ADR – View
Software pro třífázové analyzátory sítí

Software Systems
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ADR-VIEW – PŘEDSTAVENÍ
ADR-View je software pro analyzátory sítí VEMER řady ADR. Tyto přístroje jsou připojeny ke sledujícímu
PC pomocí sériové linky protokolu RS-485. Program ADR-View shromažďuje data, kontroluje jejich
správnost a zobrazuje je uživateli několika způsoby – na obrazovce, v tištěném formátu nebo je může
ukládat ve formátu vhodném k dalšímu zpracování v tabulkovém procesoru jako například MS Excel.
Obsahem balení je:
- 1 CD-ROM pro kompletní instalaci softwaru ADR-View
- 1 rozhraní RS485/232 pro připojení k sériovému portu PC

Licenční podmínky

Uživatelská licence
Software ADR-View a příslušná dokumentace je majetkem VEMER S.p.A. VEMER S.p.A. uděluje
uživateli licence právo nainstalovat a používat kopii softwaru ADR-View na jednom libovolném počítači.

VEMER S.p.A.
doporučuje
používat software tak, jak je uvedeno v manuálu
odmítá
odpovědnost za jakékoliv neoprávněné zásahy do programu. Odpovědnost za ztrátu nebo poškození
z těchto důvodů a škody tím vzniklé včetně spojení s používáním přístroje jež zahrnuje veškeré mění, je
limitována výší ceny zaplacené za licenci výrobku, na základě platné legislativy

zakazuje
jakékoliv změny, kopírování, přenosy či šíření aplikací softwaru bez předešlého písemného povolení
vyhrazuje si právo
modifikace software a jeho instrukcí ve smyslu změn jeho parametrů a legislativy.
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TECHNICKÁ SPECIFIKCE
Název: ADR-view
Verse: 1.00
Minimální konfigurace
Osobní počítač:
- mikroprocesor Pentium 200 (vyšší verze doporučeny)
- operační paměť RAM 32 Mbytes či více
- Super VGA grafická karta s minimálním rozlišením 800x600 pixelů
(doporučujeme rozlišení 1024x768 pixelů či více)
- Barevný monitor schopný zobrazit výše uvedené rozlišení
- Volný COM port pro připojení rozhraní RS-485/232
- Myš
Softwarové vybavení
Tento produkt je kompatibilní s následujícími operačními systémy:
- Windows 95/98/ME
- Windows NT 4.0 - Windows 2000
Další doporučené vybavení
- Tiskárna (inkoustová či laserová)
- Microsoft Excel 97 nebo novější verze, nebo podobný tabulkový procesor

Rozhraní RS232/485
Připojení k sériovému portu RS232 (COM) je pomocí rozhraní RS485/232, viz obrázek.
Na straně PC je 25-pinový konektor pro připojení na COM port. Pro připojení k 9-pinovému konektoru je
třeba použít redukci běžně dostupnou na trhu. Doporučujeme nastavení přepínačů dle obrázku.
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VŠEOBECNĚ
Všechna okna programu mají tlačítko 'Esc', pomocí kterého je možné opustit toto menu a tlačítko '? ', které aktivuje on-line help
nabízející nápovědu k aktivnímu panelu.
Tyto funkce je možné rovněž vyvolat pomocí funkčních kláves na klávesnici:
–
F1: aktivuje on-line help
–
Esc: opustí aktivní menu

Poznámka k použití návodu:
– Pro přehlednost můžete najít v horní části stránky diagram s vyznačením popisované části menu.
Po instalaci programu doporučujeme přejít přímo do části 2, Nastavení, pro nastavení všeobecných a základních
pracovních parametrů.

INSTALACE A UVEDENÍ DO PROVOZU
Pro instalaci postupujte podle následujících instrukcí:
Vložte CD do CD-ROM mechaniky;
V průzkumníkovi otevřete adresář CD-ROM mechaniky;
Dvojitým klikem na adresář “RunTimeEngine” otevřete tento adresář, dvojitým klikem na Setup.exe spustíte instalaci;
Po dokončení instalace se vraťte do základního adresáře CD-ROMu, otevřete adresář ADR_view. Dvojitým klikem na
Setup.exe spustíte instalaci;
Program je standardně instalován na disk c: do adresáře ADR-View. Tato cesta může být změněna během instalace;
Na konci úspěšné instalaci se zobrazí okno potvrzující úspěšnou instalaci. Po stisku OK se ukončí instalace.

