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Kopex Electric Systems S.A.
ul. Biskupa Burschego 3, 43 - 100 Tychy
tel.: 00 48 32 327 14 58
fax: 00 48 32 327 00 32
serwis: 00 48 32 327 14 57
e-mail: poczta@kessa.com.pl, www.kessa.com.pl

5

CZAZ-RL

ZEG-ENERGETYKA Sp. z o.o. 
oddział w Tychach 
ul. Fabryczna 2, 43-100 Tychy 
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CZAZ-RL 4. Obsługa i eksploatacja INSTRUKCJA OBSŁUGI 

EE424017 4––30

4.2.2. OBSŁUGA APLIKACJI 

� EDYCJA REJESTRACJI ZAKŁÓCEŃ 

Edytor rejestracji zakłóceń przeznaczony jest do graficznej prezentacji sygnałów analogowych i 
dwustanowych, zarejestrowanych przez urządzenie (zespół CZAZ), a następnie zapisanych do plików 
dyskowych w formacie COMTRADE. Informacje zawarte w pliku rejestracji mogą być wyświetlane na ekranie 
komputera PC, drukowane lub eksportowane  w postaci mapy bitowej.   
Pobieranie zawartości rejestratora zakłóceń z zespołu CZAZ i zapis do pliku dyskowego przedstawiono w 
pkt. 4.2.4 (rozdział „� Rejestrator zakłóceń”) . 

Uruchamianie edytora rejestracji zakłóceń 

Uruchamianie edytora rejestracji zakłóceń odbywa się za pomocą funkcji Rejestracja zakłóceń (menu  Aplikacja 
/ Rejestracje zakłóceń  ) . Po wybraniu tej opcji menu pojawia się okno, złożone z opcji  Otwórz...  przeznaczonej do 
wybierania pliku rejestracji w oknie eksploracji WINDOWS oraz z histo r i i  otwieranych ostatnio plików 
(maximum 9).  Plik rejestracji może być otwierany według przygotowanego wcześniej przez użytkownika 
wzorca konf iguracj i . Na liście historii wyświetlane są nazwy ostatnio otwieranych plików wraz z wzorcem 
konfiguracji, według którego dany plik był ostatnio otwierany. Po wybraniu z listy historii, dany plik zostanie 
otwarty właśnie według tego wzorca. Po wybraniu opcji  Otwórz...  pojawia się okno eksploracji WINDOWS, w 
którym należy wskazać plik przeznaczony do edycji oraz wzorzec konfiguracji, według którego plik ten ma 
być otwarty (domyślnie wybrany jest wzorzec, ustawiony w oknie Preferencje w panelu Ścieżki).  
W przypadku n ie  odna lez ien ia  p l i ku  konf iguracy jnego wskazanego wzorca ,  re jes t r ac ja  zos tan ie  wyświe-
t lona wed ług wzorca  „konf i gurac ja  pe łna ”.  

�

�

�

Rys. 4.2.1.  Okno aplikacji „CZAZ - Monitorowanie zabezpieczeń”. 
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4.2. OBSŁUGA ZA POMOCĄ KOMPUTERA PC 

Do obsługi zespołów automatyki zabezpieczeniowej CZAZ-RL za pomocą komputera PC (pracującego 
indywidualnie lub w dowolnym układzie sieciowym, np. sieć Intranet, systemy nadrzędne monitoringu i sterowania itp.) 
przeznaczone jest oprogramowanie, w postaci aplikacji systemu MS Windows serii 9x/NT4/2000 „CZAZ –
 Monitorowanie zabezpieczeń”. 

Instalowanie oprogramowania w komputerze użytkownika – zgodnie z pkt. 3.3 . 

W aplikacji „CZAZ – Monitorowanie zabezpieczeń” stosowane są następujące terminy i określenia: 

÷! urządzenie – zespół automatyki zabezpieczeniowej, zabezpieczenie, przekaźnik lub inne urządzenie, 
stanowiące element składowy systemu zabezpieczeń, przystosowane do współpracy w 
ramach aplikacji „CZAZ – Monitorowanie zabezpieczeń” (w niniejszej instrukcji termin „urządzenie”
oznacza zespół CZAZ-RL, identyfikowalny pod względem numeru fabrycznego, lokalizacji, nazwy itp.); 

÷! lokalizacja – miejsce zainstalowania określonej grupy urządzeń, np. rozdzielnia, stacja pomp itp. (w 
przypadku sieci WN 110 kV jest to zwykle rozdzielnia, identyfikowana przez swoją nazwę); 

÷! interfejs – łącze komunikacyjne (np. łącza szeregowe RS 232, RS 485) lub system komunikacyjny (np. 
system nadrzędny monitoringu i sterowania, lokalna sieć komputerowa itp.), identyfikowalny przez 
swoją nazwę i posiadający zdefiniowane parametry komunikacyjne. 

4.2.1. OKNO APLIKACJI „CZAZ – MONITOROWANIE ZABEZPIECZEŃ” 

Okno aplikacji „CZAZ – Monitorowanie zabezpieczeń” zbudowane jest z trzech zasadniczych segmentów: 

�.  Menu rozwijalne: 

÷!  Aplikacja  – uruchamianie okna edytora rejestracji zakłóceń oraz funkcji zarządzających parametrami 
ogólnymi aplikacji, np. logowanie użytkowników, ustawianie parametrów wydruku itp.; 

÷!  Konfiguracja  –  uruchamianie okna służącego do konfigurowania połączeń sieciowych tj. wprowadzania 
lub zmiany parametrów: zastosowanych interfejsów, obsługiwanych urządzeń i ich 
lokalizacji itp. ; 

÷!  Okna    –  obsługa otwartych okien, związanych z poszczególnymi funkcjami aplikacji (zgodnie ze 
standardem systemu MS Windows); 

÷!  Pomoc  –  podstawowe informacje o aplikacji i jej funkcjach.     

Po uruchomieniu edytora rejestracji zakłóceń, w menu rozwijalnym pojawiają się dodatkowo opcje: 

÷!  Format  – ustawianie parametrów wyświetlanych sygnałów (przebiegów analogowych i sygnałów 
dwustanowych); 

÷!  Widok  –  ustawianie parametrów dotyczących okna edytora rejestracji; 

÷!  Funkcje    –  funkcje i parametry związane z lokalizacją miejsca zwarcia (wyznaczanym na podstawie 
rejestracji zakłóceń); 

�.  Lista urządzeń  –  okno, w którym hierarchicznie przedstawione są urządzenia (CZAZ-y), obsługiwane w 
obrębie danej aplikacji. 

�.  Okno główne  –  obszar, w którym otwierane są okna poszczególnych funkcji aplikacji. 
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4.2.2. OBSŁUGA APLIKACJI 

� EDYCJA REJESTRACJI ZAKŁÓCEŃ 

Edytor rejestracji zakłóceń przeznaczony jest do graficznej prezentacji sygnałów analogowych i 
dwustanowych, zarejestrowanych przez urządzenie (zespół CZAZ), a następnie zapisanych do plików 
dyskowych w formacie COMTRADE. Informacje zawarte w pliku rejestracji mogą być wyświetlane na ekranie 
komputera PC, drukowane lub eksportowane  w postaci mapy bitowej.   
Pobieranie zawartości rejestratora zakłóceń z zespołu CZAZ i zapis do pliku dyskowego przedstawiono w 
pkt. 4.2.4 (rozdział „� Rejestrator zakłóceń”) . 

Uruchamianie edytora rejestracji zakłóceń 

Uruchamianie edytora rejestracji zakłóceń odbywa się za pomocą funkcji Rejestracja zakłóceń (menu  Aplikacja 
/ Rejestracje zakłóceń  ) . Po wybraniu tej opcji menu pojawia się okno, złożone z opcji  Otwórz...  przeznaczonej do 
wybierania pliku rejestracji w oknie eksploracji WINDOWS oraz z histo r i i  otwieranych ostatnio plików 
(maximum 9).  Plik rejestracji może być otwierany według przygotowanego wcześniej przez użytkownika 
wzorca konf iguracj i . Na liście historii wyświetlane są nazwy ostatnio otwieranych plików wraz z wzorcem 
konfiguracji, według którego dany plik był ostatnio otwierany. Po wybraniu z listy historii, dany plik zostanie 
otwarty właśnie według tego wzorca. Po wybraniu opcji  Otwórz...  pojawia się okno eksploracji WINDOWS, w 
którym należy wskazać plik przeznaczony do edycji oraz wzorzec konfiguracji, według którego plik ten ma 
być otwarty (domyślnie wybrany jest wzorzec, ustawiony w oknie Preferencje w panelu Ścieżki).  
W przypadku n ie  odna lez ien ia  p l i ku  konf iguracy jnego wskazanego wzorca ,  re jes t r ac ja  zos tan ie  wyświe-
t lona wed ług wzorca  „konf i gurac ja  pe łna ”.  

�

�

�

Rys. 4.2.1.  Okno aplikacji „CZAZ - Monitorowanie zabezpieczeń”. 
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4.2. OBSŁUGA ZA POMOCĄ KOMPUTERA PC 

Do obsługi zespołów automatyki zabezpieczeniowej CZAZ-RL za pomocą komputera PC (pracującego 
indywidualnie lub w dowolnym układzie sieciowym, np. sieć Intranet, systemy nadrzędne monitoringu i sterowania itp.) 
przeznaczone jest oprogramowanie, w postaci aplikacji systemu MS Windows serii 9x/NT4/2000 „CZAZ –
 Monitorowanie zabezpieczeń”. 

Instalowanie oprogramowania w komputerze użytkownika – zgodnie z pkt. 3.3 . 

W aplikacji „CZAZ – Monitorowanie zabezpieczeń” stosowane są następujące terminy i określenia: 

÷! urządzenie – zespół automatyki zabezpieczeniowej, zabezpieczenie, przekaźnik lub inne urządzenie, 
stanowiące element składowy systemu zabezpieczeń, przystosowane do współpracy w 
ramach aplikacji „CZAZ – Monitorowanie zabezpieczeń” (w niniejszej instrukcji termin „urządzenie”
oznacza zespół CZAZ-RL, identyfikowalny pod względem numeru fabrycznego, lokalizacji, nazwy itp.); 

÷! lokalizacja – miejsce zainstalowania określonej grupy urządzeń, np. rozdzielnia, stacja pomp itp. (w 
przypadku sieci WN 110 kV jest to zwykle rozdzielnia, identyfikowana przez swoją nazwę); 

÷! interfejs – łącze komunikacyjne (np. łącza szeregowe RS 232, RS 485) lub system komunikacyjny (np. 
system nadrzędny monitoringu i sterowania, lokalna sieć komputerowa itp.), identyfikowalny przez 
swoją nazwę i posiadający zdefiniowane parametry komunikacyjne. 

4.2.1. OKNO APLIKACJI „CZAZ – MONITOROWANIE ZABEZPIECZEŃ” 

Okno aplikacji „CZAZ – Monitorowanie zabezpieczeń” zbudowane jest z trzech zasadniczych segmentów: 

�.  Menu rozwijalne: 

÷!  Aplikacja  – uruchamianie okna edytora rejestracji zakłóceń oraz funkcji zarządzających parametrami 
ogólnymi aplikacji, np. logowanie użytkowników, ustawianie parametrów wydruku itp.; 

÷!  Konfiguracja  –  uruchamianie okna służącego do konfigurowania połączeń sieciowych tj. wprowadzania 
lub zmiany parametrów: zastosowanych interfejsów, obsługiwanych urządzeń i ich 
lokalizacji itp. ; 

÷!  Okna    –  obsługa otwartych okien, związanych z poszczególnymi funkcjami aplikacji (zgodnie ze 
standardem systemu MS Windows); 

÷!  Pomoc  –  podstawowe informacje o aplikacji i jej funkcjach.     

Po uruchomieniu edytora rejestracji zakłóceń, w menu rozwijalnym pojawiają się dodatkowo opcje: 

÷!  Format  – ustawianie parametrów wyświetlanych sygnałów (przebiegów analogowych i sygnałów 
dwustanowych); 

÷!  Widok  –  ustawianie parametrów dotyczących okna edytora rejestracji; 

÷!  Funkcje    –  funkcje i parametry związane z lokalizacją miejsca zwarcia (wyznaczanym na podstawie 
rejestracji zakłóceń); 

�.  Lista urządzeń  –  okno, w którym hierarchicznie przedstawione są urządzenia (CZAZ-y), obsługiwane w 
obrębie danej aplikacji. 

�.  Okno główne  –  obszar, w którym otwierane są okna poszczególnych funkcji aplikacji. 
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Wzorzec konfiguracji 

Parametry edycji rejestracji zakłóceń mogą być konfigurowane przez użytkownika w szerokim zakresie, a 
następnie zapamiętane i wykorzystywane podczas następnych edycji rejestracji.  
Otwarcie pliku rejestracji według określonego wzorca oznacza, że parametry edycji są zgodne z 
ustawieniami dokonanymi przez użytkownika i zapisanymi we wzorcu konfiguracji. Lokalizacja pliku wzorca 
rejestracji jest określana przez użytkownika  
Otwarcie pliku rejestracji według konfiguracji pełnej oznacza, że prezentowane są wszystkie zarejestrowane 
sygnały, a parametry edycji (np. skala odwzorowania sygnałów analogowych w osiach czasu i wartości, odstępy osi 
sygnałów analogowych oraz dwustanowych, opisy sygnałów itp.) są domyślne.  
Opis i znaczenie rejestrowanych sygnałów analogowych zamieszczono w tabeli 4.2.1, zaś dwustanowych – 
w tabeli 4.2.2 . 

Rodzaje wzorców konfiguracji: 
÷! Konf iguracja  pe łna  – wyświetlane są wszystkie informacje zawarte w danych rejestracji, odczytanych 

z urządzenia CZAZ. Użytkownik może zmieniać niektóre parametry okna edytora, jak: kolory (przebiegów, 
tła, tekstu itd.), opis wyświetlanych przebiegów (jednostki miary, oznakowanie osi, znaczniki czasu i położenia). 
Zapamiętanie zmian w konfiguracji pełnej następuje automatycznie podczas zamykania okna edytora 
rejestracji. Użytkownik może przywrócić ustawienia domyślne konfiguracji pełnej wybierając opcję 
Domyślne w oknie Preferencje. 

÷! Typu u rządzenia    –  zapisane we wzorcu parametry edycji dotyczą danego typu urządzenia (zespołu 
CZAZ), np. CZAZ-RL, CZAZ-M itp. 

÷! Indywidua lny u rządzen ia    –   zapisane we wzorcu parametry edycji dotyczą konkretnego 
egzemplarza urządzenia, np. CZAZ-RL w polu 1 rozdzielni 110 kV itp. ; 

÷! Indywidua lny p l iku    –  zapisane we wzorcu parametry edycji związane są wyłącznie z danym plikiem 
rejestracji. 

Rys. 4.2.2.  Uruchamianie edytora rejestracji zakłóceń i otwieranie plików rejestracji. 

�
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Budowa okna edytora rejestracji zakłóceń 

Okno edytora rejestracji zakłóceń składa się z następujących elementów (rys. 4.2.3) : 
�.  Skala  czasu   –  przedział czasu obejmujący całe zakłócenie (wraz z przedbiegiem oraz wybiegiem

rejestracji). 
�.  Pole  edycj i  p rzebiegów analogowych . 
�.  Pole  edycj i  sygna łów dwustanowych . 
� Pole  po łożenia  kursora  (numer próbki – licząc od lewej strony oraz nazwa sygnału, w obrębie którego znajduje 

się kursor). 
� Pole:  po łożenia  wskaźnika  /  odleg łości  do mie jsca zwarc ia   (przy wyłączonej funkcji „Ciągły pomiar 

odległości do miejsca zwarcia” wyświetlane jest położenie wskaźnika zaś przy włączonej – odległość do miejsca 
zwarcia). 

�.  Pole  aktywnych sygna łów dwustanowych   –  wyświetlane są wszystkie aktywne sygnały 
dwustanowej w chwili odpowiadającej położeniu wskaźnika. 

�.  Pasek  w łaśc iwości . 

Pozostałe elementy okna edytora rejestracji zakłóceń są typowe dla typowej aplikacji WINDOWS lub zostały 
objaśnione w rozdziale „Edycja pliku rejestracji”. 

Rys. 4.2.3.  Okno edytora rejestracji zakłóceń. 

�

�
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Wzorzec konfiguracji 

Parametry edycji rejestracji zakłóceń mogą być konfigurowane przez użytkownika w szerokim zakresie, a 
następnie zapamiętane i wykorzystywane podczas następnych edycji rejestracji.  
Otwarcie pliku rejestracji według określonego wzorca oznacza, że parametry edycji są zgodne z 
ustawieniami dokonanymi przez użytkownika i zapisanymi we wzorcu konfiguracji. Lokalizacja pliku wzorca 
rejestracji jest określana przez użytkownika  
Otwarcie pliku rejestracji według konfiguracji pełnej oznacza, że prezentowane są wszystkie zarejestrowane 
sygnały, a parametry edycji (np. skala odwzorowania sygnałów analogowych w osiach czasu i wartości, odstępy osi 
sygnałów analogowych oraz dwustanowych, opisy sygnałów itp.) są domyślne.  
Opis i znaczenie rejestrowanych sygnałów analogowych zamieszczono w tabeli 4.2.1, zaś dwustanowych – 
w tabeli 4.2.2 . 

Rodzaje wzorców konfiguracji: 
÷! Konf igu racja  p e łna  – wyświetlane są wszystkie informacje zawarte w danych rejestracji, odczytanych 

z urządzenia CZAZ. Użytkownik może zmieniać niektóre parametry okna edytora, jak: kolory (przebiegów, 
tła, tekstu itd.), opis wyświetlanych przebiegów (jednostki miary, oznakowanie osi, znaczniki czasu i położenia). 
Zapamiętanie zmian w konfiguracji pełnej następuje automatycznie podczas zamykania okna edytora 
rejestracji. Użytkownik może przywrócić ustawienia domyślne konfiguracji pełnej wybierając opcję 
Domyślne w oknie Preferencje. 

÷! Typu u rządzenia    –  zapisane we wzorcu parametry edycji dotyczą danego typu urządzenia (zespołu 
CZAZ), np. CZAZ-RL, CZAZ-M itp. 

÷! Indywidua lny u rządzen ia    –   zapisane we wzorcu parametry edycji dotyczą konkretnego 
egzemplarza urządzenia, np. CZAZ-RL w polu 1 rozdzielni 110 kV itp. ; 

÷! Indywidua lny p l iku    –  zapisane we wzorcu parametry edycji związane są wyłącznie z danym plikiem 
rejestracji. 

Rys. 4.2.2.  Uruchamianie edytora rejestracji zakłóceń i otwieranie plików rejestracji. 
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÷! włączanie / wyłączanie automatycznej regulacji wzmocnienia sygnałów analogowych. Wzmocnienie 
jest dobierane oddzielnie dla każdego sygnału – tak, aby wyświetlany przebieg wypełnił cały 
przeznaczony dla niego obszar (menu  Widok / Wzmocnienie automatyczne  lub ikona ). 

÷! Resetowanie wartości wzmocnienia – ustawienie wartości wzmocnienia wszystkich sygnałów 
analogowych na wartość 100% (menu  Widok / Resetuj wzmocnienia  ). 

� Ustawianie  rodzaju  wskaźnika po łożen ia :  
Wskaźnik położenia pojawia się po wciśnięciu lewego przycisku myszki w oknie edycji przebiegów. W 
zależności od ustawienia, wskaźnik położenia oznaczony jest: 
. ! numerem próbki, liczonym od chwili 0 (menu  Widok / Wskaźnik położenia – próbki  lub opcja  Wskaźnik 

położenia - próbki , wybierana z menu rozwijanego przyciskiem ▼ umieszczonym przy jednej z ikon:  ,  ,  , 
oznaczającej aktualnie wybrany rodzaj wskaźnika położenia); 

. ! wartością bieżącą czasu (menu  Widok / Wskaźnik położenia – czas  lub opcja Wskaźnik położenia - czas , 
wybierana z menu rozwijanego przyciskiem ▼ umieszczonym przy jednej z ikon:  ,  ,  , oznaczającej 
aktualnie wybrany rodzaj wskaźnika położenia); 

. ! wartością bieżącą kąta (menu  Wskaźnik położenia – kąt  lub opcja  Wskaźnik położenia - kąt , wybierana z menu 
rozwijanego przyciskiem ▼ umieszczonym przy jednej z ikon:  ,  ,  , oznaczającej aktualnie wybrany 
rodzaj wskaźnika położenia). 

Funkcja ustawiania rodzaju wskaźnika położenia dostępna jest również w oknie Preferencje – panel Widok 
(menu  Widok / Preferencje...  lub ikona  ). 

