpiło 
nasycenie PP V 

Vin Napięcie wejściowe np. do wejścia optycznego V 

Vn Napięcie znamionowe V 

Vk Wymagane napięcie punktu załamania PP V 

Vs Wartość napięcia stabilizującego V 

X R Stosunek reaktancja/rezystancja strony pierwotnej sieci Brak 

Xe 
 

Re 
Stosunek reaktancji/rezystancji strony pierwotnej dla pętli uziemienia Brak 

Xt Reaktancja transformatora (jednostkowa) p.u. 
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1. PRZEKŁADNIKI PRĄDOWE - WPROWADZENIE 

 
Przekładniki prądowe pełnią niezwykle istotną rolę w operacjach związanych z przesyłem 
i rozdziałem energii elektrycznej. Ich zastosowanie umożliwia precyzyjne opomiarowanie 
oraz efektywne zabezpieczenie obwodów przesyłowych i dystrybucyjnych. 
 
Przekładniki prądowe izolują obwody wtórne wykorzystywane do zabezpieczeń 
i opomiarowania od obwodu pierwotnego dostarczającego energię elektryczną. 
Odpowiadają one również za obecność w obwodach wtórnych właściwych wielkości, które 
są proporcjonalne do tych występujących w obwodzie pierwotnym. Rola przekładników 
prądowych w zastosowaniach ochronnych nie jest tak wyraźna jak w obszarach pomiaru 
energii oraz zapewnienia funkcjonalności podzespołów elektrycznych. Zadaniem 
przekładnika pomiarowego jest dostarczenie na wyjściu uzwojenia wtórnego kształtów fal 
napięcia lub prądu precyzyjnie odzwierciedlających wartości po stronie pierwotnej. 
Jednakże rola przekładnika zabezpieczającego jest różna w zależności od rodzaju 
zabezpieczenia, dla którego został zaprojektowany. 
Pomiędzy zabezpieczającym a pomiarowym przekładnikiem napięciowym nie ma 
zasadniczej różnicy, poza rodzajem przekształcanego napięcia.  Zazwyczaj ten sam 
przekładnik może spełniać oba zadania. Jednak nie dotyczy to przekładników prądowych, 
gdyż wymagania stawiane zabezpieczającym przekładnikom prądowym różnią się 
zasadniczo od tych dla pomiarowych przekładników prądowych. Sporadycznie ten sam 
przekładnik może pełnić obie role, ale we współczesnej praktyce inżynierskiej jest to rzadki 
przypadek. Zasadniczą różnicę stanowi fakt, że od pomiarowego przekładnika prądowego 
wymaga się dokładności w normalnym zakresie prądów obciążeniowych, podczas gdy 
zabezpieczający przekładnik prądowy musi charakteryzować się zdolnością zapewnienia 
na wyjściu odpowiednich wartości w szerokim zakresie warunków zwarcia, od niewielkiej 
części pełnego obciążenia po wartości wielokrotnie je przekraczające. 
 
 

1.1 Magnesowanie przekładników prądowych 
 
Prąd pierwotny zawiera dwie składowe: 

 
1. Prąd wtórny zależny od prądu pierwotnego 

 
2. Prąd wzbudzenia, odpowiedzialny za magnesowanie rdzenia, prądy wirowe i straty 

wskutek histerezy. 
 

Prąd wzbudzenia płynie wyłącznie w uzwojeniu pierwotnym i tym samym jest przyczyną 
błędów występujących na przekładniku. Ilość prądu wzbudzającego pobieranego przez 
przekładnik zależy od materiału wykonania rdzenia oraz ilości strumienia, który musi 
powstać w tym rdzeniu, by spełnione zostały wymagania obciążeniowe przekładnika 
prądowego. 
 
Z tego też względu nie wystarczy założenie pewnej wartości prądu wtórnego i odwrócenie 
działań, by określić wartość prądu pierwotnego z wykorzystaniem zasady stałych 
amperozwojów, ponieważ to podejście nie uwzględnia prądu wzbudzającego. Podczas 
nasycania się rdzenia, do jego magnesowania potrzebne są nieproporcjonalne ilości prądu, 
a prąd wtórny nie odzwierciedla dokładnie prądu pierwotnego. 
 