POUŽITÍ PROGRAMU
Po spuštění programu se zobrazí úvodní obrazovka. Odtud je možné se dostat k hlavním funkcím programu pomocí následujících
tlačítek:
< VEMER >
Zobrazí informace o VEMER.

< ADR - Panel >

Otevře ADR ovládací panel (pokud je aktivován přístup přes heslo, zobrazí se vstup pro heslo).

< Setup >

Otevře okno nastavení. Zde se provede první nastavení základních parametrů programu po instalaci.

< Info >

Pro zobrazení informací o programu.
< Exit > (nebo Esc)
Ukončení programu.
< ? > (F1)
Zobrazí on-lne help. Toto okno obsahuje rovněž podrobnější verzi těchto instrukcí, které doporučujeme přečíst.
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ADR-View

1.1
1.2
1.3
1.4

1 – ADR Panel
2 – Setup
3 – Info

Find
Data on file
Reconnect
Events

Ovládací panel
Klikněte v hlavním menu na < ADR - Panel >.
Toto je hlavní okno pro sledování jednotlivých přístrojů. Je organizováno do mřížky v níž jsou zobrazeny jednotlivé ADR jednotky.
Velikost této mřížky je možné nastavit pomocí 3 modrých panelů v levé části obrazovky.
-

"Total Grid" panel: používá se pro nastavení plochy mřížky obsahující jednotky ADR, které bude uživatel nastavovat. Použitím
tlačítek (+) či (-) nastavíte počet řádků (rows) a sloupců (columns). Není možné zrušit řádek či sloupec obsahující ADR jednotku
již nastavenou uživatelem. Aktuální rozměry mřížky se zobrazí na obrazovce.

-

"Visible grid" panel: používá se pro nastavení mřížky přímo viditelné uživatelem. Toto je mřížka zobrazená na obrazovce.
Použitím tlačítek (+) či (-) nastavíte počet zobrazených řádků (rows) a sloupců (columns). Maximální počet řádků či sloupců je
hodnota nastavená v "Total Grid". Pro zobrazení celé mřížky je možné použít posouvací lištu na straně.

-

"1st visible cell" panel: určuje první zobrazenou jednotku. Používá se pro nastavení prvního zobrazeného přístroje je-li "Total
Grid" odlišný od "Visible Grid". Při každém startu programu se nastaví standardní hodnoty 1,1.

POPIS POLE
Každé pole reprezentuje jednu jednotku ADR, jejíž adresa a sériový port je zobrazen v levém horním poli. Obrázek zobrazuje zda je
ADR jednotka nastavena a jakého je typu (4 DIN nebo panelová). Ve spodním poli je zobrazen popis jednotky.
Stav jednotky ADR (ON/OFF) je znázorněn odpovídající polohou přepínače.
Stav komunikace je znázorněn barvou kontrolky umístěné pod přepínačem (žlutá = ON-line, jantarová = OFF-line) a hlášením
“ON/OFF-Line”.
Každá jednotka obsahuje následující tlačítka:
< SETUP >

Používá se pro připojení a nastavení parametrů každé jednotky
ADR. Celé nastavení je uloženo do souboru, při příštím spuštění
se tedy nastavení automaticky zachová. Je-li nastaveno heslo, je
třeba jej zadat před změnou nastavení.
< VIEW >
Otevře okno zobrazující data získaná z jednotek ADR.
Mask of the cell
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PŘÍKAZY PANELU
< Find >
Otevírá menu pro vyhledání a zobrazení konkrétní jednotky ADR. Kliknutím na jednotku a potvrzením tlačítkem ‘OK’ se provede
nastavení vybraného přístroje jako 1. viditelný (1st visible cell).
< Data on file >
Umožňuje otevřít ADR data uložené v souboru. Uložená data jsou v textovém souboru ve formátu, který může být jednoduše
zpracován tabulkovým procesorem. Pokud je nastaveno heslo, je třeba ho pro přístup zadat.
< Reconnect >
Provede pokus o připojení jednotek, které jsou momentálně off-line.
< Events >
Zobrazí hlášení popisující činnost programu a obsluhy. Přístup může být chráněn heslem.
< Exit > (nebo Esc)
Opuštění menu.
< ? > (nebo F1)
Spustí nápovědu.