� Ustawianie  rodzaju  wartości  chwi lowej  sygnałów analogowych: 
÷! wartości binarne – wartości sygnałów w postaci cyfrowej na wyjściu przetwornika 

analogowo-cyfrowego (menu  Widok / Wartości binarne   lub opcja Wartości binarne, wybierana z menu 
rozwijanego przyciskiem ▼ , umieszczonym przy jednej z ikon:  ,  ,  ,  , oznaczającej aktualnie wybrany 
rodzaj wartości chwilowej); 

÷! wartości znormalizowane –  (menu  Widok / Wartości znormalizowane  lub opcja  Wartości znormalizowane, 
wybierana z menu rozwijanego przyciskiem ▼  umieszczonym przy jednej z ikon:  ,  ,  ,  , oznaczającej 
aktualnie wybrany rodzaj wartości chwilowej) . 

÷! wartości wtórne – wartości chwilowe, przeliczone na stronę wtórną przekładników (menu  Widok / 
Wartości wtórne   lub opcja  Wartości wtórne, wybierana z menu rozwijanego przyciskiem ▼ 
umieszczonym przy jednej z ikon:  ,  ,  ,  , oznaczającej aktualnie wybrany rodzaj wartości 
chwilowej); 

÷! wartości pierwotne – wartości chwilowe, przeliczone na stronę pierwotną przekładników (menu  Widok / 
Wartości pierwotne  lub opcja  Wartości pierwotne , wybierana z menu rozwijanego przyciskiem ▼ 
umieszczonym przy jednej z ikon:  ,  ,  ,  , oznaczającej aktualnie wybrany rodzaj wartości chwilowej); 

� W ł ączanie  /  wy ł ączanie  nazw sygna łów  analogowych i dwustanowych (menu  Widok / Pokaż nazwy  lub 
ikona  ) . 

� Ustawianie  e lementów g raf icznych  okn a p rzebiegów : 
Edytor rejestracji zakłóceń umożliwia użytkownikowi, za pomocą odpowiedniej ikony bezpośrednio w 
oknie głównym edytora lub w oknie Preferencje (menu  Widok / Preferencje...  lub ikona ), ustawianie 
elementów graficznych okna przebiegów: 
÷! włączanie / wyłączanie przycisków wzmocnienia  przeznaczonych do indywidualnej regulacji 

wzmocnienia każdego z sygnałów analogowych (panel Widok / opcja Regulacja wzmocnienia); 
÷! włączanie / wyłączanie wartości współczynników wzmocnienia sygnałów analogowych (panel Widok / 

opcja Wartości wzmocnienia); 
÷! włączanie / wyłączanie nazw przebiegów (menu  Widok / Nazwy przebiegów  lub ikona  ); 

÷! włączanie / wyłączanie osi czasu i wartości przebiegów ( Preferencje / Widok / Osie czasu lub ikona  ); 
÷! włączanie / wyłączanie znaczników czasu przebiegów – przerywane linie pionowe ( Preferencje / Widok 

/ Znaczniki czasu lub ikona  ); 
÷! włączanie / wyłączanie znaczników wartości przebiegów (  ...Preferencje / Widok / Opcje - Znaczniki wartości  lub 

ikona  ); 
÷! ustawianie kolorów elementów graficznych okna przebiegów (  ...Preferencje / Kolory  ); 
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Edycja pliku rejestracji 

Po uruchomieniu edytora rejestracji zakłóceń i otwarciu pliku (postępując zgodnie z rozdz. „Uruchamianie edytora 
rejestracji zakłóceń”) zostają wyświetlone przebiegi analogowe i sygnały dwustanowe. Ilość wyświetlanych 
przebiegów i sygnałów oraz sposób ich prezentacji zależne są od nastawień rejestratora zakłóceń oraz 
zastosowanego wzorca konfiguracji. 

Użytkownik może zmieniać w szerokim zakresie parametry edycji zarejestrowanej podczas zakłócenia 
informacji, a następnie tak zmodyfikowane informacje zakłóceniowe drukować lub eksportować do pliku 
graficznego lub do formatu COMTRADE.  Zmiany parametrów edycji rejestracji mogą być zapisywane jako 
wzorzec konfiguracji, w celu późniejszego ich wykorzystania do przeglądania rejestracji zakłóceń. 

Informacje wyświetlane w oknie edytora rejestracji zakłóceń mogą być zmieniane przez użytkownika w 
zakresie następujących parametrów (za leżn i e  o d  t yp u  pa ra m et ru ,  zmi an a  może  d o t yczyć  p o je dy ncze go  syg na łu ,  
zazn acz on e j  g rup y  sy gn a łó w  lu b  wszys tk i ch  syg na łó w –  a na l og ow ych  l u b  dw us t a no wy ch) :  

� Konf igu rac ja  sygna łów analogowych : 
Po otwarciu okna Konfiguracja sygnałów analogowych (menu  Format / Konfiguracja sygnałów analogowych...  lub ikona 

 ) dostępne są funkcje: 
÷! Wybór wyświetlanych sygnałów analogowych: dodawanie lub usuwanie sygnału – ikony:  ,   ; 

÷! Kolor sygnałów – ikona  ; 

÷! Kolejność wyświetlania sygnałów – ikony:  - przemieszczanie w górę,  - przemieszczanie w dół, 
 - odwrócenie kolejności ; 

÷! Wzmocnienie sygnału – ikona  . Regulacja za pomocą suwaka na skali wzmocnienia. 
Wszystkie nastawione parametry sygnałów analogowych są prezentowane w panelu Wybrane sygnały: . 

� Konf igu rac ja  sygna łów dwustanowych :  
Po otwarciu okna Konfiguracja sygnałów dwustanowych (menu   Format / Konfiguracja sygnałów dwustanowych...  lub 
ikona  ) dostępne są funkcje: 
÷! Wybór wyświetlanych sygnałów dwustanowych: dodawanie lub usuwanie sygnału – ikony  i   ; 

÷! Kolor sygnałów – ikona  ; 

÷! Kolejność wyświetlania sygnałów – ikony:  - przemieszczanie w górę,  - przemieszczanie w dół, 
 - odwrócenie kolejności. 

Wszystkie nastawione parametry sygnałów analogowych są prezentowane w panelu Wybrane sygnały: . 
� Skala  odwzorowania  (obszar powierzchni ekranu, przypadający na jednostkę:  czasu – w osi poziomej 

oraz wartości sygnału – w osi pionowej). Po otwarciu okna Skale odwzorowania (menu  Format / Skala 
odwzorowania...  ) dostępne są funkcje: 
÷! Regulacja odwzorowania w osi czasu (wspólnie dla wszystkich sygnałów analogowych i dwustanowych) – 

suwak regulatora Oś czasu. Funkcja dostępna jest również bezpośrednio w oknie edytora – ikony  i 
; 

÷! Regulacja odwzorowania sygnałów analogowych w osi wartości (wspólnie dla wszystkich sygnałów 
analogowych) – suwak regulatora Sygnały analogowe. Funkcja dostępna jest również bezpośrednio w 
oknie edytora – ikony  i ; 

÷! Regulacja odstępu osi sygnałów analogowych – suwak regulatora Odstęp osi sygnałów analogowych. 
Funkcja dostępna również bezpośrednio w oknie edytora – ikony  i ; 

÷! Regulacja odstępu osi sygnałów dwustanowych – suwak regulatora Odstęp osi sygnałów dwustanowych. 
Funkcja dostępna jest również bezpośrednio w oknie edytora – ikony  i  . 

� Regu lac ja  wzmocnienia  sygnałów analogowych: 
÷! włączanie / wyłączanie przycisków wzmocnienia: przyciski  (na osiach sygnałów), przeznaczone do 

indywidualnej regulacji wzmocnienia każdego z sygnałów (menu  Widok / Regulacja wzmocnienia  lub ikona 
 ); 

÷! włączanie / wyłączanie wskaźników wzmocnienia – wartości liczbowych, wyrażonych w [%], 
umieszczonych na osiach sygnałów analogowych (menu  Widok / Pokaż wartość wzmocnienia  lub ikona  ); 
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÷! włączanie / wyłączanie automatycznej regulacji wzmocnienia sygnałów analogowych. Wzmocnienie 
jest dobierane oddzielnie dla każdego sygnału – tak, aby wyświetlany przebieg wypełnił cały 
przeznaczony dla niego obszar (menu  Widok / Wzmocnienie automatyczne  lub ikona ). 

÷! Resetowanie wartości wzmocnienia – ustawienie wartości wzmocnienia wszystkich sygnałów 
analogowych na wartość 100% (menu  Widok / Resetuj wzmocnienia  ). 

� Ustawianie  rodzaju  wskaźnika po łożen ia :  
Wskaźnik położenia pojawia się po wciśnięciu lewego przycisku myszki w oknie edycji przebiegów. W 
zależności od ustawienia, wskaźnik położenia oznaczony jest: 
. ! numerem próbki, liczonym od chwili 0 (menu  Widok / Wskaźnik położenia – próbki  lub opcja  Wskaźnik 

położenia - próbki , wybierana z menu rozwijanego przyciskiem ▼ umieszczonym przy jednej z ikon:  ,  ,  , 
oznaczającej aktualnie wybrany rodzaj wskaźnika położenia); 

. ! wartością bieżącą czasu (menu  Widok / Wskaźnik położenia – czas  lub opcja Wskaźnik położenia - czas , 
wybierana z menu rozwijanego przyciskiem ▼ umieszczonym przy jednej z ikon:  ,  ,  , oznaczającej 
aktualnie wybrany rodzaj wskaźnika położenia); 

. ! wartością bieżącą kąta (menu  Wskaźnik położenia – kąt  lub opcja  Wskaźnik położenia - kąt , wybierana z menu 
rozwijanego przyciskiem ▼ umieszczonym przy jednej z ikon:  ,  ,  , oznaczającej aktualnie wybrany 
rodzaj wskaźnika położenia). 

Funkcja ustawiania rodzaju wskaźnika położenia dostępna jest również w oknie Preferencje – panel Widok 
(menu  Widok / Preferencje...  lub ikona  ). 

� Ustawianie  rodzaju  wartości  chwi lowej  sygnałów analogowych: 
÷! wartości binarne – wartości sygnałów w postaci cyfrowej na wyjściu przetwornika 

analogowo-cyfrowego (menu  Widok / Wartości binarne   lub opcja Wartości binarne, wybierana z menu 
rozwijanego przyciskiem ▼ , umieszczonym przy jednej z ikon:  ,  ,  ,  , oznaczającej aktualnie wybrany 
rodzaj wartości chwilowej); 

÷! wartości znormalizowane –  (menu  Widok / Wartości znormalizowane  lub opcja  Wartości znormalizowane, 
wybierana z menu rozwijanego przyciskiem ▼  umieszczonym przy jednej z ikon:  ,  ,  ,  , oznaczającej 
aktualnie wybrany rodzaj wartości chwilowej) . 

÷! wartości wtórne – wartości chwilowe, przeliczone na stronę wtórną przekładników (menu  Widok / 
Wartości wtórne   lub opcja  Wartości wtórne, wybierana z menu rozwijanego przyciskiem ▼ 
umieszczonym przy jednej z ikon:  ,  ,  ,  , oznaczającej aktualnie wybrany rodzaj wartości 
chwilowej); 

÷! wartości pierwotne – wartości chwilowe, przeliczone na stronę pierwotną przekładników (menu  Widok / 
Wartości pierwotne  lub opcja  Wartości pierwotne , wybierana z menu rozwijanego przyciskiem ▼ 
umieszczonym przy jednej z ikon:  ,  ,  ,  , oznaczającej aktualnie wybrany rodzaj wartości chwilowej); 

� W ł ączanie  /  wy ł ączanie  nazw sygna łów  analogowych i dwustanowych (menu  Widok / Pokaż nazwy  lub 
ikona  ) . 

� Ustawianie  e lementów graf icznych  okn a p rzebieg ów : 
Edytor rejestracji zakłóceń umożliwia użytkownikowi, za pomocą odpowiedniej ikony bezpośrednio w 
oknie głównym edytora lub w oknie Preferencje (menu  Widok / Preferencje...  lub ikona ), ustawianie 
elementów graficznych okna przebiegów: 
÷! włączanie / wyłączanie przycisków wzmocnienia  przeznaczonych do indywidualnej regulacji 

wzmocnienia każdego z sygnałów analogowych (panel Widok / opcja Regulacja wzmocnienia); 
÷! włączanie / wyłączanie wartości współczynników wzmocnienia sygnałów analogowych (panel Widok / 

opcja Wartości wzmocnienia); 
÷! włączanie / wyłączanie nazw przebiegów (menu  Widok / Nazwy przebiegów  lub ikona  ); 

÷! włączanie / wyłączanie osi czasu i wartości przebiegów ( Preferencje / Widok / Osie czasu lub ikona  ); 
÷! włączanie / wyłączanie znaczników czasu przebiegów – przerywane linie pionowe ( Preferencje / Widok 

/ Znaczniki czasu lub ikona  ); 
÷! włączanie / wyłączanie znaczników wartości przebiegów (  ...Preferencje / Widok / Opcje - Znaczniki wartości  lub 

ikona  ); 
÷! ustawianie kolorów elementów graficznych okna przebiegów (  ...Preferencje / Kolory  ); 
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Tabela 4.2.1. Sygnały analogowe rejestratora zakłóceń. 

Numer 
kanału 

Oznaczenie 
kanału Zawartość 

1 2 5
1 Ir Prąd fazy R. 
2 Is Prąd fazy S. 
3 It Prąd fazy T. 
4 Ur Napięcie fazy R. 
5 Us Napięcie fazy S  
6 Ut Napięcie fazy T. 
7 Uf2 Napięcie fazowe drugiej strony wyłącznika. 
8 3I0II Składowa zerowa prądu linii równoległej. 
9 3I0M Składowa zerowa prądu linii zabezpieczanej (mierzona). 

10 3I0L Składowa zerowa prądu linii zabezpieczanej (obliczana z prądów fazowych). 
11 3U0 Składowa zerowa napięcia. 
12 3I1 Składowa zgodna prądu. 
13 3U1 Składowa zgodna napięcia. 
14 3I2 Składowa przeciwna prądu . 
15 3U2 Składowa przeciwna napięcia. 

Tabela 4.2.2.  Sygnały dwustanowe rejestratora zakłóceń. 

Numer 
sygnału 

Oznaczenie 
sygnału Zawartość 

1 2 3
1 R1 Stan zewnętrznego wejścia R1. 
2 R2 Stan zewnętrznego wejścia R2. 
3 R3 Stan zewnętrznego wejścia R3. 
4 R4 Stan zewnętrznego wejścia R4. 
5 R5 Stan zewnętrznego wejścia R5. 
6 R6 Stan zewnętrznego wejścia R6. 
7 R7 Stan zewnętrznego wejścia R7. 
8 R8 Stan zewnętrznego wejścia R8. 
9 U1> Stan przekaźnika nadnapięciowego wejścia 1 dla KS. 

10 U1< Stan przekaźnika podnapięciowego wejścia 1 dla KS. 
11 U2> Stan przekaźnika nadnapięciowego wejścia 2 dla KS. 
12 U2< Stan przekaźnika podnapięciowego wejścia 2 dla KS. 
13 dU< Stan przekaźnika różnicy napięć dla KS. 
14 df< Stan przekaźnika różnicy częstotliwości dla KS. 
15 dk< Stan przekaźnika różnicy kąta dla KS. 
16 ZZ(KS) Zezwolenie na załącz od układu KS. 
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Edytor rejestracji zakłóceń umożliwia użytkownikowi szybki dostęp do najważniejszych parametrów edycji za pomocą 
menu kontekstowego, uruchamianego prawym przyciskiem myszki gdy kursor myszki znajduje się w oknie przebiegów 
(analogowych lub dwustanowych). 

Zapis parametrów edycji do wzorca konfiguracji 

Parametry edycji rejestracji, ustawione zgodnie z rozdziałem „Edycja pliku rejestracji”, można zapisać w 
postaci wzorca konfiguracji (typu urządzenia , indywidualny urządzenia lub indywidualny pliku) .  

Zapis wzorca konfiguracji: 
÷! Menu  Plik / Zapisz konfigurację     –  zapis do wzorca, według którego plik został otwarty (bez zmiany typu 

wzorca); 
÷! Menu  Plik / Zapisz konfigurację jako...     –   zapis do wybranego przez użytkownika typu wzorca. 

Wydruk rejestracji 

Wydruk rejestracji odbywa się z poziomu edytora rejestracji zakłóceń, zgodnie z zasadami postępowania, 
obowiązującymi w środowisku Windows.  

Ustawianie  paramet rów wydruku  dokonywane jest w obrębie funkcji Podgląd wydruku, uruchamianej za 
pomocą opcji menu   Plik / Podgląd wydruku   lub ikony  . Użytkownik może nastawiać następujące parametry 
wydruku: 
� Paramet ry  uk ładu st rony , przez odwołanie do funkcji aplikacji Ustawienia wydruku (menu Aplikacja / 

Ustawienia wydruku) opisanej w rozdziale „� USTAWIENIA WYDRUKU”. Wywoływanie funkcji: ikona   w oknie 
Podgląd wydruku .  

� Kolor wydruku  (wydruk kolorowy lub wydruk monochromatyczny) – ikona   ; 
� Grubość  l in i i  przeb iegów  (analogowych oraz dwustanowych) – menu rozwijane, otwierane jedną z ikon 

widocznych w oknie Podgląd wydruku : 
÷! – grubość linii ustawiana automatycznie;
÷! – linia włosowa;
÷! – linia cienka;
÷! – linia średnia;
÷! – linia gruba;
÷! – linia bardzo gruba.

In ic jowan ie  wydruku , po zaakceptowaniu ustawień wydruku (po zmianie lub bez wprowadzania zmian), 
odbywa się za pomocą opcji menu  Plik / Drukuj  w oknie głównym edytora rejestracji lub za pomocą ikony   
w oknie Podgląd wydruku. 
W przypadku wykonywania wydruków czarno-białych należy ustawić opcję wydruku monochromatycznego (wyłączona 
opcja Drukuj w kolorze w menu  Plik / Podgląd wydruku  ). 

Eksport rejestracji w postaci mapy bitowej 

Edytor rejestracji zakłóceń umożliwia eksport wyświetlanej rejestracji w następujących formatach: 
÷! mapa bitowa w jednym z formatów graficznych: *.bmp, *.emf, *.gif, *.ico i *.wmf. Format pliku, nazwa pliku 

oraz katalog docelowy są ustawiane przez użytkownika. Uruchamianie funkcji eksportu bitmapy: menu 
 Plik / Eksport pliku / Eksportuj rysunek...   lub klawisz funkcyjny <F10> ; 

W pliku mapy bitowej zawarta jest tylko informacja widoczna w oknie przebiegów na ekranie monitora PC. W przypadku 
gdy część przebiegów znajduje się poza ekranem monitora, należy zmienić parametry edycji (np. współczynnik skali, 
wzmocnienie, odstępy, dobór wyświetlanych sygnałów itp.) . 

÷! plik COMTRADE (menu  Plik / Eksport pliku / Eksport do formatu COMTRADE...   ) ; 
÷! plik MLZ (menu  Plik / Eksport pliku / Eksport do formatu MLZ...  ) . 
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Tabela 4.2.1. Sygnały analogowe rejestratora zakłóceń. 

Numer 
kanału 

Oznaczenie 
kanału Zawartość 

1 2 5
1 Ir Prąd fazy R. 
2 Is Prąd fazy S. 
3 It Prąd fazy T. 
4 Ur Napięcie fazy R. 
5 Us Napięcie fazy S  
6 Ut Napięcie fazy T. 
7 Uf2 Napięcie fazowe drugiej strony wyłącznika. 
8 3I0II Składowa zerowa prądu linii równoległej. 
9 3I0M Składowa zerowa prądu linii zabezpieczanej (mierzona). 

10 3I0L Składowa zerowa prądu linii zabezpieczanej (obliczana z prądów fazowych). 
11 3U0 Składowa zerowa napięcia. 
12 3I1 Składowa zgodna prądu. 
13 3U1 Składowa zgodna napięcia. 
14 3I2 Składowa przeciwna prądu . 
15 3U2 Składowa przeciwna napięcia. 

Tabela 4.2.2.  Sygnały dwustanowe rejestratora zakłóceń. 

Numer 
sygnału 

Oznaczenie 
sygnału Zawartość 

1 2 3
1 R1 Stan zewnętrznego wejścia R1. 
2 R2 Stan zewnętrznego wejścia R2. 
3 R3 Stan zewnętrznego wejścia R3. 
4 R4 Stan zewnętrznego wejścia R4. 
5 R5 Stan zewnętrznego wejścia R5. 
6 R6 Stan zewnętrznego wejścia R6. 
7 R7 Stan zewnętrznego wejścia R7. 
8 R8 Stan zewnętrznego wejścia R8. 
9 U1> Stan przekaźnika nadnapięciowego wejścia 1 dla KS. 