 

1.2 Wartość graniczna napięcia wtórnego (Vk) 
 
Norma IEC60044 definiuje wartość graniczną napięcia wtórnego charakterystyki 
wzbudzenia jako punkt, w którym 10% wzrost prądu wtórnego pociąga za sobą 50% wzrost 
prądu wzbudzającego. Często spotykanym określeniem jest również napięcie punktu 
załamania. Punkt załamania może być postrzegany jako praktyczna granica, poza którą nie 
może być utrzymana wyspecyfikowana przekładnia prądowa, gdyż przekładnik prądowy 
ulega nasyceniu. Ponieważ admitancja bocznikowa w tym obszarze nie jest liniowa, 
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zarówno prąd wzbudzający jak i prąd wtórny odbiegają od przebiegu sinusoidalnego. 
Normy ANSI oraz IEEE definiują napięcie punktu załamania w inny sposób. 
 
 

1.3 Znamionowy graniczny współczynnik dokładności 
 
Przekładnik prądowy zaprojektowany jest tak, by zachowywał swoją przekładnię 
w określonych granicach, do pewnej wartości prądu pierwotnego, będącej wielokrotnością 
jego znamionowego prądu pierwotnego. Ta wielokrotność jest znana jako znamionowy 
graniczny współczynnik dokładności (ALF) przekładnika prądowego. 
 
 

1.4 Prąd znamionowy uzwojenia pierwotnego 
 
Znamionowy prąd pierwotny przekładnika jest zwykle tak dobierany, by był równy lub 
wyższy od normalnego prądu pełnego obciążenia zabezpieczanego obwodu. Pozwala to 
na uniknięcie przeciążenia, a w konsekwencji przegrzania przekładnika. Standardowe 
wartości znamionowego prądu pierwotnego są określone w normie IEC 60044-1. Typowo, 
maksymalny współczynnik dla przekładników prądowych jest ograniczony do 3000:1 
z dwóch powodów: 
 
1. Ograniczeń związanych z rozmiarem przekładnika prądowego 

 
2. Ograniczenia maksymalnego bezpiecznego napięcia jałowego 

 
Niektóre przekładniki, takie jak ogromne prądnice turbinowe, charakteryzują się bardzo 
wysokim prądem znamionowym (np.: 5000A). W takich przypadkach, standardową 
praktyką jest stosowanie układów kaskadowych. Przykładowo przekładnik 5000:20A jest 
łączony szeregowo z pośredniczącym przekładnikiem prądowym 20:1A. 
 
 

1.5 Prąd znamionowy uzwojenia wtórnego 
 
Całkowite obciążenie strony wtórnej przekładnika prądowego obejmuje wewnętrzną 
impedancję uzwojenia wtórnego, impedancję przyrządów i przekaźników do niego 
podłączonych oraz przewodów. Typowa wartość znamionowego prądu wtórnego wynosi 
5A, pod warunkiem, że długość przewodów pomiędzy przekładnikami prądowymi 
a podłączonym urządzeniem nie przekracza 25 metrów. Dla długości do 25 metrów 
rezystancja przewodu jest stosunkowo niewielka w odniesieniu do całkowitej wartości 
wyjściowej przekładnika. W instalacjach o większych długościach przewodów, do 
utrzymania strat w rozsądnych granicach stosuje się przekładniki z uzwojeniem wtórnym 
1A. Straty mocy wzrastają do kwadratu wraz ze wzrostem wartości prądu, tak więc starty 
w uzwojeniu 1A stanowią 1/25ą strat w uzwojeniu 5A. 
 

  



C26x/EN CD/C56a Dane techniczne przekładników prądowych 
 
Strona 8/64 DS Agile C26x 
 
2. PRZEKŁADNIKI PRĄDOWE - STANDARDY I KLASY 

 
2.1 Typy 

 
W zasadzie występują trzy różne typy przekładników prądowych: 

1. o wysokiej remanencji magnetycznej 

2. o niskiej remanencji magnetycznej 

3. bezremanencyjne 

 
Remanencja jest namagnesowaniem pozostałym w medium po zaprzestaniu oddziaływanie 
na nie pola magnetycznego. W tym przypadku, jest to stopień namagnesowania 
szczątkowego obecnego w rdzeniu. 
 