Control panel
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ADR-View

1.1 Find
1.2 Data on file
1.3 Reconnect
1.4 Events

1 – ADR - Panel
2 – Setup
3 – Info

Hledání jednotky ADR
Po stisku tlačítka < Find > v menu ADR-panel, zobrazí se následující okno.

Po vložení hledaného řetězce (nezáleží na velikosti písmen) a stisku tlačítka < Filter >, se zobrazí pouze jednotky jejichž popis
obsahuje tento řetězec. Vyberte požadovanou jednotku a stiskněte OK. Hledaná jednotka se zobrazí v levém horním rohu.
(Při této operaci se může přenastavit "Visible Grid" v závislosti na "Total Grid").
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ADR-View

1.1 Find

1 – ADR - Panel

1.2 Data on file
1.3 Reconnect
1.4 Events

2 – Setup
3 – Info

Zobrazení dat uložených v souboru
Pro vstup do tohoto menu, stiskněte < Data on file > v menu ADR-panel.
Toto menu se používá k extrakci dat získaných z ADR z DATALOG souboru. Tato data odpovídají jednomu přístroji a časovému
intervalu.
NASTAVENÍ
< ADR >
Slouží k vybrání jednotky ADR jejíž data mají být zobrazena. Jednotka se určí nastavením příslušného portu a adresy.
< Time interval >
Slouží k nastavení počátečního a konečného času sledované periody.
< Electrical measurements >
Touto položkou je možné určit sledované veličiny, standardně jsou zobrazeny všechny.
TLAČÍTKA:
< OK >
Spustí extrakci dat dle nastavení. Uživatel je dotázán na jméno souboru do kterého mají být data uloženy. Jestliže již soubor
existuje, budou data přidána na konec stávajícího souboru.
< Excel >
Slouží pro výběr předem uloženého souboru, který se pak automaticky otevře v MS Excelu.
< Exit > (nebo Esc)
Slouží pro opuštění menu.
< ? > (nebo F1)
Spustí Help.

Data memorisation on file mask
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ADR-View

1.1 Search
1.2 Data on file
1.3 Reconnect
1.4 Event log

1 – ADR - Panel
2 – Setup
3 – Info

Event log
Stiskem tlačítka < Event log > se zobrazí události, které nastaly během chodu ADR-View.

Následující tlačítka mají tyto funkce:
< Erase file >
Smaže veškerý obsah souboru.
< Exit > (nebo Esc)
Odchod z okna.
< ? > (nebo F1)
Help.
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ADR-View

1 – ADR - Panel

2.1 Parameters
2.2 DLG handling
2.3 Data on file

2 – SETUP
3 - Info

SETUP - nastavení
V hlavním menu klikněte na < SETUP >.
Zobrazí se okno 'service procedures' (viz obrázek), s následujícími tlačítky:
< Parameters >
Základní nastavení. Přístup je možné chránit heslem.
< DLG handling >
Slouží pro nastavení datalog souboru. Přístup je možné chránit heslem.
< Data on file >
Umožňuje otevřít ADR data uložené v souboru. Uložená data jsou v textovém souboru ve formátu, který může být jednoduše
zpracován tabulkovým procesorem. Pokud je nastaveno heslo, je třeba ho pro přístup zadat.
< Exit > (nebo Esc)
Odchod z okna
< ? > (nebo F1)
Help.
Tato obrazovka slouží ke spuštění celé řady utilit, které musí běžet před nebo po zisku dat z ADR.
Nastavují se zde základní parametry pro chod programu.