10 U1< Stan przekaźnika podnapięciowego wejścia 1 dla KS. 
11 U2> Stan przekaźnika nadnapięciowego wejścia 2 dla KS. 
12 U2< Stan przekaźnika podnapięciowego wejścia 2 dla KS. 
13 dU< Stan przekaźnika różnicy napięć dla KS. 
14 df< Stan przekaźnika różnicy częstotliwości dla KS. 
15 dk< Stan przekaźnika różnicy kąta dla KS. 
16 ZZ(KS) Zezwolenie na załącz od układu KS. 
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Tabela 4.2.2 c.d.  Sygnały dwustanowe rejestratora zakłóceń. 

Numer 
sygnału 

Oznaczenie 
sygnału Zawartość 

1 2 3
57 As.I Zadziałanie przekaźnika asymetrii prądowej (zwłoczne). 
58 As.u Zadziałanie przekaźnika asymetrii napięciowej (zwłoczne). 
59 K(+) Zadziałanie członu kierunkowego „do przodu”. 
60 K(-) Zadziałanie członu kierunkowego „do tyłu”. 
61 WŁ Wyłączenie od łącza – kanał 2 (ORŁ2 - bezwarunkowy). 
62 NRŁ Nadawanie sygnału łączem. 
63 PX Pobudzenie zabezpieczenia odległościowego. 
64 PZ Pobudzenie zabezpieczeń - zbiorcze (PX, PI, PIoK, Io). 
65 WX-1S Wyłączenie od PX - strefa 1. 
66 WX-2S Wyłączenie od PX - strefa 2. 
67 WX-3S Wyłączenie od PX - strefa 3. 
68 WX-4S Wyłączenie od PX - strefa 4. 
69 WX-5S Wyłączenie od PX - strefa 5. 
70 W-SPZ Wyłączenie w cyklu SPZ - SPZ autonomiczny. 
71 W-ORŁ1 Wyłączenie w cyklu SPZ - pobudzenie od łącza kanał 1 (ORŁ1 ). 
72 WI> Wyłączenie od zabezpieczenia nadprądowego PI. 
73 R Zwarcie w fazie R. 
74 S Zwarcie w fazie S. 
75 T Zwarcie w fazie T. 
76 E Zwarcie z udziałem ziemi. 
77 PX+ Pobudzenie przekaźnika odległościowego „do przodu”. 
78 PX- Pobudzenie przekaźnika odległościowego „do tyłu”. 
79 WIoK Wyłączenie od zabezpieczenia ziemnozwarciowego PIoK. 
80 WD Wyłączenie definitywne. 
81 Bl.SPZ Stan blokady SPZ. 
82 PSPZ-X Pobudzenie SPZ od zabezpieczenia odległościowego. 
83 PSPZ-Ł Pobudzenie SPZ od łącza - kanał 2 (ORŁ2). 
84 PSPZ-zew Pobudzenie SPZ zewnętrzne. 
85 PSPZ-IoK Pobudzenie SPZ od zabezpieczenia ziemnozwarciowego. 
86 T-Bl.SPZ Odliczanie czasu blokady SPZ. 
87 Z-SPZ Impuls załącz od SPZ. 
88 W Impuls wyłącz. 
89 TEST Stan testów funkcjonalnych. 
90 DeBlok Anulowanie blokady wyjść w czasie testów. 
91 Bl.BZ Wymuszona blokada układu BZ. 
92 Syg.BZ Zwłoczna sygnalizacja pobudzenia BZ. 
93 tp.SPZ Odliczanie czasu przerwy beznapięciowej SPZ. 
94 MF Zwarcie międzyfazowe 
95 U< Zbiorcze pobudzenie przekaźników podnapięciowych. 
96 Over Przepełnienie pamięci rejestratora. 
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Tabela 4.2.2 c.d.  Sygnały dwustanowe rejestratora zakłóceń. 

Numer 
sygnału 

Oznaczenie 
sygnału Zawartość 

1 2 3
17 ORŁ1 Wejście łącza - kanał 1.  
18 ORŁ2 Wejście łącza - kanał 2. 
19 Kas.WWZ Kasowanie WWZ z panelu operatora. 
20 Pob.SPZ Zewnętrzne pobudzenie SPZ. 
21 C/Z Gotowość wyłącznika do SPZ. 
22 Ster.SPZ Zezwolenie na wykonanie SPZ ( „czynne” ). 
23 Bl.I Blokada zabezpieczeń nadprądowych. 
24 UZ Uszkodzenie zasilania 
25 P Pobudzenie rejestratora. 
26 RZR Rozrzedzenie zapisu rejestracji. 
27 Kas.LED Kasowanie sygnalizacji (wejście zewnętrzne). 
28 BZ-NHS Uszkodzenie w obwodach pomiarowych (wejście zewnętrzne). 
29 Z-st Załączanie sterownikiem (wejście zewnętrzne). 
30 Bl.X Blokada zabezpieczenia odległościowego. 
31 KŁ Sygnał sprawności łącza. 
32 NW Niewykorzystany. 
33 I> Zadziałanie zabezpieczenia nadprądowego PI (zwłoczne). 
34 3Io Zadziałanie przekaźnika Io. 
35 BZ-Uo Pobudzenie blokady BZ (wewnętrzne). 
36 PAs.I Pobudzenie przekaźnika asymetrii prądowej. 
37 PAs.U Pobudzenie przekaźnika asymetrii napięciowej. 
38 U<-R Pobudzenie przekaźnika podnapięciowego fazy R. 
39 U<-S Pobudzenie przekaźnika podnapięciowego fazy S. 
40 U<-T Pobudzenie przekaźnika podnapięciowego fazy T. 
41 K1(+) Pobudzenie członu kierunkowego K1 „do przodu ”. 
42 K1(-) Pobudzenie członu kierunkowego K1 „do tyłu ”. 
43 K2(+) Pobudzenie członu kierunkowego K2 „do przodu ”. 
44 K2(-) Pobudzenie członu kierunkowego K2 „do tyłu ”. 
45 IoK Zadziałanie zabezpieczenia ziemnozwarciowego PIoK (zwłoczne). 
46 PI> Pobudzenie zabezpieczenia nadprądowego PI. 
47 PIoK Pobudzenie zabezpieczenia ziemnozwarciowego PIoK. 
48 NW Niewykorzystany. 
49 PS1 Pobudzenie zabezpieczenia odległościowego PX w strefie 1. 
50 PS 2 Pobudzenie zabezpieczenia odległościowego PX w strefie 2. 
51 PS 3 Pobudzenie zabezpieczenia odległościowego PX w strefie 3. 
52 PS 4 Pobudzenie zabezpieczenia odległościowego PX w strefie 4. 
53 PS 5 Pobudzenie zabezpieczenia odległościowego PX w strefie 5. 
54 PS 0 Wewnętrzny sygnał serwisowy. 
55 BZ Zadziałanie blokady BZ od uszkodzeń w obwodach pomiarowych. 
56 WX Wyłączenie od zabezpieczenia odległościowego PX. 
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Tabela 4.2.2 c.d.  Sygnały dwustanowe rejestratora zakłóceń. 

Numer 
sygnału 

Oznaczenie 
sygnału Zawartość 

1 2 3
57 As.I Zadziałanie przekaźnika asymetrii prądowej (zwłoczne). 
58 As.u Zadziałanie przekaźnika asymetrii napięciowej (zwłoczne). 
59 K(+) Zadziałanie członu kierunkowego „do przodu”. 
60 K(-) Zadziałanie członu kierunkowego „do tyłu”. 
61 WŁ Wyłączenie od łącza – kanał 2 (ORŁ2 - bezwarunkowy). 
62 NRŁ Nadawanie sygnału łączem. 
63 PX Pobudzenie zabezpieczenia odległościowego. 
64 PZ Pobudzenie zabezpieczeń - zbiorcze (PX, PI, PIoK, Io). 
65 WX-1S Wyłączenie od PX - strefa 1. 
66 WX-2S Wyłączenie od PX - strefa 2. 
67 WX-3S Wyłączenie od PX - strefa 3. 
68 WX-4S Wyłączenie od PX - strefa 4. 
69 WX-5S Wyłączenie od PX - strefa 5. 
70 W-SPZ Wyłączenie w cyklu SPZ - SPZ autonomiczny. 
71 W-ORŁ1 Wyłączenie w cyklu SPZ - pobudzenie od łącza kanał 1 (ORŁ1 ). 
72 WI> Wyłączenie od zabezpieczenia nadprądowego PI. 
73 R Zwarcie w fazie R. 
74 S Zwarcie w fazie S. 
75 T Zwarcie w fazie T. 
76 E Zwarcie z udziałem ziemi. 
77 PX+ Pobudzenie przekaźnika odległościowego „do przodu”. 
78 PX- Pobudzenie przekaźnika odległościowego „do tyłu”. 
79 WIoK Wyłączenie od zabezpieczenia ziemnozwarciowego PIoK. 
80 WD Wyłączenie definitywne. 
81 Bl.SPZ Stan blokady SPZ. 
82 PSPZ-X Pobudzenie SPZ od zabezpieczenia odległościowego. 
83 PSPZ-Ł Pobudzenie SPZ od łącza - kanał 2 (ORŁ2). 
84 PSPZ-zew Pobudzenie SPZ zewnętrzne. 
85 PSPZ-IoK Pobudzenie SPZ od zabezpieczenia ziemnozwarciowego. 
86 T-Bl.SPZ Odliczanie czasu blokady SPZ. 
87 Z-SPZ Impuls załącz od SPZ. 
88 W Impuls wyłącz. 
89 TEST Stan testów funkcjonalnych. 
90 DeBlok Anulowanie blokady wyjść w czasie testów. 
91 Bl.BZ Wymuszona blokada układu BZ. 
92 Syg.BZ Zwłoczna sygnalizacja pobudzenia BZ. 
93 tp.SPZ Odliczanie czasu przerwy beznapięciowej SPZ. 
94 MF Zwarcie międzyfazowe 
95 U< Zbiorcze pobudzenie przekaźników podnapięciowych. 
96 Over Przepełnienie pamięci rejestratora. 
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Tabela 4.2.2 c.d.  Sygnały dwustanowe rejestratora zakłóceń. 

Numer 
sygnału 

Oznaczenie 
sygnału Zawartość 

1 2 3
17 ORŁ1 Wejście łącza - kanał 1.  
18 ORŁ2 Wejście łącza - kanał 2. 
19 Kas.WWZ Kasowanie WWZ z panelu operatora. 
20 Pob.SPZ Zewnętrzne pobudzenie SPZ. 
21 C/Z Gotowość wyłącznika do SPZ. 
22 Ster.SPZ Zezwolenie na wykonanie SPZ ( „czynne” ). 
23 Bl.I Blokada zabezpieczeń nadprądowych. 
24 UZ Uszkodzenie zasilania 
25 P Pobudzenie rejestratora. 
26 RZR Rozrzedzenie zapisu rejestracji. 
27 Kas.LED Kasowanie sygnalizacji (wejście zewnętrzne). 
28 BZ-NHS Uszkodzenie w obwodach pomiarowych (wejście zewnętrzne). 
29 Z-st Załączanie sterownikiem (wejście zewnętrzne). 
30 Bl.X Blokada zabezpieczenia odległościowego. 
31 KŁ Sygnał sprawności łącza. 
32 NW Niewykorzystany. 
33 I> Zadziałanie zabezpieczenia nadprądowego PI (zwłoczne). 
34 3Io Zadziałanie przekaźnika Io. 
35 BZ-Uo Pobudzenie blokady BZ (wewnętrzne). 
36 PAs.I Pobudzenie przekaźnika asymetrii prądowej. 
37 PAs.U Pobudzenie przekaźnika asymetrii napięciowej. 
38 U<-R Pobudzenie przekaźnika podnapięciowego fazy R. 
39 U<-S Pobudzenie przekaźnika podnapięciowego fazy S. 
40 U<-T Pobudzenie przekaźnika podnapięciowego fazy T. 
41 K1(+) Pobudzenie członu kierunkowego K1 „do przodu ”. 
42 K1(-) Pobudzenie członu kierunkowego K1 „do tyłu ”. 
43 K2(+) Pobudzenie członu kierunkowego K2 „do przodu ”. 
44 K2(-) Pobudzenie członu kierunkowego K2 „do tyłu ”. 
45 IoK Zadziałanie zabezpieczenia ziemnozwarciowego PIoK (zwłoczne). 
46 PI> Pobudzenie zabezpieczenia nadprądowego PI. 
47 PIoK Pobudzenie zabezpieczenia ziemnozwarciowego PIoK. 
48 NW Niewykorzystany. 
49 PS1 Pobudzenie zabezpieczenia odległościowego PX w strefie 1. 
50 PS 2 Pobudzenie zabezpieczenia odległościowego PX w strefie 2. 
51 PS 3 Pobudzenie zabezpieczenia odległościowego PX w strefie 3. 
52 PS 4 Pobudzenie zabezpieczenia odległościowego PX w strefie 4. 
53 PS 5 Pobudzenie zabezpieczenia odległościowego PX w strefie 5. 
54 PS 0 Wewnętrzny sygnał serwisowy. 
55 BZ Zadziałanie blokady BZ od uszkodzeń w obwodach pomiarowych. 
56 WX Wyłączenie od zabezpieczenia odległościowego PX. 
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� LISTA UŻYTKOWNIKÓW 

Lista Użytkowników służy do zdefiniowania użytkowników, uprawnionych do obsługi urządzeń z poziomu aplikacji 
„CZAZ - Monitorowanie zabezpieczeń”. Definiowanie użytkownika polega na wprowadzeniu następujących 
informacji: 
÷! Nazwa  (użytkownika)    – skrótowe określenie użytkownika (np. inicjały nazwiska), skrót komórki organizacyjnej 

itp. ; 
÷! Has ło    –   dowolny ciąg znaków alfanumerycznych; 
÷! Pe łna nazwa     –   rozwinięcie skrótu, użytego w nazwie użytkownika, np. Jan Kowalski (JK), Dyżurny Stacji 

(DS) itp. 
÷! Poziom uprawn ień     –   zakres funkcji obsługi dostępnych dla danego użytkownika (wybierany z listy). 

Po zainstalowaniu aplikacji Lista Użytkowników nie jest zdefiniowana. W takim przypadku dostęp do funkcji 
obsługi na poziomie konf iguracyjnym jest nieograniczony. 

Definiowanie Listy Użytkowników należy rozpocząć od zdefiniowania przynajmniej jednego użytkownika na poziomie 
konfiguracyjnym  (brak użytkownika na poziomie konfiguracyjnym powoduje, że edycja Listy Użytkowników nie jest 
możliwa).

Listę Użytkowników uważa się za zdefiniowaną, jeśli wprowadzone zostaną dane przynajmniej jednego 
użytkownika. Zawartość Listy Użytkowników może być modyfikowana w zakresie: 
. ! wprowadzania nowych użytkowników; 
. ! usuwania istniejących użytkowników; 
. ! modyfikowania danych, dotyczących poszczególnych użytkowników (nazwa, hasło, poziom uprawnień). 

Rys. 4.2.4.  Lista użytkowników .

�
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Lokalizacja miejsca zwarcia 

Edytor rejestracji zakłóceń umożliwia wyznaczanie dwoma niezależnymi metodami odległości do miejsca 
zwarcia na podstawie pliku rejestracji zakłócenia: 
� automatyczne ob l iczan ie  odleg łośc i  do miejsca zwarcia i wyświetlanie wyniku w postaci okienka 

komunikatu „odległość do miejsca zwarcia:  xxx,x [km]” każdorazowo po wybraniu przez użytkownika opcji 
menu  Funkcje / Automatyczna lokalizacja miejsca zwarcia ) ;  

� obl iczanie  od leg łośc i  do miejsca zwarcia na podstawie danych zwarciowych w miejscu wskazanym 
przez użytkownika. Wskaźnik, inicjowany lewym przyciskiem myszki, powinien być umieszczony w 
miejscu opóźnionym co najmniej o jeden okres od początku zwarcia. Wartość odległości do miejsca 
zwarcia jest wyświetlana w dolnej części okna, zamiennie ze wartością położenia wskaźnika (pole � na 
rys. 4.2.3). Włączanie / wyłączanie tej funkcji odbywa się za pomocą opcji menu  Funkcje / Ciągły pomiar 
odległości do miejsca zwarcia / Aktywny ciągły pomiar odległości ). 
W przypadku braku pobudzenia zabezpieczenia odległościowego (np. podczas wyłączenia przez 
zabezpieczenie ziemnozwarciowe PIoK) odległość do miejsca zwarcia może być wyznaczona pod 
warunkiem określenia przez użytkownika pętli zwarciowej (wymuszenie odpowiednich flag wybiornika 
fazowego). W tym celu np. dla zwarcia doziemnego R–0 należy w menu  Funkcje / Ciągły 
pomiar odległości do miejsca zwarcia  ustawić: „� Wymuszenie flagi R wybiornika fazowego” i „� Wymuszenie flagi 0 wybiornika 
fazowego” . Podobnie dla pozostałych pętli zwarciowych. 

� LISTA URZĄDZEŃ 

Opcja menu  Aplikacja / Lista urządzeń  służy do otwierania okna (rys. 4.2.1 - �), w którym wyświetlane są wszystkie 
urządzenia (zabezpieczenia CZAZ) obsługiwane w obrębie aplikacji, z uwzględnieniem lokalizacji urządzeń oraz 
interfejsów komunikacyjnych, z którymi poszczególne urządzenia współpracują. 

Istnieją trzy tryby prezentacji urządzeń, obsługiwanych przez aplikację: 
1. Wed ług loka l izac j i :

W oknie Lista Urządzeń wyświetlane są, w porządku alfabetycznym, nazwy poszczególnych lokalizacji wraz z 
przyporządkowanymi im urządzeniami. W rozwinięciu  nazwy każdego z urządzeń dostępny jest opis 
urządzenia oraz wyspecyfikowane są funkcje obsługi, związane z danym urządzeniem.  

2. Wed ług u rządzeń :    
W oknie Lista Urządzeń wyświetlane są, w porządku alfabetycznym, nazwy poszczególnych urządzeń. W
rozwinięciu  nazwy każdego z urządzeń dostępny jest opis urządzenia oraz wyspecyfikowane są funkcje
obsługi, związane z danym urządzeniem.

3. Wed ług in te rfe jsów :
W oknie Lista Urządzeń wyświetlane są, w porządku alfabetycznym, nazwy poszczególnych interfejsów wraz z
urządzeniami obsługiwanymi przez poszczególne interfejsy. W rozwinięciu nazwy każdego z urządzeń
dostępny jest opis urządzenia oraz wyspecyfikowane są funkcje obsługi, związane z danym urządzeniem.

Lista Urządzeń stanowi samodzielne, dokowalne okno; gniazdem dokowania jest automatycznie rozwijany panel z 
lewej strony okna głównego. Standardowo, okno Lista Urządzeń jest automatycznie zadokowane. Użytkownik 
może zmienić go na pływające (swobodnie przemieszczane na ekranie monitora)  lub ukryć (zamknąć). Zmiana 
trybu wyświetlania okna Lista Urządzeń odbywa się nasatępująco: 
÷! zamykanie :   przycisk � w prawym, górnym narożniku; 
÷! otwie ranie  (po zamknięciu):  opcja menu  Aplikacja / Lista urządzeń ; 
÷! prze ł ączanie  w t ryb  okna  samodzie lnego :  lewym przyciskiem myszki, chwytając w górnym obramowaniu 

okna  ===� , przeciągnąć w dowolne położenie na ekranie;  
÷! dokowanie :  chwytając lewym przyciskiem myszki w miejscu paska tytułowego, przeciągnąć okno w 

kierunku lewego - górnego narożnika. Gdy kursor myszki znajdzie się w lewym - górnym narożniku okna 
głównego aplikacji, bezpośrednio pod paskiem tytułowym, następuje zadokowanie okna.   
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� LISTA UŻYTKOWNIKÓW 

Lista Użytkowników służy do zdefiniowania użytkowników, uprawnionych do obsługi urządzeń z poziomu aplikacji 
„CZAZ - Monitorowanie zabezpieczeń”. Definiowanie użytkownika polega na wprowadzeniu następujących 
informacji: 
÷! Nazwa  (użytkownika)    – skrótowe określenie użytkownika (np. inicjały nazwiska), skrót komórki organizacyjnej 

itp. ; 
÷! Has ło    –   dowolny ciąg znaków alfanumerycznych; 
÷! Pe łna nazwa     –   rozwinięcie skrótu, użytego w nazwie użytkownika, np. Jan Kowalski (JK), Dyżurny Stacji 

(DS) itp. 
÷! Poziom uprawn ień     –   zakres funkcji obsługi dostępnych dla danego użytkownika (wybierany z listy). 

Po zainstalowaniu aplikacji Lista Użytkowników nie jest zdefiniowana. W takim przypadku dostęp do funkcji 
obsługi na poziomie konf iguracyjnym jest nieograniczony. 