PP o wysokiej remanencji magnetycznej 
 
Przekładniki prądowe o wysokiej remanencji magnetycznej nie mają podawanych limitów 
wartości strumienia szczątkowego. Przekładnik prądowy tego typu ma rdzeń magnetyczny 
bez żadnych szczelin powietrznych, a strumień szczątkowy może osiągać bardzo wysokie 
wartości. Strumień szczątkowy może mieć wartość do 70-80% strumienia nasycenia. 
Przykłady przekładników prądowych o wysokiej remanencji magnetycznej obejmują: 
 

− Klasy P, PX wg normy IEC60044-1 

− Klasy TPS oraz TPX wg normy IEC60044-6 

PP o niskiej remanencji magnetycznej 
 
Przekładniki prądowe o niskiej remanencji magnetycznej mają podawane limity wartości 
strumienia szczątkowego. Rdzeń magnetyczny ma niewielkie szczeliny powietrzne, które 
redukują strumień szczątkowy do poziomu nie przekraczającego wartości 10% strumienia 
nasycenia. Przykłady przekładników prądowych o niskiej remanencji magnetycznej 
obejmują: 
 
− Klasę PR wg normy IEC60044-1 

− Klasę TPY wg normy IEC 60044-6 

 
PP bezremanencyjne 
 
Przekładniki prądowe bezremanencyjne charakteryzują się praktycznie zerowym poziomem 
strumienia szczątkowego. Rdzeń magnetyczny ma relatywnie duże szczeliny powietrzne, 
przez co strumień szczątkowy zostaje zredukowany prawie do zera. Przykładem 
przekładnika prądowego bezremanencyjnego jest: 
 
− Klasa TPZ wg normy IEC 60044-6 
 
Normy IEC 60044-1 oraz IEEE C57.13 określają zachowanie przekładników prądowych 
indukcyjnych dla symetrycznych prądów przemiennych stanu ustalonego. Nowsza norma 
IEC 60044-6 określa zachowanie przekładników prądowych indukcyjnych (klasy TPX, TPY 
oraz TPZ) dla prądów zawierających ekwipotencjalnie opadającą składową DC. 
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2.2 Norma IEC 60044-1 
 
Norma IEC60044-1 definiuje przekładniki prądowe klasy P oraz PX. 
 

2.2.1 PP klasy P 
 
Przekładniki prądowe klasy P należą do przekładników o wysokiej remanencji 
magnetycznej i są standardowo stosowane w większości aplikacji, takich jak 
zabezpieczenie nadprądowe. To co dzieje się po wyzwoleniu przekaźnika nie wywołuje 
żadnych konsekwencji, tak więc niecelowe jest aby graniczny współczynnik dokładności 
znacznie przewyższał wartość powodującą zadziałanie. Zazwyczaj odpowiedni jest 
znamionowy graniczny współczynnik dokładności wynoszący 5 (prąd wtórny odzwierciedla 
dokładnie prąd pierwotny dla prądów pierwotnych 5 krotnie przekraczających jego wartość 
znamionową). 
 
Kiedy moduły zabezpieczające (takie jak szybkie wysokonastawne przekaźniki 
nadprądowe) są ustawione na pracę przy wysokich wartościach przetężenia (np.: 5 do 15 
razy większych od prądu znamionowego przekładnika), w celu zapewnienia szybkiego 
zadziałania zabezpieczenia, graniczny współczynnik dokładności musi być co najmniej tak 
wysoki, jak wartość zastosowanego prądu nastawczego. 
 
Dla zastosowań ogólnych nie zaleca się stosowania znamionowych obciążeń wyjściowych 
przekraczających 15VA oraz znamionowych granicznych współczynników dokładności 
większych niż 10. Jednak możliwe jest połączenie wyższego znamionowego granicznego 
współczynnika dokładności z niższą mocą znamionową i odwrotnie. Jeśli iloczyn tych 
dwóch wielkości przekracza 150, przekładnik prądowy będzie nieekonomiczny lub zbyt 
wielki. 
 
Definicja przekładników prądowych klasy P zakłada, że wartości błędu prądowego, 
przesunięcia fazowego oraz błędu kompozytowego nie powinny przekraczać wartości 
podanych w Tabeli 1, przy znamionowej częstotliwości oraz obciążeniu znamionowym. 

 

Klasa 
dokładności 

Błąd prądowy 
dla znamionowego 
prądu pierwotnego 

Przesunięcie fazowe dla 
znamionowego prądu 

pierwotnego 

Błąd kompozytowy dla 
znamionowego 

granicznego 
współczynnika 

dokładności prądu 
pierwotnego 

5P ±1% ±60 minut (±0,018 radianów) 5% 
10P ±3% ±60 minut (±0,018 radianów) 10% 

 

TABELA 1: BŁĘDY V KLASA DOKŁADNOŚCI DLA PP KLASY P 
 

 
2.2.2 Klasa PX 

 
Przekładniki prądowe klasy PX są zwykle stosowane do zabezpieczania prądowego 
obwodów wysokoimpedancyjnych. Są one również odpowiednie dla większości pozostałych 
zastosowań zabezpieczających. 
 