Service procedures
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ADR-View

1 – ADR - Panel
2.1 Parameters

2 – SET-UP

2.2 DLG
management
2.3 Data on file

3 - Info

Parameter setting
< Parameters >
Toto menu slouží k nastavení celé řady hodnot přímo uživatelem. Nastavení parametrů je na uloženo do souboru, pro uchování
nastavení při příštím spuštění.
Nastavitelné parametry:
- N° of minures – počet minut po kterých dojde k pokusu o připojení všech off-line jednotek (standardní nastavení je 15 minut).
- N° of rows a columns – počet řádků a sloupců standardně zobrazených (standardně 2 a 3). Na tyto počáteční hodnoty je
nastavena "Visible Grid" po restartu aplikace.
- Serial port – standardní sériový port. Tato hodnota se zobrazí při nastavování nové jednotky ADR.
- Rozlišení – rozlišení obrazovky – pokud není přístupné rozlišení 1024x768 či vyšší, nastaví se parametr na minimální
požadované rozlišení (800x600).
- Sampling intervals (minimum) minimální časový interval pro zobrazení na obrazovce a pro uložení do souboru.
- Denní interval kdy se zapisují data do souboru.
- Max dimension of the datalog files – maximální velikost datalog souboru. Doporučujeme nastavit maximálně 40-50 Mbytů.
- Pass word enable / disable – požadování hesla – je-li nastaveno na ON, je požadováno heslo pro vstup do všech menu
obsahující ADR data nebo nastavujících parametry programu.
< Change PWD >
Změní přístupové heslo.
< OK >
Potvrzení nastavených hodnot a uložení do souboru.
< Exit > (nebo Esc)
Opustí menu.
< ? > (nebo F1)
Help.

Parameter setting
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Kliknutím na < Change PWD > se spustí menu pro změnu hesla. Vložte staré heslo (nebylo-li dosud heslo nastaveno vložte:
"system").

Po správném zadání hesla potvrzení tlačítkem OK se zobrazí další okno pro nastavení nového hesla a jeho potvrzení:

Do pole NewPassword vložte nové heslo, potvrďte v poli Confirm password a stiskněte OK.
< Exit > (nebo Esc)
Opustí menu bez změny parametrů.
< ? > (nebo F1)
Help.
POZNÁMKA: doporučujeme změnit standardní heslo vložením vlastního hesla. Zamezíte tak případnému vstupu
neautorizovaného uživatele.
Návrat k oknu "Service Procedures":
< OK >
Potvrzení nastavení.
< Exit >
Odchod z menu bez uložení změn.
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ADR-View

1 – ADR - Panel

2.1 Parameters
2.2 DLG handling
2.3 Data on file

2 – SET-UP
3 - Info

DLG handling – nastavení datalog souborů
Datalog soubory jsou soubory v textovém formátu obsahující všechna data získaná z jednotek ADR. Po dosažení maximální
povolené velikosti (nastavuje se v parametrech), vytvoří se nový datalog soubor. Tyto soubory jsou vytvářeny v "Datalog"
podadresáři (v závislosti na instalačním adresáři ADR_view), a jsou pojmenovány datem ve formátu "rrrrmmddnn" s koncovkou
".dlg". Kliknutím na < DLG management > v menu “Service Procedures” otevře se okno ve kterém je možné vytvořit zálohu datalog
souborů, obnovit je, nebo je odstranit.

< Select File >
Po kliknutí na tlačítko < select file > vyberte soubor.
< Backup >
Tímto tlačítkem vytvoříte zálohu vybraného souboru.
< Restore >
Používá se pro obnovení datalog souboru z odpovídající zálohy.
< Delete >
Smaže vybraný soubor. Je možné smazat zároveň vybraný soubor i zálohu.
< Exit > (nebo Esc)
Opustí menu.
< ? > (nebo F1)
Help.
Poznámka: kontrolujte datalog adresář a soubory, které obsahuje v pravidelných intervalech, pro předcházení neovladatelného
růstu. Použijte procedury popsané na této stránce k přenosu málo používaných souborů na jiná zálohovací místa, nebo je smažte,
nejsou-li důležité. Chcete-li redukovat množství ukládaných dat, změňte vzorkovací interval na větš, nebo nastavte non-sampling
intervaly (see page 19).
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ADR-View