Definiowanie Listy Użytkowników należy rozpocząć od zdefiniowania przynajmniej jednego użytkownika na poziomie 
konfiguracyjnym  (brak użytkownika na poziomie konfiguracyjnym powoduje, że edycja Listy Użytkowników nie jest 
możliwa).

Listę Użytkowników uważa się za zdefiniowaną, jeśli wprowadzone zostaną dane przynajmniej jednego 
użytkownika. Zawartość Listy Użytkowników może być modyfikowana w zakresie: 
. ! wprowadzania nowych użytkowników; 
. ! usuwania istniejących użytkowników; 
. ! modyfikowania danych, dotyczących poszczególnych użytkowników (nazwa, hasło, poziom uprawnień). 

Rys. 4.2.4.  Lista użytkowników .

�
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Lokalizacja miejsca zwarcia 

Edytor rejestracji zakłóceń umożliwia wyznaczanie dwoma niezależnymi metodami odległości do miejsca 
zwarcia na podstawie pliku rejestracji zakłócenia: 
� automatyczne ob l iczan ie  odleg łośc i  do miejsca zwarcia i wyświetlanie wyniku w postaci okienka 

komunikatu „odległość do miejsca zwarcia:  xxx,x [km]” każdorazowo po wybraniu przez użytkownika opcji 
menu  Funkcje / Automatyczna lokalizacja miejsca zwarcia ) ;  

� obl iczanie  od leg łośc i  do miejsca zwarcia na podstawie danych zwarciowych w miejscu wskazanym 
przez użytkownika. Wskaźnik, inicjowany lewym przyciskiem myszki, powinien być umieszczony w 
miejscu opóźnionym co najmniej o jeden okres od początku zwarcia. Wartość odległości do miejsca 
zwarcia jest wyświetlana w dolnej części okna, zamiennie ze wartością położenia wskaźnika (pole � na 
rys. 4.2.3). Włączanie / wyłączanie tej funkcji odbywa się za pomocą opcji menu  Funkcje / Ciągły pomiar 
odległości do miejsca zwarcia / Aktywny ciągły pomiar odległości ). 
W przypadku braku pobudzenia zabezpieczenia odległościowego (np. podczas wyłączenia przez 
zabezpieczenie ziemnozwarciowe PIoK) odległość do miejsca zwarcia może być wyznaczona pod 
warunkiem określenia przez użytkownika pętli zwarciowej (wymuszenie odpowiednich flag wybiornika 
fazowego). W tym celu np. dla zwarcia doziemnego R–0 należy w menu  Funkcje / Ciągły 
pomiar odległości do miejsca zwarcia  ustawić: „� Wymuszenie flagi R wybiornika fazowego” i „� Wymuszenie flagi 0 wybiornika 
fazowego” . Podobnie dla pozostałych pętli zwarciowych. 

� LISTA URZĄDZEŃ 

Opcja menu  Aplikacja / Lista urządzeń  służy do otwierania okna (rys. 4.2.1 - �), w którym wyświetlane są wszystkie 
urządzenia (zabezpieczenia CZAZ) obsługiwane w obrębie aplikacji, z uwzględnieniem lokalizacji urządzeń oraz 
interfejsów komunikacyjnych, z którymi poszczególne urządzenia współpracują. 

Istnieją trzy tryby prezentacji urządzeń, obsługiwanych przez aplikację: 
1. Wed ług loka l izac j i :

W oknie Lista Urządzeń wyświetlane są, w porządku alfabetycznym, nazwy poszczególnych lokalizacji wraz z 
przyporządkowanymi im urządzeniami. W rozwinięciu  nazwy każdego z urządzeń dostępny jest opis 
urządzenia oraz wyspecyfikowane są funkcje obsługi, związane z danym urządzeniem.  

2. Wed ług u rządzeń :    
W oknie Lista Urządzeń wyświetlane są, w porządku alfabetycznym, nazwy poszczególnych urządzeń. W
rozwinięciu  nazwy każdego z urządzeń dostępny jest opis urządzenia oraz wyspecyfikowane są funkcje
obsługi, związane z danym urządzeniem.

3. Wed ług in te rfe jsów :
W oknie Lista Urządzeń wyświetlane są, w porządku alfabetycznym, nazwy poszczególnych interfejsów wraz z
urządzeniami obsługiwanymi przez poszczególne interfejsy. W rozwinięciu nazwy każdego z urządzeń
dostępny jest opis urządzenia oraz wyspecyfikowane są funkcje obsługi, związane z danym urządzeniem.

Lista Urządzeń stanowi samodzielne, dokowalne okno; gniazdem dokowania jest automatycznie rozwijany panel z 
lewej strony okna głównego. Standardowo, okno Lista Urządzeń jest automatycznie zadokowane. Użytkownik 
może zmienić go na pływające (swobodnie przemieszczane na ekranie monitora)  lub ukryć (zamknąć). Zmiana 
trybu wyświetlania okna Lista Urządzeń odbywa się nasatępująco: 
÷! zamykanie :   przycisk � w prawym, górnym narożniku; 
÷! otwie ranie  (po zamknięciu):  opcja menu  Aplikacja / Lista urządzeń ; 
÷! prze ł ączanie  w t ryb  okna  samodzie lnego :  lewym przyciskiem myszki, chwytając w górnym obramowaniu 

okna  ===� , przeciągnąć w dowolne położenie na ekranie;  
÷! dokowanie :  chwytając lewym przyciskiem myszki w miejscu paska tytułowego, przeciągnąć okno w 

kierunku lewego - górnego narożnika. Gdy kursor myszki znajdzie się w lewym - górnym narożniku okna 
głównego aplikacji, bezpośrednio pod paskiem tytułowym, następuje zadokowanie okna.   
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Tabela 4.2.3.  Poziomy uprawnień użytkowników. 

Poziom uprawnień Zakres dostępnych funkcji 

Brak dostępu 
Czasowe zablokowanie dostępu dla danego użytkownika. Poziom ten umożliwia tylko oglądanie 
skonfigurowanej wcześniej listy urządzeń (wraz z przyporządkowaniem do lokalizacji i przyłączonymi 
interfejsami) . 

Monitoring 

÷! pobieranie z urządzenia nastaw bez możliwości wprowadzania zmian ; 
÷! odczyt czasu zegara w urządzeniu ; 
÷! podgląd stanu urządzenia (status) ; 
÷! odczyt pomiarów bieżących ; 
÷! pobieranie i przeglądanie rejestracji zakłóceń i zdarzeń oraz wartości zarejestrowanych podczas 

ostatnich pobudzeń ; 
÷! brak możliwości sterowania oraz odstawiania urządzeń ; 
÷! przeglądanie stanu wejść i wyjść dwustanowych. 

Edycji niski j. w. 

Edycji średni 

÷! wprowadzanie zmian w zakresie konfiguracji zabezpieczeń oraz nastaw urządzenia; 
÷! ustawianie zegara w urządzeniu ; 
÷! zmiana hasła w urządzeniu ; 
÷! podgląd stanu urządzenia (status) z możliwością kasowania ; 
÷! odczyt pomiarów bieżących ; 
÷! pobieranie i przeglądanie rejestracji zakłóceń i zdarzeń oraz wartości zarejestrowanych podczas 

ostatnich pobudzeń ;  
÷! kasowanie zawartości rejestratorów zakłóceń i zdarzeń ; 
÷! wysyłanie poleceń do urządzenia (kasowanie, zerowanie liczników, ustawianie blokad) ; 
÷! przeglądanie stanu wejść i wyjść dwustanowych. 

Edycji wysoki 

÷! wprowadzanie zmian w zakresie konfiguracji zabezpieczeń oraz nastaw urządzenia; 
÷! ustawianie zegara w urządzeniu ; 
÷! zmiana hasła w urządzeniu ; 
÷! podgląd stanu urządzenia (status) z możliwością kasowania ; 
÷! odczyt pomiarów bieżących ; 
÷! pobieranie i przeglądanie rejestracji zakłóceń i zdarzeń oraz wartości zarejestrowanych podczas 

ostatnich pobudzeń ;  
÷! kasowanie zawartości rejestratorów zakłóceń i zdarzeń ; 
÷! wysyłanie poleceń do urządzenia (kasowanie, zerowanie liczników, ustawianie blokad) ; 
÷! przeglądanie stanu wejść i wyjść dwustanowych ; 
÷! aktywna funkcja TESTY. 

Konfiguracyjny 

÷! wprowadzanie zmian w zakresie konfiguracji zabezpieczeń oraz nastaw urządzenia; 
÷! ustawianie zegara w urządzeniu ; 
÷! zmiana hasła w urządzeniu ; 
÷! podgląd stanu urządzenia (status) z możliwością kasowania ; 
÷! odczyt pomiarów bieżących ; 
÷! pobieranie i przeglądanie rejestracji zakłóceń i zdarzeń oraz wartości zarejestrowanych podczas 

ostatnich pobudzeń ;  
÷! kasowanie zawartości rejestratorów zakłóceń i zdarzeń ; 
÷! wysyłanie poleceń do urządzenia (kasowanie, zerowanie liczników, ustawianie blokad) ; 
÷! przeglądanie stanu wejść i wyjść dwustanowych ; 
÷! aktywna funkcja TESTY  
÷! konfigurowanie urządzeń w zakresie ich lokalizacji oraz przyłączonych do nich interfejsów 

komunikacyjnych ; 
÷! wprowadzanie lub modyfikacja nazwy urządzeń i komentarza 
÷! definiowanie nowych użytkowników, zmiana poziomu uprawnień i danych użytkownika. 
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� LOGOWANIE UŻYTKOWNIKÓW 

Po zdefiniowaniu Listy Użytkowników, w trakcie uruchomienia aplikacji pojawia się okno Logowanie, w którym 
użytkownik wprowadza swoją nazwę i hasło, po czym uzyskuje dostęp do funkcji obsługi, zgodnie ze swoim 
poziomem uprawnień.  
Dla każdego użytkownika można zmieniać dotychczasowe dane określone na Liście Użytkowników (nazwa, hasło, 
poziom uprawnień) – pod warunkiem zalogowania się na poziomie konfiguracyjnym uprawnień. Nowe 
uprawnienia zaczynają obowiązywać po ponownym zalogowaniu użytkownika (bez konieczności zamykania 
aplikacji) - menu  Aplikacja / Zaloguj ponownie...  . Wówczas w oknie Logowanie użytkownik wprowadza swoje nowe 
dane, analogicznie jak przy otwieraniu aplikacji ze zdefiniowaną Listą Użytkowników.  

 

� ZMIANA HASŁA 

Aby zmienić swoje hasło dostępu, użytkownik powinien zalogować się z dotychczasowym hasłem, a następnie 
włączyć opcję menu  Aplikacja / Zmień hasło...  . Wówczas pojawia się okno Identyfikacja użytkownika (rys. 4.2.6), w 
którym należy prowadzić i zatwierdzić nowe hasło. 

Rys. 4.2.5.  Logowanie użytkowników. 

�

Rys. 4.2.6.  Zmiana hasła dostępu użytkownika. 

�
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Tabela 4.2.3.  Poziomy uprawnień użytkowników. 

Poziom uprawnień Zakres dostępnych funkcji 

Brak dostępu 
Czasowe zablokowanie dostępu dla danego użytkownika. Poziom ten umożliwia tylko oglądanie 
skonfigurowanej wcześniej listy urządzeń (wraz z przyporządkowaniem do lokalizacji i przyłączonymi 
interfejsami) . 

Monitoring 

÷! pobieranie z urządzenia nastaw bez możliwości wprowadzania zmian ; 
÷! odczyt czasu zegara w urządzeniu ; 
÷! podgląd stanu urządzenia (status) ; 
÷! odczyt pomiarów bieżących ; 
÷! pobieranie i przeglądanie rejestracji zakłóceń i zdarzeń oraz wartości zarejestrowanych podczas 

ostatnich pobudzeń ; 
÷! brak możliwości sterowania oraz odstawiania urządzeń ; 
÷! przeglądanie stanu wejść i wyjść dwustanowych. 

Edycji niski j. w. 

Edycji średni 

÷! wprowadzanie zmian w zakresie konfiguracji zabezpieczeń oraz nastaw urządzenia; 
÷! ustawianie zegara w urządzeniu ; 
÷! zmiana hasła w urządzeniu ; 
÷! podgląd stanu urządzenia (status) z możliwością kasowania ; 
÷! odczyt pomiarów bieżących ; 
÷! pobieranie i przeglądanie rejestracji zakłóceń i zdarzeń oraz wartości zarejestrowanych podczas 

ostatnich pobudzeń ;  
÷! kasowanie zawartości rejestratorów zakłóceń i zdarzeń ; 
÷! wysyłanie poleceń do urządzenia (kasowanie, zerowanie liczników, ustawianie blokad) ; 
÷! przeglądanie stanu wejść i wyjść dwustanowych. 

Edycji wysoki 

÷! wprowadzanie zmian w zakresie konfiguracji zabezpieczeń oraz nastaw urządzenia; 
÷! ustawianie zegara w urządzeniu ; 
÷! zmiana hasła w urządzeniu ; 
÷! podgląd stanu urządzenia (status) z możliwością kasowania ; 
÷! odczyt pomiarów bieżących ; 
÷! pobieranie i przeglądanie rejestracji zakłóceń i zdarzeń oraz wartości zarejestrowanych podczas 

ostatnich pobudzeń ;  
÷! kasowanie zawartości rejestratorów zakłóceń i zdarzeń ; 
÷! wysyłanie poleceń do urządzenia (kasowanie, zerowanie liczników, ustawianie blokad) ; 
÷! przeglądanie stanu wejść i wyjść dwustanowych ; 
÷! aktywna funkcja TESTY. 

Konfiguracyjny 

÷! wprowadzanie zmian w zakresie konfiguracji zabezpieczeń oraz nastaw urządzenia; 
÷! ustawianie zegara w urządzeniu ; 
÷! zmiana hasła w urządzeniu ; 
÷! podgląd stanu urządzenia (status) z możliwością kasowania ; 
÷! odczyt pomiarów bieżących ; 
÷! pobieranie i przeglądanie rejestracji zakłóceń i zdarzeń oraz wartości zarejestrowanych podczas 

ostatnich pobudzeń ;  
÷! kasowanie zawartości rejestratorów zakłóceń i zdarzeń ; 
÷! wysyłanie poleceń do urządzenia (kasowanie, zerowanie liczników, ustawianie blokad) ; 
÷! przeglądanie stanu wejść i wyjść dwustanowych ; 
÷! aktywna funkcja TESTY  
÷! konfigurowanie urządzeń w zakresie ich lokalizacji oraz przyłączonych do nich interfejsów 

komunikacyjnych ; 
÷! wprowadzanie lub modyfikacja nazwy urządzeń i komentarza 
÷! definiowanie nowych użytkowników, zmiana poziomu uprawnień i danych użytkownika. 
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� PRACA W TRYBIE OFFLINE 

Praca w t ryb ie  of f l ine  oznacza, że aplikacja pracuje bez automatycznego pobierania informacji z 
obsługiwanych urządzeń (tylko tych, których ten tryb dotyczy). Wówczas czynne są tylko funkcje komunikacyjne, 
inicjowane przez operatora z komputerowego stanowiska obsługi.  

W obrębie aplikacji istnieją trzy poziomy pracy w trybie offline: 
� poziom apl ikacj i  (najwyższy)  –  obsługa wszystkich urządzeń w ramach całej aplikacji, odbywa się w 

trybie offline (bez możliwości zmiany trybu pracy danej lokalizacji lub poszczególnych urządzeń). Ustawianie 
trybu offline na poziomie całej aplikacji odbywa się za pomocą opcji menu:   Aplikacja /  � Praca w trybie offline .  

� poziom lokal izacj i   (średni)  –  obsługa wszystkich urządzeń, należących do danej lokalizacji, odbywa się 
w trybie offline. Pozostałe urządzenia obsługiwane są zgodnie z trybem, ustawionym dla danego 
urządzenia (pod warunkiem, że lokalizacja danego urządzenia pracuje w trybie online).  
Ustawianie pracy danej lokalizacji w trybie offline odbywa się w oknie Lista urządzeń, w bloku dotyczącym 
danej lokalizacji - � Praca w trybie offline  (pod warunkiem, że aplikacja jest ustawiona do pracy w trybie online) .  

� poziom urządzenia   (najniższy)  –  obsługa danego urządzenia odbywa się w trybie offline; pozostałe 
urządzenia, w ramach danej lokalizacji, obsługiwane są zgodnie z nastawionym trybem. Ustawianie 
obsługi danego urządzenia w trybie offline odbywa się w oknie Lista urządzeń, w bloku dotyczącym danego 
urządzenia - � Praca w trybie offline  (pod warunkiem, że aplikacja oraz lokalizacja danego urządzenia są ustawione 
do pracy w trybie online) . 

� USTAWIENIA WYDRUKU 

Parametry wydruku, ustawiane są w obrębie okna Ustawienia wydruku, otwieranego przez opcję menu 
 Aplikacja / Ustawienia wydruku... . Nastawione parametry obowiązują podczas wykonywania wydruków w obrębie 
wszystkich funkcji aplikacji „CZAZ – Monitorowanie zabezpieczeń”, umożliwiających generowanie wydruków 
(Konfiguracja połączeń sieciowych, Nastawy, Rejestracja zakłóceń, Rejestracja zdarzeń, Pomiary).  

Nastawiane parametry: 

�  Układ graficzny  : 
÷! włączanie / wyłączanie elementów graficznych strony wydruku: linie, ramki, nagłówki, stopki oraz logo 

firmy; 
÷! ustawianie grubości linii; 

�  Marginesy  :   ustawianie wielkości marginesów oraz offsetu wydruku; 

�  Nagłówki / Stopki  :  ustawianie treści nagłówków i stopek (pobieranie z aplikacji lub wprowadzanie przez 
użytkownika); 

Rys. 4.2.7.  Ustawienie pracy w trybie offline:  a) – poziom aplikacji;  b) – poziom lokalizacji;  c) – poziom urządzenia.

a) b) c) 
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�  Czcionki i linie  :   ustawianie rodzaju czcionek dla poszczególnych elementów układu strony oraz 
grubości linii wykresów; 

�  Numeracja  :  ustawianie pozycji numeru strony oraz rodzaju zastosowanej czcionki; 

�  Drukarka  :  wybór drukarki spośród dostępnych w systemie Windows. 

Parametry wydruku mogą być ustawiane również z poziomu funkcji aplikacji, umożliwiających generowanie 
wydruków (Konfiguracja połączeń sieciowych, Nastawy, Rejestracja zakłóceń, Rejestracja zdarzeń, Pomiary). W oknie każdej z 
tych funkcji można uruchomić Ustawienia wydruku, opisane powyżej.  
Ponadto, w oknach tych funkcji można również ustawiać parametry dotyczące treści wydruku, np. kolor i 
grubość linii przebiegów analogowych i dwustanowych (w rejestracji zakłóceń), wykresów itp. 

W przypadku wykonywania wydruków czarno-białych należy ustawić opcję wydruku monochromatycznego (wyłączona 
opcja Drukuj w kolorze w menu  ... / Podgląd wydruku  ). 

� OPCJE  

W ramach funkcji obsługi aplikacji Opcje (menu  Aplikacja / Opcje...  ) użytkownik może nastawiać następujące 
parametry: 

 Zapisywanie    –  możliwość definiowania ścieżek dostępu do plików konfiguracji i rejestracji zakłóceń, 
tworzonych podczas pracy aplikacji, z uwzględnieniem rozmieszczania w podkatalogach 
odpowiadających rozmieszczeniu urządzeń CZAZ w poszczególnych lokalizacjach; 

 Wyświetlanie    –  ustawienie możliwości jednoczesnego otwierania wielu kopii aplikacji „CZAZ – Monitorowanie 
zabezpieczeń” 

 Tło    –  zmiana elementów graficznych okna aplikacji:  
÷! tło Okna głównego aplikacji, wybierane spośród kilku predefiniowanych; 
÷! kolor tła Listy urządzeń, wybierany z palety kolorów. 

Rys. 4.2.8.  Ustawienia parametrów wydruku.
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� PRACA W TRYBIE OFFLINE 

Praca w t ryb ie  of f l ine  oznacza, że aplikacja pracuje bez automatycznego pobierania informacji z 
obsługiwanych urządzeń (tylko tych, których ten tryb dotyczy). Wówczas czynne są tylko funkcje komunikacyjne, 
inicjowane przez operatora z komputerowego stanowiska obsługi.  

W obrębie aplikacji istnieją trzy poziomy pracy w trybie offline: 
� poziom  apl ikacj i  (najwyższy)  –  obsługa wszystkich urządzeń w ramach całej aplikacji, odbywa się w 

trybie offline (bez możliwości zmiany trybu pracy danej lokalizacji lub poszczególnych urządzeń). Ustawianie 
trybu offline na poziomie całej aplikacji odbywa się za pomocą opcji menu:   Aplikacja /  � Praca w trybie offline .  