Przekładniki prądowe klasy PX charakteryzują się wysoką remanencją magnetyczną oraz 
niską reaktancją rozproszenia. Aby ocenić ich działanie w odniesieniu do modułu 
zabezpieczającego, w którym mają zostać zastosowane, wystarczy znać następujące 
parametry: 
 
− charakterystykę wzbudzenia strony wtórnej przekładnika 

− rezystancję uzwojenia wtórnego przekładnika 

− rezystancję obciążenia strony wtórnej 

− przekładnię zwojową 
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Klasa PX jest definicją normy IEC 60044-1 dla przekładników prądowych w stanach quasi-
przejściowych, podlegających uprzednio normie BS 3938 Klasa X. 
 
 

2.3 Norma IEC 60044-6 
 
Norma IEC60044-6 definiuje przekładniki prądowe klas TPS, TPX, TPY oraz TPZ. 
 
 

2.3.1 Klasa TPS 
 
Przekładniki prądowe klasy TPS należą do przekładników o wysokiej remanencji 
magnetycznej. Są one głownie stosowane w systemach, w których kluczowym 
zagadnieniem jest równoważenie mocy na każdym z końców chronionej instalacji. 
 
Ta równowaga lub stabilność na zwarcia bezpośrednie jest istotą przejściowości (stanu 
nieustalonego), tak więc zakres obszarów nienasycenia (lub liniowych) ma znaczenie 
kluczowe. Standardową procedurą jest wyznaczanie, na podstawie testów z bardzo dużymi 
prądami, wzoru opisującego najniższą dopuszczalną wartość Vk dla zapewnienia stabilnej 
pracy. 
 
Parametry przekładników prądowych klasy TPS o niskiej reaktancji (wtórnej) są 
zdefiniowane przez normę IEC 60044-6 parametrami stanu nieustalonego. Są one 
wyspecyfikowane w zakresie następujących charakterystyk: 
 
− znamionowego prądu pierwotnego 

− przekładni zwojowej (błąd przekładni zwojowej nie powinien przekraczać ±0,25%) 

− wartości granicznej napięcia wtórnego 

− rezystancji uzwojenia wtórnego 

 
 

2.3.2 Klasa TPX 
 
Podstawowe charakterystyki przekładników prądowych TPX są z reguły takie same jak te 
przekładników prądowych TPS, za wyjątkiem różnych wartości granicznych błędu oraz 
możliwego oddziaływania, które może wymagać stosowania fizycznie większej konstrukcji. 
Przekładniki prądowe klasy TPX nie mają szczelin powietrznych w rdzeniu i tym samym 
charakteryzuje je wysoki współczynnik remanencji (strumień szczątkowy na poziomie 70-
80%). Granica dokładności zdefiniowana jest szczytowym błędem chwilowym 
występującym przez określony cykl pracy nieustalonej. 
 
Przekładniki prądowe klasy TPX są zwykle stosowane do zabezpieczania linii. 
 
 

2.3.3 Klasa TPY 
 
Przekładniki klasy TPY mają określone wartości graniczne strumienia szczątkowego. 
Rdzeń magnetyczny ma niewielkie szczeliny powietrzne, które redukują strumień 
szczątkowy do poziomu nie przekraczającego wartości 10% strumienia nasycenia. Cechuje 
je wyższy błąd w pomiarze prądu podczas pracy w stanie nasycenia niż w przypadku TPX, 
a granica dokładności definiowania jest szczytowym błędem chwilowym występującym 
przez określony cykl pracy nieustalonej. 
 
Przekładniki prądowe klasy TPY są zwykle stosowane do zabezpieczania linii z funkcją 
samoczynnego zamykania. 
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2.3.4 Klasa TPZ 
 
W przypadku przekładników prądowych klasy TPZ strumień szczątkowy jest praktycznie 
zerowy, co jest zasługą dużych szczelin powietrznych w rdzeniu. Te szczeliny powietrzne 
minimalizują również wpływ składowej DC prądu zwarciowego strony pierwotnej, ale 
zmniejszają też dokładność pomiaru dla pracy nienasyconej (na liniowym odcinku 
charakterystyki). Granica dokładności zdefiniowana jest szczytowym błędem chwilowym 
składowej zmiennej prądu podczas pojedynczego wzbudzenia o maksymalnym 
przesunięciu DC przy określonej stałej czasowej pętli wtórnej. 
 