SETUP

1 – ADR - Panel

1.1
1.2
1.3
1.4

2 – Setup
3 – Info

Find
Data on file
Reconect
Events

VIEW

Nastavení parametrů ADR jednotky
V menu ADR control panel stiskněte tlačítko < SETUP > vybrané jednotky (viz.
obrázek) zobrazí se menu ADR Parameter Setting. Toto menu obsahuje několik
polí:
- ADR address: tato hodnota odpovídá nastavené hodnotě na přístroji. Software
kontroluje, zda není stejná adresa použita u více přístrojů, připojených na stejný
sériový port. Pokud se tak stane, zobrazí se varovné hlášení.
- Serial port: odpovídá číslu sériového portu, na který je připojeno rozhraní
RS485/232.
- ADR status (ON/OFF): Je-li nastaveno na OFF, zůstane tento přístroj nepřipojen a program s ním nebude komunikovat. Je-li
nastaveno na ON, program se pokusí o navázání komunikace. Pokud se to nepodaří, zůstane přístroj OFF-line a program se
automaticky pokusí o navázání komunikace po nastaveném čase.
- ADR model: výběr připojeného modelu ADR (ADR-D či ADR-R).
- Description: popis přístroje pro snazší rozlišení jednotlivých jednotek.
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- Sampling interval for data displayed: definuje vzorkovací interval (minimum, záleží na počtu ADR jednotek připojených na
každém sériovém portu) mezi dvěmi požadavky o data pro zobrazení v číselné i grafické formě.
- Save data: dva přepínače pro záznam do souboru dat získaných z ADR a záznam maxim.
- Sampling interval for data file: definuje minimální vzorkovací interval mezi dvěmi úspěšnými žádostmi o ADR Data ukládaná do
souboru.
- Daily time interval: určuje denní časový interval pro který se má provádět zaznamenávání naměřených hodnot do souboru.
Pokud je počáteční čas větší než konečný, bude zaznamenávání probíhat od nastaveného času, do konečného času následujícího
dne.
- Absolute time interval: definuje časový interval mezi dvěmi dny, po který se má zaznamenávání provádět.
< Data excluded >
Po stiku tohoto tlačítka se otevře okno, kde lze vytvářet, upravovat a vymazat intervaly, pro které se nemá provádět záznam do
souboru. Je možné nastavit jakýkoliv počet intervalů pro jakékoliv měřené veličiny. Data budou ukládána pouze pokud alespoň
jedna veličina bude mimo nastavený interval.
Pro vložení nového intervalu vyberte měřenou veličinu a nastavte dolní a horní mez intervalu (s nastavením multiplikátoru k-kilo, Mmega, G-giga) a stiskněte < Enter >.
Pro úpravu a vymazání či zobrazení intervalů stiskněte < View Intervals >. Pomocí šipek u pole Scroll je možné listovat mezi
jednotlivými intervaly. Pro smazání intervalů stiskněte < Delete >. Pro změnu intervalu, změňte hodnoty a stiskněte < Modify >.
Důležité: Pokud stiskněte < Exit > bez potvrzení tlačítkem < Modify >, opustí se okno bez uložení změn. Tyto změny budou
uloženy pouze pokud se při odchodu z okna ADR parameter setting potvrdí stiskem tlačítka < OK >.
< Reread TA/TV >
Toto tlačítko aktivuje nové načtení nastavení převodových poměrů proudových a napěťových transformátorů na vstupu ADR.
< Set TA/TV >
Otevře menu pro nastavení převodových poměrů proudových a napěťových transformátorů na vstupu ADR jednotky.
< Reread ADR time >
Aktivuje znovunačtení aktuálního času ADR jednotky.
< Set ADR time >
Otevře menu pro nastavení aktuálního času ADR jednotky.
< OK >
Potvrdí nastavení a opustí okno.
< Delete >
Odpojí ADR jednotku.
< Print >
Vytiskne nastavenou konfiguraci.
< Exit > (nebo Esc)
Opustí menu bez uložení změn.
< ? > (nebo F1)
Help.
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ADR-View