� poziom lo kal izacj i   (średni)  –  obsługa wszystkich urządzeń, należących do danej lokalizacji, odbywa się 
w trybie offline. Pozostałe urządzenia obsługiwane są zgodnie z trybem, ustawionym dla danego 
urządzenia (pod warunkiem, że lokalizacja danego urządzenia pracuje w trybie online).  
Ustawianie pracy danej lokalizacji w trybie offline odbywa się w oknie Lista urządzeń, w bloku dotyczącym 
danej lokalizacji - � Praca w trybie offline  (pod warunkiem, że aplikacja jest ustawiona do pracy w trybie online) .  

� poziom urządzenia   (najniższy)  –  obsługa danego urządzenia odbywa się w trybie offline; pozostałe 
urządzenia, w ramach danej lokalizacji, obsługiwane są zgodnie z nastawionym trybem. Ustawianie 
obsługi danego urządzenia w trybie offline odbywa się w oknie Lista urządzeń, w bloku dotyczącym danego 
urządzenia - � Praca w trybie offline  (pod warunkiem, że aplikacja oraz lokalizacja danego urządzenia są ustawione 
do pracy w trybie online) . 

� USTAWIENIA WYDRUKU 

Parametry wydruku, ustawiane są w obrębie okna Ustawienia wydruku, otwieranego przez opcję menu 
 Aplikacja / Ustawienia wydruku... . Nastawione parametry obowiązują podczas wykonywania wydruków w obrębie 
wszystkich funkcji aplikacji „CZAZ – Monitorowanie zabezpieczeń”, umożliwiających generowanie wydruków 
(Konfiguracja połączeń sieciowych, Nastawy, Rejestracja zakłóceń, Rejestracja zdarzeń, Pomiary).  

Nastawiane parametry: 

�  Układ graficzny  : 
÷! włączanie / wyłączanie elementów graficznych strony wydruku: linie, ramki, nagłówki, stopki oraz logo 

firmy; 
÷! ustawianie grubości linii; 

�  Marginesy  :   ustawianie wielkości marginesów oraz offsetu wydruku; 

�  Nagłówki / Stopki  :  ustawianie treści nagłówków i stopek (pobieranie z aplikacji lub wprowadzanie przez 
użytkownika); 

Rys. 4.2.7.  Ustawienie pracy w trybie offline:  a) – poziom aplikacji;  b) – poziom lokalizacji;  c) – poziom urządzenia.

a) b) c) 
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Po zakończeniu wprowadzania danych dotyczących: interfejsów, lokalizacji i urządzeń, wchodzących w 
skład konfiguracji sieciowej, pojawia się komunikat o poprawnym skonfigurowaniu połączeń. 

Każdy ze zdefiniowanych interfejsów może obsługiwać więcej niż jedno urządzenie – wówczas podczas 
definiowania połączenia sieciowego w oknie Kreatora połączeń konfiguracji sieciowej można wykorzystać 
wcześniej zdefiniowany interfejs. 
Każde z obsługiwanych urządzeń może współpracować z więcej niż jednym interfejsem komunikacyjnym – 
wówczas interfejsy współpracujące z urządzeniem mają ustaloną kolejność priorytetów. Komunikacja jest 
realizowana przez interfejs o najwyższym priorytecie, a w przypadku jego niesprawności - następny w 
kolejności itd. Zmiana priorytetu interfejsu odbywa się w oknie Konfiguracja sieciowa. 

� KONFIGURACJA SIECIOWA 

Okno Konfiguracja sieciowa, otwierane za pomocą opcji menu głównego  Konfiguracja , służy do wyświetlania i 
modyfikacji powiązań komunikacyjnych pomiędzy aplikacją a obsługiwanymi urządzeniami poprzez fizyczne 
interfejsy komunikacyjne, z uwzględnieniem lokalizacji obsługiwanych urządzeń.  

Przewidziano trzy tryby prezentacji połączeń sieciowych w oknie Konfiguracja sieciowa: 
� wed ług loka l i zac j i  (ikona  ) – lokalizacje wyświetlane są w postaci listy według nazw, a w ich 

rozwinięciu wyspecyfikowane są urządzenia, znajdujące się w danej lokalizacji. W rozwinięciu danego 
urządzenia wyspecyfikowane są dane identyfikacyjne urządzenia oraz interfejsy, współpracujące z 
danym urządzeniem, uszeregowane według  hierarchii priorytetów;  

� wed ług  u rządzeń  (ikona  )  – urządzenia uszeregowane są w postaci listy według nazw. W rozwinięciu 
nazwy danego urządzenia wyspecyfikowane są dane identyfikacyjne urządzenia oraz interfejsy, 
współpracujące z danym urządzeniem, uszeregowane według hierarchii priorytetów; 

� wed ług inte rfe jsó w  (ikona  )   – wszystkie zdefiniowane interfejsy wyspecyfikowane są w postaci listy. 
W rozwinięciu nazwy danego interfejsu wyspecyfikowane są parametry interfejsu oraz przyłączone do 
niego urządzenia, uszeregowane w porządku alfabetycznym według nazw. 

W każdym z trzech powyższych trybów prezentacji konfiguracji istnieje możliwość sortowania wyświetlanych 
elementów wg kolejności alfabetycznej (ikona  w oknie Konfiguracja sieciowa).  

W oknie Konfiguracja sieciowa funkcjonuje szybki dostęp do najważniejszych parametrów za pomocą menu 
kontekstowego, uruchamianego prawym przyciskiem myszki, gdy kursor znajduje się w obrębie okna.  

Rys. 4.2.10.  Okno kreatora połączeń sieciowych. 
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4.2.3. KONFIGURACJA POŁĄCZEŃ SIECIOWYCH 

� KREATOR POŁĄCZEŃ SIECIOWYCH 

Do definiowania: parametrów interfejsów komunikacyjnych, danych identyfikacyjnych urządzeń oraz 
określania lokalizacji poszczególnych urządzeń w układzie służy okno Kreator połączeń konfiguracji sieciowej, 
otwierane samoczynnie po zainstalowaniu aplikacji w systemie obsługi sieciowej. Na tym etapie można 
zrezygnować z konfigurowania połączeń sieciowych (np. z powodu braku wystarczających informacji podczas 
instalowania aplikacji) i dokonać konfiguracji w oknie Konfiguracja sieciowa, otwieranym za pomocą opcji 
menu głównego  Konfiguracja . Uruchamianie Kreatora połączeń konfiguracji sieciowej z poziomu okna Konfiguracja 
sieciowa odbywa się za pomocą ikony  . 

W celu zapewnienia komunikacji pomiędzy aplikacją a obsługiwanym urządzeniem (zespołem CZAZ) należy 
zdefiniować: 
÷! f izyczny inte rfe js  komunikacy jny : 

. ! nazwa interfejsu; 

. ! rodzaj protokołu komunikacyjnego; 

. ! parametry komunikacyjne interfejsu, które powinny być zgodne z nastawionymi w obsługiwanym 
zabezpieczeniu CZAZ (z poziomu panelu komunikacji operatora PK); 

÷! paramet ry  u rządzenia  CZAZ: 
. ! typ urządzenia (CZAZ-RL), wybierany z rozwijalnej listy urządzeń CZAZ; 
. ! adres w sieci MODBUS - unikatowy numer urządzenia w obsługiwanym przez aplikację systemie 

zabezpieczeń, nadawany przez projektanta systemu komunikacji. 
W najprostszym przypadku, gdy komunikacja zachodzi pomiędzy urządzeniem CZAZ a komputerem PC 
użytkownika przez łącze RS 232, należy najpierw ustawić adres urządzenia (z poziomu panelu komunikacji PK na 
płycie czołowej urządzenia), a następnie wprowadzić ten adres podczas konfigurowania parametrów urządzenia 
w Kreatorze połączeń;

. ! nazwa obiektu, np. numer i nazwa pola zabezpieczanej linii itp.; 

. ! dane identyfikacyjne urządzenia (w przypadku poprawnie zdefiniowanego interfejsu i wprowadzenia adresu 
urządzenia w sieci MODBUS, dane identyfikacyjne urządzenia można pobrać przez sieć komunikacyjną); 

÷! lokal izac ja  obs ługiwanego urządzen ia : 
. ! nazwa lokalizacji obsługiwanego urządzenia (np. rodzaj i nazwa rozdzielni 110 kV); 
. ! komentarz użytkownika. 

Rys. 4.2.9.  Ustawienia ścieżek dostępu i tła okna głównego aplikacji. 

�
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Po zakończeniu wprowadzania danych dotyczących: interfejsów, lokalizacji i urządzeń, wchodzących w 
skład konfiguracji sieciowej, pojawia się komunikat o poprawnym skonfigurowaniu połączeń. 

Każdy ze zdefiniowanych interfejsów może obsługiwać więcej niż jedno urządzenie – wówczas podczas 
definiowania połączenia sieciowego w oknie Kreatora połączeń konfiguracji sieciowej można wykorzystać 
wcześniej zdefiniowany interfejs. 
Każde z obsługiwanych urządzeń może współpracować z więcej niż jednym interfejsem komunikacyjnym – 
wówczas interfejsy współpracujące z urządzeniem mają ustaloną kolejność priorytetów. Komunikacja jest 
realizowana przez interfejs o najwyższym priorytecie, a w przypadku jego niesprawności - następny w 
kolejności itd. Zmiana priorytetu interfejsu odbywa się w oknie Konfiguracja sieciowa. 

� KONFIGURACJA SIECIOWA 

Okno Konfiguracja sieciowa, otwierane za pomocą opcji menu głównego  Konfiguracja , służy do wyświetlania i 
modyfikacji powiązań komunikacyjnych pomiędzy aplikacją a obsługiwanymi urządzeniami poprzez fizyczne 
interfejsy komunikacyjne, z uwzględnieniem lokalizacji obsługiwanych urządzeń.  

Przewidziano trzy tryby prezentacji połączeń sieciowych w oknie Konfiguracja sieciowa: 
� wed ług loka l i zac j i  (ikona  ) – lokalizacje wyświetlane są w postaci listy według nazw, a w ich 

rozwinięciu wyspecyfikowane są urządzenia, znajdujące się w danej lokalizacji. W rozwinięciu danego 
urządzenia wyspecyfikowane są dane identyfikacyjne urządzenia oraz interfejsy, współpracujące z 
danym urządzeniem, uszeregowane według  hierarchii priorytetów;  

� wed ług  u rządzeń  (ikona  )  – urządzenia uszeregowane są w postaci listy według nazw. W rozwinięciu 
nazwy danego urządzenia wyspecyfikowane są dane identyfikacyjne urządzenia oraz interfejsy, 
współpracujące z danym urządzeniem, uszeregowane według hierarchii priorytetów; 

� wed ług inte rfe jsów  (ikona  )   – wszystkie zdefiniowane interfejsy wyspecyfikowane są w postaci listy. 
W rozwinięciu nazwy danego interfejsu wyspecyfikowane są parametry interfejsu oraz przyłączone do 
niego urządzenia, uszeregowane w porządku alfabetycznym według nazw. 

W każdym z trzech powyższych trybów prezentacji konfiguracji istnieje możliwość sortowania wyświetlanych 
elementów wg kolejności alfabetycznej (ikona  w oknie Konfiguracja sieciowa).  

W oknie Konfiguracja sieciowa funkcjonuje szybki dostęp do najważniejszych parametrów za pomocą menu 
kontekstowego, uruchamianego prawym przyciskiem myszki, gdy kursor znajduje się w obrębie okna.  

Rys. 4.2.10.  Okno kreatora połączeń sieciowych. 
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4.2.3. KONFIGURACJA POŁĄCZEŃ SIECIOWYCH 

� KREATOR POŁĄCZEŃ SIECIOWYCH 

Do definiowania: parametrów interfejsów komunikacyjnych, danych identyfikacyjnych urządzeń oraz 
określania lokalizacji poszczególnych urządzeń w układzie służy okno Kreator połączeń konfiguracji sieciowej, 
otwierane samoczynnie po zainstalowaniu aplikacji w systemie obsługi sieciowej. Na tym etapie można 
zrezygnować z konfigurowania połączeń sieciowych (np. z powodu braku wystarczających informacji podczas 
instalowania aplikacji) i dokonać konfiguracji w oknie Konfiguracja sieciowa, otwieranym za pomocą opcji 
menu głównego  Konfiguracja . Uruchamianie Kreatora połączeń konfiguracji sieciowej z poziomu okna Konfiguracja 
sieciowa odbywa się za pomocą ikony  . 

W celu zapewnienia komunikacji pomiędzy aplikacją a obsługiwanym urządzeniem (zespołem CZAZ) należy 
zdefiniować: 
÷! f izyczn y inte rfe js  komunikacy jny : 

. ! nazwa interfejsu; 

. ! rodzaj protokołu komunikacyjnego; 

. ! parametry komunikacyjne interfejsu, które powinny być zgodne z nastawionymi w obsługiwanym 
zabezpieczeniu CZAZ (z poziomu panelu komunikacji operatora PK); 

÷! paramet ry  u rządzenia  CZAZ: 
. ! typ urządzenia (CZAZ-RL), wybierany z rozwijalnej listy urządzeń CZAZ; 
. ! adres w sieci MODBUS - unikatowy numer urządzenia w obsługiwanym przez aplikację systemie 

zabezpieczeń, nadawany przez projektanta systemu komunikacji. 
W najprostszym przypadku, gdy komunikacja zachodzi pomiędzy urządzeniem CZAZ a komputerem PC 
użytkownika przez łącze RS 232, należy najpierw ustawić adres urządzenia (z poziomu panelu komunikacji PK na 
płycie czołowej urządzenia), a następnie wprowadzić ten adres podczas konfigurowania parametrów urządzenia 
w Kreatorze połączeń;

. ! nazwa obiektu, np. numer i nazwa pola zabezpieczanej linii itp.; 

. ! dane identyfikacyjne urządzenia (w przypadku poprawnie zdefiniowanego interfejsu i wprowadzenia adresu 
urządzenia w sieci MODBUS, dane identyfikacyjne urządzenia można pobrać przez sieć komunikacyjną); 

÷! lokal izac ja  ob s ługiwanego urządzen ia : 
. ! nazwa lokalizacji obsługiwanego urządzenia (np. rodzaj i nazwa rozdzielni 110 kV); 
. ! komentarz użytkownika. 

Rys. 4.2.9.  Ustawienia ścieżek dostępu i tła okna głównego aplikacji. 
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4.2.4. OBSŁUGA URZĄDZEŃ  

� PRACA W TRYBIE OFFLINE 

Ustawianie obsługi urządzeń w trybie of f l ine  odbywa się zgodnie z pkt. 4.2.2 (rozdział „� Praca w trybie offline”). 

� NASTAWY 

Do wykonywania wszelkich operacji, związanych z nastawami urządzeń (CZAZ-RL) obsługiwanych w obrębie 
aplikacji przeznaczona jest opcja menu  Nastawy , uruchamiana wewnątrz okna Lista urządzeń, w bloku 
dotyczącym danego urządzenia. 

Nastawy zabezpieczeń i układów 

Opcja  Nastawy zabezpieczeń i układów  umożliwia realizację następujących funkcji: 

� Ustawianie aktywnego zestawu nastaw (funkcja nieczynna przy sterowaniu aktywnym zestawem nastaw 
przez zewnętrzne wejście dwustanowe)  

� Pobieranie nastaw do edycji : 
÷! z aktywnego zestawu CZAZ; 
÷! z zestawu 0; 
÷! z zestawu 1; 
÷! z pliku dyskowego; 
÷! domyślnych, przygotowanych w ramach aplikacji. 

� Wysyłanie nastaw po edycji : 
÷! do aktywnego zestawu CZAZ; 
÷! do zestawu 0; 
÷! do zestawu 1; 
÷! do pliku dyskowego. 

Rys. 4.2.12.  Nastawy zabezpieczeń i układów . 
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Okno Konfiguracja sieciowa umożliwia zmianę danych identyfikacyjnych urządzeń (CZAZ) takich, jak: 
÷! nazwa u rządzenia ; 
÷! opis  (komentarz); 
÷! nr fabryczny  urządzenia (tylko po zalogowaniu na poziomie serwisowym uprawnień). 

Po zmianie dane identyfikacyjne zostają przesyłane do urządzenia (CZAZ); ich zapis do pamięci urządzenia 
jest możliwy po podaniu aktualnego hasła dostępu do urządzenia. Przesyłanie zmienionych danych 
identyfikacyjnych urządzenia za pomocą ikony  . 

W celu edycji lub wprowadzenia danych dotyczących danego parametru, należy wybrać ten parametr lewym 
przyciskiem myszki (nazwa parametru na ciemnym tle) a następnie wejść w tryb edycji parametru – wcisnąć 
<Enter> lub dwukrotnie kliknąć lewym przyciskiem myszki w prawym polu wiersza danego parametru. 
Następnie należy wpisać odpowiednie dane lub wybrać z listy predefiniowanych danych. Po zmianach 
konfiguracja powinna być zapisana, w przeciwnym razie zmiany zostaną utracone. 
Każde ze zdefiniowanych połączeń sieciowych może być testowane – w tym celu należy zaznaczyć element 
konfiguracji (interfejs, urządzenie lub lokalizację) a następnie wcisnąć przycisk  . Wszystkie połączenia, 
realizowane w obrębie tego elementu zostaną sprawdzone, a wynik zostanie wyświetlony w postaci okna 
raportu Test połączeń według listy konfiguracji... . 
Parametry konfiguracji połączeń sieciowych mogą być:  
. ! zapisywane do pliku dyskowego (nazwa i lokalizacja pliku określana jest przez użytkownika); 
. ! importowane z pliku dyskowego (pobieranie pliku z kontekstowego okienka eksploracji Windows); 
. ! drukowane (ustawianie parametrów wydruku odbywa się analogicznie, jak w przypadku  rejestracji 

zakłóceń). 

Podczas normalnej pracy aplikacji prawidłowość komunikacji testowana jest na bieżąco, a stan komunikacji 
jest sygnalizowany w lewym-dolnym narożniku okna każdej z funkcji wymagającej komunikacji „aplikacja –
 urządzenie” w następujący sposób: 

� Komunikac ja  czynna   –  znak , świecący światłem zielonym, migającym z częstością równą 
odstępowi czasu odczytu (ustawianego przez użytkownika w obrębie okna danej funkcji; 

� Brak  komun ikacj i  lub praca w t ryb ie  Of f l ine   –  znak  . 

Rys. 4.2.11. Konfiguracja sieciowa systemu zabezpieczeń. 

�
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4.2.4. OBSŁUGA URZĄDZEŃ  

� PRACA W TRYBIE OFFLINE 

Ustawianie obsługi urządzeń w trybie of f l ine  odbywa się zgodnie z pkt. 4.2.2 (rozdział „� Praca w trybie offline”). 

� NASTAWY 

Do wykonywania wszelkich operacji, związanych z nastawami urządzeń (CZAZ-RL) obsługiwanych w obrębie 
aplikacji przeznaczona jest opcja menu  Nastawy , uruchamiana wewnątrz okna Lista urządzeń, w bloku 
dotyczącym danego urządzenia. 

Nastawy zabezpieczeń i układów 

Opcja  Nastawy zabezpieczeń i układów  umożliwia realizację następujących funkcji: 

� Ustawianie aktywnego zestawu nastaw (funkcja nieczynna przy sterowaniu aktywnym zestawem nastaw 
przez zewnętrzne wejście dwustanowe)  

� Pobieranie nastaw do edycji : 
÷! z aktywnego zestawu CZAZ; 
÷! z zestawu 0; 
÷! z zestawu 1; 
÷! z pliku dyskowego; 
÷! domyślnych, przygotowanych w ramach aplikacji. 

� Wysyłanie nastaw po edycji : 
÷! do aktywnego zestawu CZAZ; 
÷! do zestawu 0; 
÷! do zestawu 1; 
÷! do pliku dyskowego. 

Rys. 4.2.12.  Nastawy zabezpieczeń i układów . 

�

91

CZAZ-RLCZAZ-RL 4. Obsługa i eksploatacja INSTRUKCJA OBSŁUGI 

EE424017 4––47

Okno Konfiguracja sieciowa umożliwia zmianę danych identyfikacyjnych urządzeń (CZAZ) takich, jak: 
÷! nazwa u rządzenia ; 
÷! opis  (komentarz); 
÷! nr fabryczny  urządzenia (tylko po zalogowaniu na poziomie serwisowym uprawnień). 

Po zmianie dane identyfikacyjne zostają przesyłane do urządzenia (CZAZ); ich zapis do pamięci urządzenia 
jest możliwy po podaniu aktualnego hasła dostępu do urządzenia. Przesyłanie zmienionych danych 
identyfikacyjnych urządzenia za pomocą ikony  . 