Przekładniki prądowe klasy TPZ są zwykle używane w aplikacjach specjalnych, jak 
różnicowoprądowe zabezpieczanie dużych generatorów. 
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3. ZARZĄDZANIE URZĄDZENIEM DS AGILE C26X 

 
3.1 Charakterystyka DS Agile C26x 

 
Zoptymalizowane zgodnie z wymogami stawianymi dla Cyfrowych Rozwiązań Sterowania 
urządzeniami SN i WN wg standardu magistrali stacyjnej IEC 61850-8-1, urządzenie DS 
Agile C26x łączy wydajne narzędzia dla zarządzania WE/WY, możliwości komunikacyjne 
Ethernet oraz szybkie układy automatyki z niezależnym, dedykowanym modułem 
Zabezpieczenia pól liniowych. 
 
DS Agile C26x jest doskonałym rozwiązaniem dla optymalizacji pracy urządzeń instalacji 
elektroenergetycznych oraz poprawy jakości parametrów w zmiennym środowisku pracy. 
DS Agile C26x wykorzystuje bezpośrednio zalety elastycznych narzędzi inżynierskich oraz 
aplikacji konserwacyjnych. 
 

DS Agile C26x oferuje następujące funkcje zabezpieczające: 

− Zabezpieczenie nadprądowe fazowe oraz ziemnozwarciowe (50/51, 50N/51N), 

− Zabezpieczenie nadprądowe fazowe oraz kierunkowe zabezpieczenie 

ziemnozwarciowe (50/67, 50N/67N), 

− Zabezpieczenie ziemnozwarciowe watometryczne (32N), 

− Zabezpieczenie nadprądowe reagujące na składową przeciwną (46), 

− Zabezpieczenie podprądowe (37), 

− Zabezpieczenie podnapięciowe (27) nadnapięciowe (59) oraz nadnapięciowe 

szczątkowe (59N), 

− Zabezpieczenie podczęstotliwościowe i nadczęstotliwościowe (81O/81U), 

− Detekcja prędkości zmian częstotliwości (81R), 

− Zabezpieczenie przed przeciążeniem termicznym (49), 

− Zabezpieczenie na wypadek uszkodzenia wyłączników (50BF). 
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3.2 Wartości obciążeń 

 
Wejście PP In Obciążenie PP 

Faza 1 A < 0,1 VA przy In 
Ziemia 1 A < 0,005 VA przy 0,1 In 
Faza 5 A < 0,25 VA przy In 
Ziemia 5 A < 0,01 VA przy 0,1 In 

 

TABELA 1: OBWÓD PRĄDOWY DO WSPÓŁPRACY Z C26X 
 

Vn Obciążenie PN 
57 - 130V < 0,08 VA przy 57 V 
57 - 130V < 0,4 VA przy 130 V 
57 - 130V < 1,5 VA przy 260 V 

 

TABELA 2: OBWÓD NAPIĘCIOWY DO WSPÓŁPRACY Z C26X 
 

Przekaźnik Rozmiar obudowy Obciążenie 
znamionowe* 

Obciążenie 
maksymalne 

C26x Rozmiar 40TE/80TE < 15W < 40W 
Dodatkowa C26x DIU < 0.1 W < 1 W 

 DOU (10 
przekaźników) 0.25 W 2 W (maks. 10 

przekaźników) 

 CCU (WE oraz WY) 0.4 W 1,4 W (maks. 4 
przekaźniki) 

 AIU (wejście 
analogowe) 1.1 W 1.1 W 

 AOU (wyjście 
analogowe) 0.5 W 0.5 W 

 SW Przełącznica 
ethernetowa 4 W 4 W 

 

TABELA 3: OBCIĄŻENIA DOT. ZASILANIA POMOCNICZEGO I PŁYTEK DO 
WSPÓŁPRACY Z C26X 

 
* Typowe obciążenie minimalne bez zasilania wejść optycznych oraz zestyków 
wyjściowych. 
 