SETUP

1 – ADR - Panel

1.1
1.2
1.3
1.4

2 – Setup
3 – Info

Find
Data on file
Reconnect
Events

VIEW

Zobrazení naměřených hodnot
Stiskem tlačítka < VIEW > se otevře okno s grafickými a číselnými naměřenými hodnotami. Nahoře je pět modrých tlačítek
přepínajících zobrazení měřené hodnoty systémové hodnoty, napětí a proudy, výkon, fázový posun, a maximální hodnoty.
Pod každou obrazovkou s aktuální hodnotou je ikona pro zobrazení časového průběhu. Pro třífázové hodnoty (napětí, výkon a
fázový posun) je možné zobrazit všechny tři průběhy pomocí ikony vpravo.
U okna se zobrazením maximálních hodnot jsou tlačítka pro vynulování maximálních hodnot a vynulování času ADR jednotky.
Vpravo nahoře je ikona pro zobrazení historie naměřených hodnot v tabulce.

< Exit > (nebo Esc)
Opuštění okna.
< ? > (nebo F1)
Help.
< Print >
Vytisknutí všech hodnot zobrazených v okně. Zobrazí se menu, ve kterém je možno zadat poznámku, která se zobrazí v zápatí
stránky.
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ADR-View

1 – ADR - Panel
2 – Setup
3 – Info

SETUP
1.5
1.6
1.7
1.8

Find
Data on file
Reconnect
Events

VIEW

Grafické zobrazení průběhu
Toto okno zobrazuje průběh naměřených hodnot (viz obrázek).
Program si pamatuje až 1000 hodnot každé veličiny, po zaplnění bufferu, každá nová hodnota nahradí jednu starou.
Graf dokáže zobrazit maximálně 100 hodnot, pomocí ukazatele pod grafem je možno listovat mezi naměřenými hodnotami.

Šedou barvou je zobrazen trend (počítaný z 20 vzorků), statistické údaje zobrazené vpravo jsou brány ze souboru s historií
naměřených hodnot (maximum, minimum, průměr a standard deviation).
Rozsah grafu se automaticky nastavuje dle maximální hodnoty, toto je však možné vypnout přepínačem Autoscaling Y.
Kliknutím na pole s názvem zobrazené veličiny se vysune pole s veličinami, které je možno kliknutím zobrazit.
< Delete Historic >
Smaže veškerá data v souboru s historií pro ADR.
Důležité: smažou se veškeré naměřené veličiny nejen zobrazené.
< Exit > (nebo Esc)
Opustí okno.
< ? > (nebo F1)
Help.
< Print >
Vytiskne zobrazený graf. Otevře okno pro zadání poznámky tištěné do zápatí stránky.
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ADR-View

1 – ADR - Panel
2 – Setup
3 – Info

SETUP
1.9
1.10
1.11
1.12

Find
Data on file
Reconnect
Events

VIEW

Zobrazení tabulky Historic data
Toto okno obsahuje tabulku s maximálně 1000 posledních měření získaných z ADR jednotky. Každý sloupec představuje jednu
měřenou veličinu, řádky představují jednotlivá měření.

< Refresh >
Znovu načte soubor s daty a doplní tak o aktuální měření.
< Print >
Otevře menu pro nastavení tisku průběhu naměřených hodnot (viz obrázek).

Nastavují se řádky, které mají být tisknuty a skupiny měření, které mají být vytisknuty. Každá skupina veličin je tisknuta na
samostatných stránkách po 50 řádcích.
Pro potvrzení tlačítkem < OK > [nebo Enter] se spustí tisk. Pro odchod bez tisku stiskněte < Exit > [nebo Esc].
< Exit > [nebo Esc]
Opustit okno.
< ? > [nebo F1]
Help.
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