W celu edycji lub wprowadzenia danych dotyczących danego parametru, należy wybrać ten parametr lewym 
przyciskiem myszki (nazwa parametru na ciemnym tle) a następnie wejść w tryb edycji parametru – wcisnąć 
<Enter> lub dwukrotnie kliknąć lewym przyciskiem myszki w prawym polu wiersza danego parametru. 
Następnie należy wpisać odpowiednie dane lub wybrać z listy predefiniowanych danych. Po zmianach 
konfiguracja powinna być zapisana, w przeciwnym razie zmiany zostaną utracone. 
Każde ze zdefiniowanych połączeń sieciowych może być testowane – w tym celu należy zaznaczyć element 
konfiguracji (interfejs, urządzenie lub lokalizację) a następnie wcisnąć przycisk  . Wszystkie połączenia, 
realizowane w obrębie tego elementu zostaną sprawdzone, a wynik zostanie wyświetlony w postaci okna 
raportu Test połączeń według listy konfiguracji... . 
Parametry konfiguracji połączeń sieciowych mogą być:  
. ! zapisywane do pliku dyskowego (nazwa i lokalizacja pliku określana jest przez użytkownika); 
. ! importowane z pliku dyskowego (pobieranie pliku z kontekstowego okienka eksploracji Windows); 
. ! drukowane (ustawianie parametrów wydruku odbywa się analogicznie, jak w przypadku  rejestracji 

zakłóceń). 

Podczas normalnej pracy aplikacji prawidłowość komunikacji testowana jest na bieżąco, a stan komunikacji 
jest sygnalizowany w lewym-dolnym narożniku okna każdej z funkcji wymagającej komunikacji „aplikacja –
 urządzenie” w następujący sposób: 

� Komunikac ja  czynna   –  znak , świecący światłem zielonym, migającym z częstością równą 
odstępowi czasu odczytu (ustawianego przez użytkownika w obrębie okna danej funkcji; 

� Brak  komun ikacj i  lub praca w t ryb ie  Of f l ine   –  znak  . 

Rys. 4.2.11. Konfiguracja sieciowa systemu zabezpieczeń. 
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� Wydruk nastaw : 
÷! Ustawienia wydruku    –  w tej opcji ustawiane są wszystkie parametry wydruku, takie jak: marginesy, 

nagłówki, stopki, czcionki, układ graficzny itp.; 
÷! Podgląd wydruku   – opcja ta umożliwia wizualne sprawdzenie parametrów wydruku nastaw, a także 

pozwala na zmianę: 
. ! parametrów układu strony przez odwołanie do funkcji  Ustawienia wydruku 

(zgodnie z opisem w rozdziale „4.2.2. Obsługa aplikacji / Ustawienia wydruku”); 
. ! zmianę treści wydruku: grubość linii, kolor (wydruk kolorowy lub 

monochromatyczny);   
÷! Drukowanie   – otwieranie okna interfejsu drukarki systemowej WINDOWS (domyślnej); obsługa tego 

okna  -  zgodnie z zaleceniami producenta drukarki; 

� Zezwalanie na sterowanie aktywnym blokiem nastaw przez wejście dwustanowe.  
Po wybraniu tej opcji należy przesłać nastawy do CZAZ-RL (przycisk  Wyślij  ). Odtąd numer aktywnego 
zestawu nastaw zależy od stanu wejścia „St.BN” (0 V – zestaw 0, + Up – zestaw 1), zaś funkcja wyboru 
aktywnego zestawu w oknie „Nastawy zabezpieczeń i układów” jest nieczynna. Podgląd aktywnego zestawu 
nastaw, przy sterowaniu przez wejście „St.BN”, wymaga wykonania odczytu nastaw z CZAZ-RL (przycisk 
 Pobierz  ). 

� Edycja nastaw, związanych z funkcjami urządzenia (poszczególne grupy nastaw wybierane są przyciskami 
umieszczonymi wewnątrz okna) :   

 CZAZ  : 
■ dane identy f ikacy jne u rządzen ia  :   nazwa urządzenia, numer fabryczny, komentarz;
■ dane znam ionowe u rządzenia  :   prąd, napięcie (strona pierwotna i strona wtórna);

 PX  : 
■ PX  :

÷! fazowa czułość prądowa ;
÷! współczynnik kompensacji ziemnozwarciowej ;

■ nastawy uk ładu BZ  :
÷! napięcie rozruchowe:  wartość rozruchowa 3Uo przekaźnika składowej zerowej napięcia U0;
÷! zwłoka czasowa:   opóźnienie blokady zabezpieczenia odległościowego przez układ BZ po

pobudzeniu przekaźnika U0; 
÷! aktywny stan wejścia NHS:    wartość napięcia na wejściu NHS powodująca pobudzenie układu BZ  

(0 – brak napiecia na wejściu, 1 – napięcie o wartości napięcia pomocniczego); 
■ nastawy p rzekaźnika sk ładowej  ze rowej  prądu I 0  :

÷! prąd rozruchowy:  wartość rozruchowa 3Io  przekaźnika składowej zerowej prądu;
÷! współczynnik stabilizacji:  zgodnie z charakterystyką przekaźnika Io – rozdz. 2, rys. 2.2 ;

PX – strefy  : 
÷! Kierunek:    kierunek działania zabezpieczenia odległościowego w danej strefie: „do przodu”, „do tyłu”, 

odstawiona; 
÷! Nazwa :  nazwa własna strefy - ciąg znaków alfanumerycznych, zgodnie ze standardem systemu 

Windows;  
÷! R [Ohm] :   zasięg rezystancyjny (strona wtórna); 
÷! X [Ohm] :  zasięg reaktancyjny (strona wtórna); 
÷! Działanie :   rodzaj reakcji przekaźnika impedancyjnego strefy - działanie na wyłączenie lub na 

sygnalizację; 
÷! t [ms] :  czas opóźnienia strefy – przy działaniu na wyłączenie definitywne (brak współpracy z SPZ, SPZ 

zablokowany lub drugie wyłączenie podczas nieudanego SPZ); 
÷! SPZ :    � - współpraca z automatyką SPZ (inicjowanie cyklu SPZ po pobudzeniu strefy, pod warunkiem 

dopuszczenia startu SPZ od zabezpieczenia odległościowego w grupie nastaw automatyki SPZ); 
÷! tSPZ [ms] :  opóźnienie wyłączenia w danej strefie, przed cyklem SPZ; 
÷! Współpraca z łączem : 

◦ ORŁ1 � - współpraca warunkowa z łączem;
◦ ORŁ2 � - współpraca bezwarunkowa z łączem;
◦ NRŁ � - nadawanie rozkazu łączem.
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SPZ  : 
■ Ź ród ła pobudzenia  SPZ  :

÷! � Zabezpieczenie odległościowe PX   –  po pobudzeniu zabezp. odległościowego w strefach
nastawionych do współpracy z automatyką SPZ ; 

÷! � Zabezpieczenie rezerwowe PIoK; 
÷! � Sygnał z łącza ORŁ2  –  współpraca bezwarunkowa; 
÷! � Zewnętrzne  –  (za pośrednictwem zewnętrznego wejścia dwustanowego SPZzewn); 

■ Nastawy czasowe :
÷! Przerwa beznapięciowa (czas pomiedzy otwarciem a zamknięciem wyłącznika w cyklu SPZ);
÷! Dodatkowy czas przerwy beznapięciowej (przy zewn. pobudzeniu SPZ);
÷! Długość impulsu załączającego;
÷! Blokada automatyki SPZ (czas zablokowania automatyki SPZ w cyklu WZ lub WZW);

■ Polaryzacja  wejść  s te ru jących  :
÷! Aktywny stan zewnętrznego sygnału zezwolenia na wykonanie SPZ (0 – brak napięcia na wejściu, 1 – napięcie

o wartości Up);
÷! Aktywny stan sygnału gotowości wyłącznika do wykonania cyklu SPZ (0 / 1 – j.w.)  

 Łącze  : 
■ ORŁ1  (współpraca warunkowa) :

÷! Tryb:  współpraca współbieżna albo blokująca;
÷! Zwłoka czasowa (tORŁ1);

■ ORŁ1  (współpraca warunkowa) :
÷! Tryb:  wyłączanie definitywne albo inicjowanie cyklu SPZ;
÷! Zwłoka czasowa (tORŁ1);

■ NRŁ  (nadawanie rozkazu łączem) :
÷! Czas nadawania rozkazu łączem (tNRŁ);

■ Polaryzacja  wejść  s te ru jących  :
÷! Aktywny stan sygnału sprawności łącza (0 – brak napięcia na wejściu, 1 – napięcie o wartości Up).

 PI  : 
■ Program pracy zabezpieczenia :

÷! Aktywne po uszkodzeniu PX (zabezpieczenia odległościowego);
÷! Aktywne zawsze;
÷! Odstawione;

■ Kszta ł t  charakte rystyki  t= f ( I ) :
÷! Dwustopniowa niezależna;
÷! Liniowo-zależna;

■ Paramet ry  nastawcze I  i  I I  s topn ia  (dla każdego stopnia niezależnie):
÷! Prąd rozruchowy;
÷! Zwłoka czasowa;

PIoK  : 
■ Program pracy zabezpieczenia :

÷! Aktywne zawsze;
÷! Odstawione;

■ Kszta ł t  charakte rystyki  t= f ( I ) :
÷! Dwustopniowa niezależna;
÷! Liniowo-zależna;

■ Paramet ry  nastawcze I  i  I I  s topn ia  (dla każdego stopnia niezależnie):
÷! Prąd rozruchowy;
÷! Zwłoka czasowa;
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◦ Czas przedbiegu;
◦ Czas wybiegu (tylko w trybie dynamicznym);
◦ Próg sygnalizacji przepełnienia bufora rejestratora.

 Rejestrator (2)  – nastawianie sygnałów pobudzających (dwustanowych) oraz rejestrowanych 
(analogowych oraz dwustanowych - zewnętrznych) w rejestratorze zakłóceń :       

÷! Rejestrowane sygnały analogowe :  
◦ prądy fazowe: IR, IS, IT, ;
◦ napięcia fazowe: UR, US, UT, ;
◦ napięcie fazowe odniesienia (napięcie drugiej strony wyłącznika) Uf2;
◦ składowa zerowa prądu linii równoległej 3III (dla linii dwutorowej);
◦ składowa zerowa prądu 3I0L(obliczana z prądów fazowych),
◦ składowa zerowa prądu 3I0M (mierzona);
◦ składowa zerowa napięcia 3Uo ;
◦ składowa zgodna prądu 3I1 ;
◦ składowa zgodna napięcia 3U1 ;
◦ składowa przeciwna prądu 3I2 ;
◦ składowa przeciwna napięcia 3U2 ;

÷! Pobudzenie rejestratora: 
◦ programowanie sygnału pobudzenia rejestratora przez wybór sygnałów z Listy Sygnałów Dwustanowych

LSD (sygnał pobudzenia rejestratora jest sumą logiczną wybranych sygnałów);
◦ usuwanie sygnałów spośród wybranych wcześniej sygnałów pobudzenia rejestratora;
◦ zmiana polaryzacji sygnałów wybranych do pobudzania rejestratora;

÷! Zewnętrzne sygnały dwustanowe (rejestrowane w rejestratorze zakłóceń) : 
◦ nadawanie nazw lub oznaczeń (indywidualnie) zewnętrznym sygnałom dwustanowym R1÷R8.

Synchronizacja czasu 

Funkcja synchronizacji czasu  Zegar czasu rzeczywistego , pozwala użytkownikowi na sterowanie czasem 
wewnętrznym (wraz z datą) poszczególnych urządzeń CZAZ. Po uruchomieniu tej funkcji otwierane jest 
okno Czas rzeczywisty, w którym użytkownik może wykonywać następujące operacje: 
÷! ustawić w panelu Czas CZAZ czas i datę, a następnie przesłać je do urządzenia CZAZ – przycisk 

 Ustaw czas ; 
÷! zsynchronizować czas CZAZ z zegarem systemu komputerowego użytkownika – przycisk 

 Synchronizuj z PC . 

Rys. 4.2.13.  Synchronizacja czasu zabezpieczeń. 
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 KS  : 
■ Konf igu racja  p racy uk ładu KS :

÷! Układ kontroli synchronizmu: aktywny / odstawiony;
÷! Warunki dopuszczenia załączenia:

◦ � - bez napięcia z obu stron; 
◦ � - bez napięcia po stronie U1 i pod napięciem po stronie U2; 
◦ � - bez napięcia po stronie U2 i pod napięciem po stronie U1; 
◦ � - pod napięciem z obu stron; 

■ Wartości  rozruchowe przekaźników uk ładu KS :
÷! Napięcie rozruchowe U1< (wartość rozruchowa przekaźnika podnapięciowego - U1<);
÷! Napięcie rozruchowe U1> (wartość rozruchowa przekaźnika nadnapięciowego - U1>);
÷! Napięcie rozruchowe U2< (wartość rozruchowa przekaźnika podnapięciowego - U2<);
÷! Napięcie rozruchowe U2> (wartość rozruchowa przekaźnika nadnapięciowego - U2>);
÷! Napięcie rozruchowe ∆U1< (wartość rozruchowa przekaźnika różnicy napięcia - ∆U<);
÷! Różnica częstotliwości ∆f< (wartość rozruchowa przekaźnika różnicy częstotliwości - ∆f<);
÷! Różnica częstotliwości ∆φ< (wartość rozruchowa przekaźnika kąta przesunięcia fazowego pomiędzy

przebiegami napięć U1 i U2 - ∆φ<); 
÷! Faza napięcia U2 (wybór fazy R, S lub T gwiazdy napięć U2, do pomiaru w układzie KS). 

 Sygnalizacja  : 
■ Wyjśc ia  sygna l i zacyjne:

÷! programowanie wyjść dwustanowych S1÷S16 przez wybór lub zmianę sygnału z Listy Sygnałów
Dwustanowych LSD (rozwijanej po wybraniu sygnału spośród S1÷S16 i kliknięciu przycisku  Zmień sygnał  
lub   Usuń sygnał  ). W przypadku, gdy dany sygnał ma pozostać nieoprogramowany, należy nie 
wprowadzać żadnego sygnału z listy LSD lub usunąć dotychczas przypisany;  

÷! kasowanie sygnałów na wyjściach S1÷S16 (po wybraniu sygnału spośród S1÷S16 i kliknięciu przycisku 
 Usuń sygnał  );  ; 

÷! zmiana polaryzacji sygnałów na wyjściach S1÷S16 (normalnie zamknięty / normalnie otwarty); 
■ Detekcja  asym et r i i  p rądowej  (przekaźnik asymetrii prądowej – As.I) :

÷! Próg sygnalizacji (wartość rozruchowa przekaźnika As.I );
÷! Zwłoka czasowa (opóźnienie sygnalizacji As.I );

■ Detekcja  asym et r i i  napięciowej  (przekaźnik asymetrii prądowej – As.U) :
÷! Próg sygnalizacji (wartość rozruchowa przekaźnika As.U);
÷! Zwłoka czasowa (opóźnienie sygnalizacji As.U );

■ Sygnal i zacja  pobudzenia  PX:
÷! � Przy pobudzeniu PX w obu kierunkach  (� – tylko przy pobudzeniu zabezpieczenia odległościowego „do

przodu”). 

 Lokalizator  : 
÷! Lokalizator czynny:  � – TAK, � – NIE; 
÷! Linia dwutorowa:  � – TAK, � – NIE; 
÷! Parametry jednostkowe linii  (wartości strony pierwotnej): 
◦ rezystancja jednostkowa dla składowej zgodnej R1 [Ω/km];
◦ reaktancja jednostkowa dla składowej zgodnej X1 [Ω/km];
◦ rezystancja jednostkowa dla składowej zerowej R0 [Ω/km];
◦ reaktancja jednostkowa dla składowej zerowej X0 [Ω/km];
◦ rezystancja jednostkowa wzajemna Rm [Ω/km];
◦ reaktancja jednostkowa wzajemna Xm [Ω/km].

 Rejestrator (1)  – nastawy parametrów pracy rejestratora zakłóceń: 

÷! Tryb pracy: 
◦ dynamiczny;
◦ statyczny;

÷! Parametry: 
◦ Całkowity czas zapisu (tylko w trybie statycznym);
◦ Czas rozrzedzenia (tylko w trybie statycznym);
◦ Stopień rozrzedzenia;
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◦ Czas przedbiegu;
◦ Czas wybiegu (tylko w trybie dynamicznym);
◦ Próg sygnalizacji przepełnienia bufora rejestratora.

 Rejestrator (2)  – nastawianie sygnałów pobudzających (dwustanowych) oraz rejestrowanych 
(analogowych oraz dwustanowych - zewnętrznych) w rejestratorze zakłóceń :       

÷! Rejestrowane sygnały analogowe :  
◦ prądy fazowe: IR, IS, IT, ;
◦ napięcia fazowe: UR, US, UT, ;
◦ napięcie fazowe odniesienia (napięcie drugiej strony wyłącznika) Uf2;
◦ składowa zerowa prądu linii równoległej 3III (dla linii dwutorowej);
◦ składowa zerowa prądu 3I0L(obliczana z prądów fazowych),
◦ składowa zerowa prądu 3I0M (mierzona);
◦ składowa zerowa napięcia 3Uo ;
◦ składowa zgodna prądu 3I1 ;
◦ składowa zgodna napięcia 3U1 ;
◦ składowa przeciwna prądu 3I2 ;
◦ składowa przeciwna napięcia 3U2 ;

÷! Pobudzenie rejestratora: 
◦ programowanie sygnału pobudzenia rejestratora przez wybór sygnałów z Listy Sygnałów Dwustanowych

LSD (sygnał pobudzenia rejestratora jest sumą logiczną wybranych sygnałów);
◦ usuwanie sygnałów spośród wybranych wcześniej sygnałów pobudzenia rejestratora;
◦ zmiana polaryzacji sygnałów wybranych do pobudzania rejestratora;

÷! Zewnętrzne sygnały dwustanowe (rejestrowane w rejestratorze zakłóceń) : 
◦ nadawanie nazw lub oznaczeń (indywidualnie) zewnętrznym sygnałom dwustanowym R1÷R8.

Synchronizacja czasu 

Funkcja synchronizacji czasu  Zegar czasu rzeczywistego , pozwala użytkownikowi na sterowanie czasem 
wewnętrznym (wraz z datą) poszczególnych urządzeń CZAZ. Po uruchomieniu tej funkcji otwierane jest 
okno Czas rzeczywisty, w którym użytkownik może wykonywać następujące operacje: 
÷! ustawić w panelu Czas CZAZ czas i datę, a następnie przesłać je do urządzenia CZAZ – przycisk 

 Ustaw czas ; 
÷! zsynchronizować czas CZAZ z zegarem systemu komputerowego użytkownika – przycisk 

 Synchronizuj z PC . 

Rys. 4.2.13.  Synchronizacja czasu zabezpieczeń. 

�
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 KS  : 
■ Konf igu racja  p racy u k ładu KS :

÷! Układ kontroli synchronizmu: aktywny / odstawiony;
÷! Warunki dopuszczenia załączenia:

◦ � - bez napięcia z obu stron; 
◦ � - bez napięcia po stronie U1 i pod napięciem po stronie U2; 
◦ � - bez napięcia po stronie U2 i pod napięciem po stronie U1; 
◦ � - pod napięciem z obu stron; 

■ Wartości  rozruchowe przekaźników uk ładu KS :
÷! Napięcie rozruchowe U1< (wartość rozruchowa przekaźnika podnapięciowego - U1<);
÷! Napięcie rozruchowe U1> (wartość rozruchowa przekaźnika nadnapięciowego - U1>);
÷! Napięcie rozruchowe U2< (wartość rozruchowa przekaźnika podnapięciowego - U2<);
÷! Napięcie rozruchowe U2> (wartość rozruchowa przekaźnika nadnapięciowego - U2>);
÷! Napięcie rozruchowe ∆U1< (wartość rozruchowa przekaźnika różnicy napięcia - ∆U<);
÷! Różnica częstotliwości ∆f< (wartość rozruchowa przekaźnika różnicy częstotliwości - ∆f<);
÷! Różnica częstotliwości ∆φ< (wartość rozruchowa przekaźnika kąta przesunięcia fazowego pomiędzy

przebiegami napięć U1 i U2 - ∆φ<); 
÷! Faza napięcia U2 (wybór fazy R, S lub T gwiazdy napięć U2, do pomiaru w układzie KS). 