Obciążenie dodatkowe Napięcie na wejściu Obciążenie 
Dla zasilanego wejścia optycznego 12 V 0,12 W/Wejście 
Dla zasilanego wejścia optycznego 48 V 0,66 W/Wejście 
Dla zasilanego wejścia optycznego 110 V 0,62 W/Wejście 
Dla zasilanego wejścia optycznego 220 V 0,66 W/Wejście 

   
Dla każdego zasilanego zestyku wyjściowego:  0,25 W 

 

TABELA 4: DODATKOWE OBCIĄŻENIA DO WSPÓŁPRACY Z C26X 
 

 
3.3 Wymagania stawiane przekładnikom prądowym 

 
Wymagania stawiane przekładnikom prądowym oparto na maksymalnym prądzie zwarcia 
wynoszącym 40-krotność prądu znamionowego (In) przekaźnika, którego ustawienie 
chwilowego przetężenia wynosi 20-krotność prądu znamionowego (In). Wymagania 
stawiane przekładnikom prądowym mają na celu zapewnienie działania wszystkich 
elementów zabezpieczających. 
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Wartość 
znamionowa 

Moc 
znamionowa 

Klasa 
dokładności 

Graniczny 
współczynnik 

dokładności (ALF) 

Graniczna 
rezystancja 
przewodu 

1 A 2.5 VA 10P* 20 1.30 Ω 
5 A 7.5 VA 10P* 20 0.11 Ω 

 
Uwaga: Jeżeli wymagana jest dokładność większa niż 10P20, wejścia 

urządzenia DS Agile C26x umożliwiają osiągnięcie klasy 
dokładności: 5P20 . 

 
TABELA 5: SPECYFIKACJA PP DO WSPÓŁPRACY Z C26X 
 

Jeśli kryteria określonego zastosowania nie spełniają powyższego warunku, lub jeżeli 
rezystancja przewodów przekracza podaną graniczną wartość rezystancji, wymagania 
stawiane PP będą musiały zostać zmodyfikowane zgodnie ze wzorami podanymi 
w kolejnych rozdziałach. Dla szczególnych zastosowań, takich jak zabezpieczenie SEF, 
zapoznaj się z treścią rozdziałów w dalszej części niniejszego dokumentu, traktujących 
odpowiednio o klasach dokładności PP oraz wymaganiach dotyczących napięcia punktu 
załamania. 
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3.4 Zabezpieczenie 

 
Typ zabezpieczenia Napięcie w punkcie załamania 

Niekierunkowe/kierunkowe zabezpieczenie nadprądowe i ziemnozwaciowe o charakterystyce 
DT/IDMT 

Zwłoczne fazowe zabezpieczenie nadprądowe 
 

Zwłoczne nadprądowe zabezpieczenie ziemnozwarciowe  
 

Szybkie niekierunkowe zabezpieczenie nadprądowe i ziemnozwarciowe 

Szybkie fazowe zabezpieczenie nadprądowe 
 

Szybkie zabezpieczenie nadprądowe ziemnozwarciowe 
 

Szybkie kierunkowe zabezpieczenie nadprądowe i ziemnozwarciowe 

Szybkie fazowe zabezpieczenie nadprądowe 
 

Szybkie zabezpieczenie nadprądowe ziemnozwarciowe 
 

Niekierunkowe/kierunkowe zabezpieczenie SEF o charakterystyce DT/IDMT - przekładnik 
podłączony w obwodzie neutralnym 

Zwłoczne niekierunkowe zabezpieczenie SEF 
 

Zwłoczne kierunkowe zabezpieczenie SEF 
 

Szybkie niekierunkowe zabezpieczenie SEF 
 

Szybkie kierunkowe zabezpieczenie SEF 
 

Niekierunkowe/kierunkowe zabezpieczenie SEF o charakterystyce DT/IDMT - podłączenie PP 
Ferrantiego Wymagane są przekładniki Ferrantiego klasy pomiarowej  o wartości granicznej napięcia 
wtórnego spełniającej poniższe wzory:  

Zwłoczne niekierunkowe zabezpieczenie SEF 
 

Zwłoczne kierunkowe zabezpieczenie SEF 
 

Szybkie niekierunkowe zabezpieczenie SEF 
 

Szybkie kierunkowe zabezpieczenie SEF 
 

 

TABELA 6: NAPIĘCIA W PUNKCIE ZAŁAMANIA DO WSPÓŁPRACY Z C26X 
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