 Sygnalizacja  : 
■ Wyjśc ia  sygna l i zacyjne:

÷! programowanie wyjść dwustanowych S1÷S16 przez wybór lub zmianę sygnału z Listy Sygnałów
Dwustanowych LSD (rozwijanej po wybraniu sygnału spośród S1÷S16 i kliknięciu przycisku  Zmień sygnał  
lub   Usuń sygnał  ). W przypadku, gdy dany sygnał ma pozostać nieoprogramowany, należy nie 
wprowadzać żadnego sygnału z listy LSD lub usunąć dotychczas przypisany;  

÷! kasowanie sygnałów na wyjściach S1÷S16 (po wybraniu sygnału spośród S1÷S16 i kliknięciu przycisku 
 Usuń sygnał  );  ; 

÷! zmiana polaryzacji sygnałów na wyjściach S1÷S16 (normalnie zamknięty / normalnie otwarty); 
■ Detekcja  asymet r i i  p rądowej  (przekaźnik asymetrii prądowej – As.I) :

÷! Próg sygnalizacji (wartość rozruchowa przekaźnika As.I );
÷! Zwłoka czasowa (opóźnienie sygnalizacji As.I );

■ Detekcja  asym et r i i  napięciowej  (przekaźnik asymetrii prądowej – As.U) :
÷! Próg sygnalizacji (wartość rozruchowa przekaźnika As.U);
÷! Zwłoka czasowa (opóźnienie sygnalizacji As.U );

■ Sygnal i zacja  pobudzenia  PX:
÷! � Przy pobudzeniu PX w obu kierunkach  (� – tylko przy pobudzeniu zabezpieczenia odległościowego „do

przodu”). 

 Lokalizator  : 
÷! Lokalizator czynny:  � – TAK, � – NIE; 
÷! Linia dwutorowa:  � – TAK, � – NIE; 
÷! Parametry jednostkowe linii  (wartości strony pierwotnej): 
◦ rezystancja jednostkowa dla składowej zgodnej R1 [Ω/km];
◦ reaktancja jednostkowa dla składowej zgodnej X1 [Ω/km];
◦ rezystancja jednostkowa dla składowej zerowej R0 [Ω/km];
◦ reaktancja jednostkowa dla składowej zerowej X0 [Ω/km];
◦ rezystancja jednostkowa wzajemna Rm [Ω/km];
◦ reaktancja jednostkowa wzajemna Xm [Ω/km].

 Rejestrator (1)  – nastawy parametrów pracy rejestratora zakłóceń: 

÷! Tryb pracy: 
◦ dynamiczny;
◦ statyczny;

÷! Parametry: 
◦ Całkowity czas zapisu (tylko w trybie statycznym);
◦ Czas rozrzedzenia (tylko w trybie statycznym);
◦ Stopień rozrzedzenia;
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Pomiary 

Aplikacja „CZAZ – Monitorowanie zabezpieczeń” umożliwia, w zakresie funkcji obsługi urządzeń, pomiary 
bieżących wielkości elektrycznych, związanych z zabezpieczaną linią. Wartości bieżących wielkości 
elektrycznych wyświetlane są w oknie Pomiary (menu  Aplikacja / Wartości bieżące / Pomiary  ).  

Bieżące wielkości elektryczne, dotyczące zabezpieczanej linii (rys. 4.2.18), prezentowane są następująco: 
� Lista mierzonych wielkości (dwa rodzaje): 

1) Wartości chwilowe mierzonych wielkości, aktualizowane w kolejnych cyklach pomiarowych (w
odstępach ustawianych przez użytkownika); 

2) Wartości chwilowe mierzonych wielkości, wyświetlane w układzie tabelarycznym w funkcji czasu (w
odstępach czasu ustawianych przez użytkownika).  
Ilość sygnałów wyświetlanych w tym trybie może być ustawiana przez użytkownika za pomocą menu 
kontekstowego, uruchamianego prawym przyciskiem myszki gdy kursor znajduje się w obszarze okna. 

Przełączanie pomiędzy obydwoma rodzajami Listy następuje za pomocą przycisku Lista w oknie 
Pomiary.  
Pomiary bieżące, prezentowane w trybie Lis ta  m ierzonych wie lkości  (obydwa rodzaje), mogą być 
drukowane lub eksportowane do pliku tekstowego.  
W celu uzyskania wydruku należy najpierw zatrzymać odczyt (przycisk Stop w oknie Pomiary), a następnie 
postępować analogicznie jak we wszystkich funkcjach aplikacji umożliwiających wydruk (np. Rejestracje 
zakłóceń, Nastawy zabezpieczeń i układów itd.). 
Aby zapisać wyniki pomiarów do pliku, należy zatrzymać odczyt a następnie określić położenie i nazwę 
pliku docelowego. 

� Wykres zmian względnych mierzonych wielkości - (otwieranie – ikona Wykres w oknie Pomiary, zamykanie 
– przycisk ⌧ ).

Rys. 4.2.15.  Status CZAZ. 

�

�
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Zmiana hasła dostępu 

Aplikacja „CZAZ – Monitorowanie zabezpieczeń” pozwala użytkownikowi na zmianę hasła dostępu do 
poszczególnych zespołów CZAZ-RL, pod warunkiem posiadania odpowiednich uprawnień dostępu oraz 
znajomości dotychczasowego hasła. 

� WARTOŚCI BIEŻĄCE 

Status CZAZ 

Funkcja Status CZAZ (menu  Aplikacja / Wartości bieżące / Status CZAZ  ) zapewnia użytkownikowi możliwość 
monitorowania stanu zespołu CZAZ-RL w zakresie: 
÷! sygnalizacji optycznej WWZ (diody LED oraz wyświetlacz LCD na płycie czołowej zespołu); 
÷! stanu ważniejszych funkcji, kontrolujących pracę zespołu: odstawienie układu BZ, przestawienie zespołu 

w tryb testów, przepełnienie bufora rejestratora zakłóceń, wystąpienie awarii; 
÷! stan ważniejszych wejść dwustanowych zespołu; 
÷! zawartość liczników cykli działania wyłącznika. 

Ponadto, z poziomu okna Status CZAZ użytkownik może kasować sygnalizację WWZ (LED i LCD) w zespole 
CZAZ-RL, pod warunkiem podania aktualnego hasła dostępu zespołu. 

Rys. 4.2.14.  Zmiana hasła dostępu do urządzenia CZAZ.

�

�
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Pomiary 

Aplikacja „CZAZ – Monitorowanie zabezpieczeń” umożliwia, w zakresie funkcji obsługi urządzeń, pomiary 
bieżących wielkości elektrycznych, związanych z zabezpieczaną linią. Wartości bieżących wielkości 
elektrycznych wyświetlane są w oknie Pomiary (menu  Aplikacja / Wartości bieżące / Pomiary  ).  

Bieżące wielkości elektryczne, dotyczące zabezpieczanej linii (rys. 4.2.18), prezentowane są następująco: 
� Lista mierzonych wielkości (dwa rodzaje): 

1) Wartości chwilowe mierzonych wielkości, aktualizowane w kolejnych cyklach pomiarowych (w
odstępach ustawianych przez użytkownika); 

2) Wartości chwilowe mierzonych wielkości, wyświetlane w układzie tabelarycznym w funkcji czasu (w
odstępach czasu ustawianych przez użytkownika).  
Ilość sygnałów wyświetlanych w tym trybie może być ustawiana przez użytkownika za pomocą menu 
kontekstowego, uruchamianego prawym przyciskiem myszki gdy kursor znajduje się w obszarze okna. 

Przełączanie pomiędzy obydwoma rodzajami Listy następuje za pomocą przycisku Lista w oknie 
Pomiary.  
Pomiary bieżące, prezentowane w trybie Lis ta  m ierzonych wie lkości  (obydwa rodzaje), mogą być 
drukowane lub eksportowane do pliku tekstowego.  
W celu uzyskania wydruku należy najpierw zatrzymać odczyt (przycisk Stop w oknie Pomiary), a następnie 
postępować analogicznie jak we wszystkich funkcjach aplikacji umożliwiających wydruk (np. Rejestracje 
zakłóceń, Nastawy zabezpieczeń i układów itd.). 
Aby zapisać wyniki pomiarów do pliku, należy zatrzymać odczyt a następnie określić położenie i nazwę 
pliku docelowego. 

� Wykres zmian względnych mierzonych wielkości - (otwieranie – ikona Wykres w oknie Pomiary, zamykanie 
– przycisk ⌧ ).

Rys. 4.2.15.  Status CZAZ. 

�
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W obrębie okna Wykres względnych zmian mierzonych wielkości dostępne jest menu kontekstowe (prawy 
przycisk myszy), umożliwiające użytkownikowi: 
÷! wybieranie wielkości prezentowanych na wykresie; 
÷! generowanie wydruków (wraz z możliwością ustawiania parametrów wydruku). Funkcja drukowania jest 

dostępna po zatrzymaniu pomiarów ; 

� Wykres wektorowy prądów i napięć linii (otwieranie – przycisk Wektory w oknie Pomiary, zamykanie – 
przycisk ⌧).  
W obrębie okna Wykres wektorowy prądów (RST) i napięć (UVW) dostępne jest menu kontekstowe (prawy 
przycisk myszy), umożliwiające użytkownikowi: 
÷! ustawianie rodzaj wielkości prezentowanych w postaci wykresu wektorowego; 
÷! generowanie wydruków wykresu wektorowego (wraz z możliwością ustawiania parametrów wydruku). 

Uzyskanie wydruku okna każdego z rodzajów pomiarów możliwe jest dopiero po zatrzymaniu pomiarów – w oknach
Lista, zarówno w układzie zwykłym jak i tabelarycznym, za pomocą przycisku Stop, zaś w oknach Wykres wektorowy i
Wykres zmian względnych za pomocą menu kontekstowego – prawy przycisk myszki.  

a)

�

�

Rys. 4.2.16.  Pomiary wielkości bieżących – Lista:  a) - układ podstawowy,  b) - układ tabelaryczny. 

b)
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� REJESTRACJE 

Rejestrator zdarzeń 

Aplikacja „CZAZ – Monitorowanie zabezpieczeń” zapewnia, w zakresie funkcji obsługi rejestratora zdarzeń, 
automatyczne pobieranie zapisów o nowych zdarzeniach i dopisywanie ich do dziennika zdarzeń ARZ. W 
dzienniku zdarzeń zgromadzone są rejestracje zdarzeń, jakie wystąpiły pomiędzy kolejnymi kasowaniami 
(kasowanie zawartości dziennika zdarzeń przyciskiem  Wyczyść ).  

Funkcja Rejestrator zdarzeń umożliwia użytkownikowi wykonywanie następujących operacji: 
� Akceptowanie  nowych  zapisów  w dzienniku zdarzeń – przycisk  OK w oknie w oknie Rejestrator 

zdarzeń (nowo odebrane zdarzenia oznaczone są w dzienniku zdarzeń symbolem  , zaś zdarzenia zaakceptowane 
– symbolem ). Pierwsze i ostanie z nowo odebranych zdarzeń mogą być wyszukiwane w oknie 
Rejestrator zdarzeń przyciskami: Nowe – pierwsze z nowych zdarzeń, Ostatnie – ostatnie z nowych 
zdarzeń; 

� Fi l t rowanie  rejestracji zdarzeń: użytkownik najpierw wskazuje zdarzenie, określające typ filtrowanych 
zdarzeń. Po naciśnięciu przycisku  Filtruj w oknie w oknie Rejestrator zdarzeń wyświetlane są tylko 
zdarzenia typu identycznego jak wskazane zdarzenie (wskazywanie typu zdarzenia do filtrowania:  <Ctrl> + 
Lewy przycisk myszki). 

� Drukowanie  zawartości dziennika zdarzeń (po zatrzymaniu odczytu – przycisk Stop w oknie Rejestrator 
zdarzeń). Ustawianie parametrów wydruku analogicznie jak we wszystkich funkcjach aplikacji 
umożliwiających wydruk (np. Rejestracje zakłóceń, Nastawy zabezpieczeń i układów itd.). Użytkownik może wybierać 
zdarzenia przeznaczone do wydruku – postępowanie zgodnie z zasadami, stosowanymi w środowisku 
Windows: 
÷! zaznaczanie bloku zdarzeń:  lewy przycisk myszy, przy wciśniętym klawiszu <Shift>; 
÷! dowolny wybór pojedynczych zdarzeń:  lewy przycisk myszy, przy wciśniętym klawiszu <Ctrl>; 
Przy zaznaczaniu zdarzeń do wydruku, uprzednio zaznaczone zdarzenia można odznaczać indywidualnie – aż do 
przedostatnio zaznaczonego włącznie .  

� Eksport  zawartości dziennika zdarzeń do pliku tekstowego (po zatrzymaniu odczytu – przycisk Stop w 
oknie  Rejestrator zdarzeń). Nazwę i położenie pliku określa użytkownik. 

Rys. 4.2.17.  Wykres wektorowy prądów i napięć. 

99

CZAZ-RL



CZAZ-RL 4. Obsługa i eksploatacja INSTRUKCJA OBSŁUGI 

EE424017 4––58

Wzornik nazwy pliku 

Wzornik nazwy plików COMTRADE pozwala użytkownikowi ustawić szablon nazw plików rejestracji 
zakłóceń. Każdy plik rejestracji, odczytanej z danego urządzenia, posiada unikatową nazwę, właściwą dla 
danego urządzenia. 

W celu ustawienia wzornika nazwy plików należy: 
1. Przyciskami � i � należy wybrać typ nazwy pliku (krótka albo długa).
2. W rozwijalnym polu wyboru � (Lista dostępnych składników szablonu) wybrać poszczególne składniki nazwy

pliku. Wstawianie lub usuwanie składników wzornika przyciskami  Dodaj  i  Usuń  .
3. W przypadku składników tekstowych należy w polu � wprowadzić tekst składnika.

Zatwierdzanie nowo wprowadzonego lub zmodyfikowanego wzornika nazwy pliku rejestracji odbywa się 
podczas zamykania okna Nazwa pliku COMTRADE. 

� POLECENIA 

W ramach aplikacji „CZAZ – Monitorowanie zabezpieczeń” użytkownik może, pod warunkiem wprowadzenia 
aktualnego hasła, wysyłać określone polecenia do CZAZ-RL.  

Kasowanie i zerowanie: 

÷! Kasowanie wskaźników optycznych na płycie czołowej zespołu (diody LED i wyświetlacz LCD); 
÷! Zerowanie liczników cykli SPZ; 
÷! Zerowanie licznika plików rejestratora zakłóceń; 
÷! Kasowanie bufora rejestratora zdarzeń; 
÷! Blokowanie układu BZ (na czas wykonywania testów). 

Rys. 4.2.20.  Wzornik nazwy pliku COMTRADE. 

�

101

CZAZ-RLCZAZ-RL 4. Obsługa i eksploatacja INSTRUKCJA OBSŁUGI 

EE424017 4––57

Rejestrator zakłóceń 

Opcja Listy urządzeń  Rejestrator / Rejestrator zakłóceń  przeznaczona jest do obsługi rejestratora zakłóceń w 
zakresie następujących funkcji: 
÷! sprawdzanie zawartości rejestratora; 
÷! pobieranie plików rejestracji: automatyczne lub na polecenie użytkownika;  
÷! kasowanie plików rejestracji zakłóceń w pamięci rejestratora; 
÷! uruchamianie edytora rejestracji zakłóceń (funkcja autonomiczna aplikacji) i edycja pliku rejestracji: 

. ! ostatnio odczytanej – ikona  ; 

. ! wybranej, po rozwinięciu listy przyciskiem ▼ ; 
÷! zatrzymywanie/wznawianie odczytu rejestracji (ikony:  – wstrzymaj ,  – wznów); 
÷! ustawianie częstości odczytu w zakresie 0,1s ÷ 60s (domyślnie – 1s) . 

Po odczytaniu rejestracji na polecenie użytkownika następuje automatyczne otwarcie pliku rejestracji w oknie edytora 
rejestracji zakłóceń .  

Rys. 4.2.18.  Obsługa rejestracji zdarzeń. 

�

Rys. 4.2.19.  Odczyt rejestracji zakłóceń. 

�
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Wzornik nazwy pliku 

Wzornik nazwy plików COMTRADE pozwala użytkownikowi ustawić szablon nazw plików rejestracji 
zakłóceń. Każdy plik rejestracji, odczytanej z danego urządzenia, posiada unikatową nazwę, właściwą dla 
danego urządzenia. 

W celu ustawienia wzornika nazwy plików należy: 
1. Przyciskami � i � należy wybrać typ nazwy pliku (krótka albo długa).
2. W rozwijalnym polu wyboru � (Lista dostępnych składników szablonu) wybrać poszczególne składniki nazwy

pliku. Wstawianie lub usuwanie składników wzornika przyciskami  Dodaj  i  Usuń  .
3. W przypadku składników tekstowych należy w polu � wprowadzić tekst składnika.

Zatwierdzanie nowo wprowadzonego lub zmodyfikowanego wzornika nazwy pliku rejestracji odbywa się 
podczas zamykania okna Nazwa pliku COMTRADE. 

� POLECENIA 

W ramach aplikacji „CZAZ – Monitorowanie zabezpieczeń” użytkownik może, pod warunkiem wprowadzenia 
aktualnego hasła, wysyłać określone polecenia do CZAZ-RL.  

Kasowanie i zerowanie: 

÷! Kasowanie wskaźników optycznych na płycie czołowej zespołu (diody LED i wyświetlacz LCD); 
÷! Zerowanie liczników cykli SPZ; 
÷! Zerowanie licznika plików rejestratora zakłóceń; 
÷! Kasowanie bufora rejestratora zdarzeń; 
÷! Blokowanie układu BZ (na czas wykonywania testów). 

Rys. 4.2.20.  Wzornik nazwy pliku COMTRADE. 
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Rejestrator zakłóceń 

Opcja Listy urządzeń  Rejestrator / Rejestrator zakłóceń  przeznaczona jest do obsługi rejestratora zakłóceń w 
zakresie następujących funkcji: 
÷! sprawdzanie zawartości rejestratora; 
÷! pobieranie plików rejestracji: automatyczne lub na polecenie użytkownika;  
÷! kasowanie plików rejestracji zakłóceń w pamięci rejestratora; 
÷! uruchamianie edytora rejestracji zakłóceń (funkcja autonomiczna aplikacji) i edycja pliku rejestracji: 

. ! ostatnio odczytanej – ikona  ; 

. ! wybranej, po rozwinięciu listy przyciskiem ▼ ; 
÷! zatrzymywanie/wznawianie odczytu rejestracji (ikony:  – wstrzymaj ,  – wznów); 
÷! ustawianie częstości odczytu w zakresie 0,1s ÷ 60s (domyślnie – 1s) . 

Po odczytaniu rejestracji na polecenie użytkownika następuje automatyczne otwarcie pliku rejestracji w oknie edytora 
rejestracji zakłóceń .  

Rys. 4.2.18.  Obsługa rejestracji zdarzeń. 

�

Rys. 4.2.19.  Odczyt rejestracji zakłóceń. 
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Sprawdzenie  wyjść  d wustanowych  polega na obserwacji stanu wyjść, odwzorowywanego w oknie Testy 
funkcjonalne – panel Wyjścia dwustanowe w postaci świecącej czerwonej lampki przy danym sygnale.  
Aby wymusić zmianę stanu danego wyjścia, należy kliknąć lewym przyciskiem myszki w kwadratowym 
okienku przy określonym sygnale w panelu Wyjścia dwustanowe. Testowane wyjście pobudzone jest przez 
stały czas równy 10 s lub do ponownego kliknięcia lewym przyciskiem myszki.  

Sp rawdzenie  zabezpieczeń  (PX, PI, PIoK) polega na ustawieniu rodzaju zwarcia i uruchomieniu testu 
przyciskiem  Pobudzenie . Podczas testu zespół wykonuje wszystkie sekwencje logiczne i operacje łączeniowe 
styków identycznie jak podczas zakłócenia w stanie normalnej pracy (wraz z wyjściami sterującymi 
wy ł ącz  /  za ł ącz).  Reakcja zespołu jest odwzorowywana w oknie Status bieżący oraz na ekranie wyświetlacza 
LCD na płycie czołowej zespołu (panel komunikacji operatora PK).  
Ponadto, reakcja zespołu jest zapisana w postaci rejestracji zdarzeń. Dzięki temu użytkownik może 
generować raport z testów w postaci wydruku rejestracji zdarzeń (drukowanie rejestracji zdarzeń – zgodnie z 
rozdziałem „� Rejestrator / Rejestrator zdarzeń”). 

Rys. 4.2.22.  Testy CZAZ-RL. 

�
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� TESTY 

Aplikacja „CZAZ – Monitorowanie zabezpieczeń” umożliwia użytkownikowi testowanie obsługiwanych urządzeń. 
W przypadku CZAZ-RL przewidziano dwa rodzaje testów: 
÷! testy  funkc jona lne zabezpieczeń  (wraz z układami logiki, sygnalizacji i rejestracji); 
÷! testy  we jść  i  wy jść  dwustanowych .  

Po otwarciu okna Testy funkcjonalne (opcja menu  Testy / Testy funkcjonalne  ) zespół pozostaje nadal w stanie 
normalnej pracy, natomiast użytkownik może obserwować stany wejść i wyjść dwustanowych.  

Przejście zespołu w stan „TEST” odbywa się  w następujących przypadkach: 
÷! podczas sprawdzania wyjść dwustanowych, po wymuszeniu zmiany stanu wyjścia przez użytkownika. 

Stan „TEST”  trwa przez czas pobudzenia wyjścia (10 s). W przypadku gdy czas pobudzenia wyjścia 
zostanie skrócony przez użytkownika, stan „TEST” trwa przez czas pobudzenia wyjścia i jeszcze przez 
10 s po jego odwzbudzeniu; 

÷! podczas testów funkcjonalnych zabezpieczeń (PX, PI, PIoK), po zainicjowaniu testu przyciskiem 
 Pobudzenie  . Stan „TEST”  trwa przez 10 s. 

Przejście zespołu w stan „TEST” (odstawienie zespołu) oraz powrót do stanu normalnej pracy jest 
sygnalizowane w postaci zmiany stanu wyjścia UX (zaciski: L36÷L38 / X6-4÷X6-6 / L8-4÷L8-6) oraz rejestrowane 
przez rejestrator zdarzeń (zdarzenia: „UX ON”  i „UX OFF”).  
Warunkiem zainicjowania przez użytkownika testu wyjść dwustanowych lub testów zabezpieczeń jest 
wprowadzenie aktualnego hasła dostępu. Ze względów praktycznych, użytkownik może podczas 
wprowadzania hasła anulować następne żądania hasła podczas wykonywania kolejnych prób (opcja „ � Nie 
ponawiaj tego komunikatu ”). Odwołanie żądania hasła trwa do zamknięcia okna Testy funkcjonalne oraz następuje 
oddzielnie dla testów wyjść dwustanowych i oddzielnie dla testów funkcjonalnych zabezpieczeń. 
Sprawdzenie  wejść  dwustanowych  polega na obserwacji stanu wejść, odwzorowywanego w oknie Testy 
funkcjonalne – panel Wejścia dwustanowe w postaci świecącej żółtej lampki przy danym sygnale. Podczas 
sprawdzania wejść dwustanowych zespół pozostaje w stanie normalnej pracy. 

Rys. 4.2.21. Polecenia użytkownika do CZAZ. 

�

�

102

CZAZ-RL



CZAZ-RL 4. Obsługa i eksploatacja INSTRUKCJA OBSŁUGI 

EE424017 4––60

Sprawdzenie  wyjść  dwustanowych  polega na obserwacji stanu wyjść, odwzorowywanego w oknie Testy 
funkcjonalne – panel Wyjścia dwustanowe w postaci świecącej czerwonej lampki przy danym sygnale.  
Aby wymusić zmianę stanu danego wyjścia, należy kliknąć lewym przyciskiem myszki w kwadratowym 
okienku przy określonym sygnale w panelu Wyjścia dwustanowe. Testowane wyjście pobudzone jest przez 
stały czas równy 10 s lub do ponownego kliknięcia lewym przyciskiem myszki.  

Sp rawdzenie  zabezpieczeń  (PX, PI, PIoK) polega na ustawieniu rodzaju zwarcia i uruchomieniu testu 
przyciskiem  Pobudzenie . Podczas testu zespół wykonuje wszystkie sekwencje logiczne i operacje łączeniowe 
styków identycznie jak podczas zakłócenia w stanie normalnej pracy (wraz z wyjściami sterującymi 
wy ł ącz  /  za ł ącz).  Reakcja zespołu jest odwzorowywana w oknie Status bieżący oraz na ekranie wyświetlacza 
LCD na płycie czołowej zespołu (panel komunikacji operatora PK).  
Ponadto, reakcja zespołu jest zapisana w postaci rejestracji zdarzeń. Dzięki temu użytkownik może 
generować raport z testów w postaci wydruku rejestracji zdarzeń (drukowanie rejestracji zdarzeń – zgodnie z 
rozdziałem „� Rejestrator / Rejestrator zdarzeń”). 

Rys. 4.2.22.  Testy CZAZ-RL. 

�

�

103

CZAZ-RL



CZAZ-RL 4. Obsługa i eksploatacja INSTRUKCJA OBSŁUGI

Podczas normalnej pracy urządzenia wyświetlacz może pracować w trzech podstawowych trybach wyświetlania 
informacji: 

1. Tryb podstawowy (brak komunikatów).
Na ekranie wyświetlana jest nazwa zespołu i winieta firmowa ZEG-ENERGETYKA jak na poniższym rysunku: 

CZAZ-RL
ZEG-ENERGETYKA

ul.Bp.Burschego 3
43-100 Tychy

2. Tryb wyświet lania  komunikatów o  stan ie  b ieżącym .

Przykładowe okno wyświetlacza w tym trybie przedstawiono na poniższym rysunku. W trybie tym na ekranie
(w dwóch dolnych wierszach) wyświetlane są komunikaty których symbol wraz ze znaczeniem
przedstawiono w tabeli 4.3.2.  Komunikaty te zanikają po zaniku przyczyny je wywołującej (sygnały
śledzące).  W zależności od grupy ważności tych sygnałów (Tabela 4.3.2.) są one dodatkowo sygnalizowane
w postaci optycznej – miganie diod sygnalizacyjnych zgodnie z Tabelą 4.3.1.

CZAZ-RL
ZEG-ENERGETYKA

PR,K(+),AsI,

EE4240174––62
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4.3.  SYSTEM SYGNALIZACJI OPTYCZNEJ CZAZ-RL 

Zespół wyposażono w system sygnalizacji optycznej, w skład którego wchodzą: 
• zestaw trzech diod świecących;
• czterowierszowy wyświetlacz ciekłokrystaliczny.

Znaczenie różnych stanów diod sygnalizacyjnych przedstawiono w tabeli 4.3.1. 

 Tabela 4.3.1. 

zielona 
 „O.K.” 

żółta  
„POB.” 

czerwona 
 „WYŁ” Znaczenie działania 

stan diod 

świeci nie świeci nie świeci Stan pracy normalnej (przekaźnik w stanie czuwania). 

świeci świeci nie świeci 

Stan pobudzenia zabezpieczenia odległościowego; nastąpiło pobudzenie 
zabezpieczenia odległościowego bez wysłania impulsu wyłącz.  
Sygnalizacja działa z podtrzymaniem - skasowanie sygnalizacji może nastąpić 
poprzez zewnętrzny sygnał dwustanowy X10-3–X10-4 / L4-3–L4-4 lub przez 
wciśnięcie przycisku „WWZ” na panelu operatora (płyta czołowa).   W zależności 
od nastawy pobudzenie może następować przy zwarciach „do przodu” lub 
bezkierunkowo. 

świeci świeci świeci 

Stan wyłączenia przez zabezpieczenie odległościowe; nastąpiło pobudzenie 
zabezpieczenia odległościowego i wysłanie impulsu wyłącz.    
Sygnalizacja działa z podtrzymaniem - skasowanie sygnalizacji może nastąpić 
poprzez zewnętrzny sygnał dwustanowy X10-3–X10-4 / L4-3–L4-4 lub przez 
wciśnięcie przycisku „WWZ” na panelu operatora (płyta czołowa).   

świeci nie świeci świeci 

Stan wyłączenia bez pobudzenia zabezpieczenia odległościowego; nastąpiło 
wysłanie impulsu wyłącz bez pobudzenia zabezpieczenia odległościowego (np. 
od zabezpieczenia nadprądowego).    
Sygnalizacja działa z podtrzymaniem - skasowanie sygnalizacji może nastąpić 
poprzez zewnętrzny sygnał dwustanowy X10-3–X10-4 / L4-3–L4-4 lub przez 
wciśnięcie przycisku „WWZ” na panelu operatora (płyta czołowa).   

mruga nie świeci nie świeci 

Zespół znajduje się w stanie „TESTY”.  
Uwaga:   wszystkie funkcje zabezpieczeniowe są zablokowane; zabezpieczenia 

działa według programu przewidzianego dla sprawdzenia 
zabezpieczenia.   

mruga nie świeci mruga 

Zespół znajduje się w stanie „testów’, stan występuje przy sprawdzaniu wyjść 
dwustanowych - opcja uruchamiana przez wciśnięcie przycisku „WWZ” i 
powodująca wysterowanie wyjść ustawionych wcześniej jako aktywne (stan „1”). 
Uwaga:   wszystkie funkcje zabezpieczeniowe są zablokowane; zabezpieczenia 

działa według programu przewidzianego dla sprawdzenia 
zabezpieczenia.   

nie 
świeci nie świeci nie świeci 

Urządzenie nie działa (awaria urządzenia, lub urządzenie bez podłączonego 
zasilania). 

świeci mruga stan 
dowolny 

Urządzenie sprawne technicznie. Stan niektórych funkcji może spowodować 
ograniczenie działania funkcji pomocniczych zespołu. Szczegółowe dane o tych 
sygnałach wyświetlane są na wyświetlaczu. Znaczenie sygnałów wyświetlacza 
według tabeli opisów sygnalizacji. Sygnalizacja pojawia się gdy na ekranie 
wyświetlane są sygnały grupy 2. 

świeci stan 
dowolny mruga 

Urządzenie sprawne technicznie. Stan niektórych funkcji może spowodować 
zablokowanie działania funkcji zabezpieczeniowych zespołu. Szczegółowe dane 
o tych sygnałach wyświetlane są na wyświetlaczu. Znaczenie sygnałów
wyświetlacza według tabeli opisów sygnalizacji. Sygnalizacja pojawia się, gdy na 
ekranie wyświetlane są sygnały grupy 3. 
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Przykładowy obraz okna w tym trybie przedstawiono na poniższym rysunku:  

98.06.06        04:02:17
 PX+  RE         S1-1n
 W:WD,  ORŁ1
 LOK: 12 km

Cały ekran podzielono na pola według poniższego rysunku. Kolejne litery przedstawiające pola na wyświetlaczu 
przedstawia poniższy rysunek, zaś możliwe komunikaty pojawiające się w tych polach wraz z ich znaczeniem 
przedstawiono w tabeli 4.3.3.   

 yy.mm.dd        hh:mm:ss 
 PXi  RSTE       Sk-nazwa 
 aaa:bb1,...,bbn 
 LOK: xxx 

Tabela 4.3.3. 

Numer 
wiersza 

Oznaczenie 
pozycji na 

wyświetlaczu 

Dopuszczalne  
pojawiające się  

komunikaty 
Znaczenie komunikatów 

yy.mm.dd Rok, miesiąc, dzień wystąpienia zakłócenia. 1. 
hh:mm:ss Godzina, minuta, sekunda wystąpienia zakłócenia. 

PX+ Pobudzenie zabezpieczenia odległościowego „do przodu”. PXi 
PX- Pobudzenie zabezpieczenia odległościowego „ do tyłu”. 

R R Zwarcie z udziałem fazy R. 
S S Zwarcie z udziałem fazy S. 
T T Zwarcie z udziałem fazy T. 
E E Zwarcie z udziałem ziemi (pobudzenie przekaźnika Io). 

S1-xxx Zwarcie w strefie 1 (xxx- nazwa strefy ustawiona przez operatora). 
S2-xxx Zwarcie w strefie 2 (xxx- nazwa strefy ustawiona przez operatora). 
S3-xxx Zwarcie w strefie 3 (xxx- nazwa strefy ustawiona przez operatora). 
S4-xxx Zwarcie w strefie 4 (xxx- nazwa strefy ustawiona przez operatora). 

2. 
Sk-nazwa 

S5-xxx Zwarcie w strefie 5 (xxx- nazwa strefy ustawiona przez operatora). 
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Tabela 4.3.2. 

Grupa 
ważności 

Oznaczenie 
 (wyświetlany 
komunikat) 

Znaczenie komunikatu 

K(+) Kierunek przepływu mocy „do przodu”; informacja włączana, gdy prąd obciążenia linii 
przekroczy 0,1•In. 

K(-) Kierunek przepływu mocy „do tyłu”; informacja włączana, gdy prąd obciążenia linii przekroczy 
0,1•In. 

1 

PR Przepełnienie rejestratora (ilość informacji w buforze przekracza nastawiony próg [%] ) 
BŁ Uszkodzenie łącza w. cz.  

BSPZ Stan zablokowania działania automatyki SPZ spowodowany czynnikiem zewnętrznym (np. stan 
rozbrojenia wyłącznika lub odstawienie SPZ) lub czynnikiem wewnętrznym (np. załączenie linii 
na zwarcie lub blokada SPZ po wysłaniu impulsu „załącz” w cyklu SPZ).   

BZal Stan zablokowania załączania spowodowany przez układ kontroli synchronizmu KS 
(zablokowanie impulsu „załącz” w cyklu SPZ oraz otwarcie styku na wyjściu „ZZ(KS) – zaciski: 
X6-9 – X6-10 / L8-9 – L8-10. 

AsI Przekroczenie nastawionego progu asymetrii prądowej. 

2 

AsU Przekroczenie nastawionego progu asymetrii napięciowej. 
BZ Uszkodzenie w obwodach napięciowych wejść pomiarowych. Sygnał pobudzony wewnętrznie, 

lub zewnętrznie (wejście NHS) uruchamiany po nastawionej zwłoce czasowej.   
BX Blokada zabezpieczenia odległościowego spowodowana zmianą stanu sygnału na wejściu 

zewnętrznym X10-7 – X10-8 / L4-7 – L4-8.   
BI Blokada zabezpieczeń rezerwowych (nadprądowego i ziemnozwarciowego) spowodowana 

zmianą stanu sygnału na wejściu zewnętrznym X10-9 – X10-10 / L4-9 – L4-10.   
UX Uszkodzenie zabezpieczenia odległościowego; informacja o niedziałaniu zabezpieczenia 

odległościowego spowodowana fizycznym uszkodzeniem modułów.    
BXDSP1 Błąd działania modułu DSP1 spowodowane  np. fizycznym uszkodzeniem urządzenia. 
BXDSP2 Błąd działania modułu DSP3 spowodowane  np. fizycznym uszkodzeniem urządzenia. 

BXDSP3 Błąd działania modułu DSP3 spowodowane  np. fizycznym uszkodzeniem urządzenia. 
BXMRL Błąd działania modułu MRL spowodowane np. fizycznym uszkodzeniem urządzenia. 
BXML Brak komunikacji pomiędzy modułem ML i  MK spowodowane np. uszkodzeniem fizycznym 

modułów MK lub ML. 
BXMK Nieprawidłowe działanie modułu MK spowodowane np. fizycznym uszkodzeniem modułu 

SK Suma kontrolna (uszkodzenie sprzętu). 

3 

UZ Uszkodzenie zasilania; sygnał spowodowany zakłóceniem w układzie zasilania napięciem 
pomocniczym.  

3. Tryb wyświet lania  komunikatów o  zadz ia łan iu .

Tryb wywołany jest przez:
● sygnał pobudzenia zabezpieczenia odległościowego;
● wysłanie impulsu wyłączającego;
● pobudzenie przekaźnika Io.

Sygnalizacja działa z podtrzymaniem. Podtrzymanie wyświetlanej informacji trwa do momentu skasowania 
jej przez wciśnięcie przycisku „WWZ” lub do momentu przyjścia kolejnego zakłócenia, powodującego 
wyświetlenie informacji dotyczących kolejnego zakłócenia.  
Treść komunikatu z ostatniego zakłócenia jest przechowywana w pamięci zespołu do chwili wystąpienia 
następnego zakłócenia i wygenerowania związanego z nim komunikatu.  
Odczyt komunikatu z ostatniego zakłócenia można dokonać w dowolnej chwili za pomocą programu obsługi 
z panelu komunikacji operatora PK (patrz pkt. 4.1.3). 
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Przykładowy obraz okna w tym trybie przedstawiono na poniższym rysunku:  

98.06.06        04:02:17
 PX+  RE         S1-1n
 W:WD,  ORŁ1
 LOK: 12 km

Cały ekran podzielono na pola według poniższego rysunku. Kolejne litery przedstawiające pola na wyświetlaczu 
przedstawia poniższy rysunek, zaś możliwe komunikaty pojawiające się w tych polach wraz z ich znaczeniem 
przedstawiono w tabeli 4.3.3.   

 yy.mm.dd        hh:mm:ss 
 PXi  RSTE       Sk-nazwa 
 aaa:bb1,...,bbn 
 LOK: xxx 

Tabela 4.3.3. 

Numer 
wiersza 

Oznaczenie 
pozycji na 

wyświetlaczu 

Dopuszczalne  
pojawiające się  

komunikaty 
Znaczenie komunikatów 

yy.mm.dd Rok, miesiąc, dzień wystąpienia zakłócenia. 
1. 

hh:mm:ss Godzina, minuta, sekunda wystąpienia zakłócenia. 

PX+ Pobudzenie zabezpieczenia odległościowego „do przodu”. PXi 
PX- Pobudzenie zabezpieczenia odległościowego „ do tyłu”. 

R R Zwarcie z udziałem fazy R. 
S S Zwarcie z udziałem fazy S. 
T T Zwarcie z udziałem fazy T. 
E E Zwarcie z udziałem ziemi (pobudzenie przekaźnika Io). 

S1-xxx Zwarcie w strefie 1 (xxx- nazwa strefy ustawiona przez operatora). 
S2-xxx Zwarcie w strefie 2 (xxx- nazwa strefy ustawiona przez operatora). 
S3-xxx Zwarcie w strefie 3 (xxx- nazwa strefy ustawiona przez operatora). 
S4-xxx Zwarcie w strefie 4 (xxx- nazwa strefy ustawiona przez operatora). 

2. 
Sk-nazwa 

S5-xxx Zwarcie w strefie 5 (xxx- nazwa strefy ustawiona przez operatora). 
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 Tabela 4.3.3. c.d. 

Numer 
wiersza 

Oznaczenie 
pozycji na 

wyświetlaczu 

Dopuszczalne  
pojawiające się  

komunikaty 
Znaczenie komunikatów 

W Wysłanie impulsu wyłącz. 
WZ Cykl „wyłącz–załącz” automatyki SPZ. 

WZW Cykl „wyłącz–załącz-wyłącz” automatyki SPZ. 
Z Wysłanie impulsu załącz w cyklu zewnętrznego pobudzenia SPZ. 

aaa 

ZW Cykl „załącz-wyłącz” automatyki SPZ. 
WD Wyłączenie definitywne. 
WX Wyłączenie przez zabezpieczenie odległościowe z czasem strefy. 

PWX Wyłączenie przez zabezpieczenie odległościowe z czasem SPZ. 
ORŁ1 Wyłączenie z udziałem łącza kanał 1. 
 ORŁ2 Wyłączenie z udziałem łącza kanał 2. 

WI Wyłączenie przez zabezpieczenie nadprądowe. 

3. bb1,..., bbn

WIoK Wyłączenie przez zabezpieczenie ziemnozwarciowe. 

LOK: aaa Odległość od miejsca zwarcia (aaa - wartość w kilometrach). 
LOK: bez pob. PX Brak pobudzenia zabezpieczenia odległościowego - określenie 

odległości od miejsca zwarcia jest niemożliwe. 
LOK: błąd wybiornika Błąd wybiornika fazowego (sprzeczne dane o rodzaju zwarcia) 

określenie odległości niemożliwe.  
LOK: krótkie zwarcie Zbyt krótki przebieg zwarciowy; określenie miejsca zwarcia 

niemożliwe.   
LOK: krótki przedbieg Zbyt krótki czas przedbiegu przed zwarciem. 
LOK: zapis zmieniony Zapis przebiegu zmieniony podczas obliczeń; określenie miejsca 

zwarcia niemożliwe.    
LOK: Wyłączony Lokalizator wyłączony programowo (w nastawach). 

4. 

LOK: xxx 

LOK: .... Oczekiwanie na wynik obliczeń. 

4.4. OBSŁUGA ZA POŚREDNICTWEM SYSTEMÓW NADRZĘDNYCH. 

Zespół CZAZ-RL może współpracować z dwoma niezależnymi systemami nadrzędnymi komunikacji, 
odbywającej się w standardzie RS 485, za pośrednictwem portów komunikacji szeregowej COM1 i COM2.     
Komunikacja CZAZ-RL z systemami nadrzędnymi odbywa się zgodnie z protokołem MODBUS (ASCII lub RTU), 
stosowanym w zespołach automatyki zabezpieczeniowej rodziny „CZAZ”, produkowanych przez ZEG-Energetyka 
Sp. z o.o. , Tychy. 
Zakres funkcji obsługi CZAZ-RL, dostępnych z poziomu danego systemu nadrzędnego, jest uzależniony od 
zastosowanego programu aplikacyjnego, korzystającego z listy obiektów zespołu.    
Dokumentacja protokołu komunikacyjnego stosowanego w urządzeniach rodziny „CZAZ”, wraz z opisem listy 
obiektów, jest dostępna w ZEG-Energetyka Tychy, na życzenie osób tworzących programy aplikacyjne.   

–––––  K o n i e c  r o z d z i a ł u  4  –––––
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