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1. ÚvodModul MSE-2 slouží pro sběr dat z analyzátorů sítě BMR PLA33 a jejich zobrazení v aplikaci na PC.
2. Hardwarové řešení

2.1. Mechanické řešeníPro provoz zařízení je nutné přivést na svorku X1 stejnosměrné napětí 5 V. Modul obsahuje galvanicky oddělené rozhraní RS-485 s podporou komunikační sběrnice MODBUS, které slouží pro připojení dvojice analyzátorů PLA33.  Modul disponuje rozhraním Ethernet, které slouží pro připojení do lokální sítě LAN.  Uspořádání konektorů je patrné z  Obr.  2.1.  Na násuvnou svorkovnici  je  nutné připojit  z  levé strany nejprve napájecí  napětí  5 V a dále rozhraní  RS-485,  které  propojuje  modul  s  analyzátory  PLA33.  Toto rozhraní je galvanicky oddělené, tedy svorky -5 V a G jsou galvanicky oddělené a neměly by být propojeny !  Rozhraní  RS-485  obsahuje  komunikační  vodiče  A,  B  a  svorku  pro  společný  potenciál  G,  což  je  zemní potenciál rozhraní RS-485, tedy také zemní potenciál analyzátorů PLA33.Rozhraní ethernet se připojuje pomocí kabelu s konektorem RJ-45. Aktivitu rozhraní signalizuje žlutá LED dioda, která je umístěna přímo na konektoru.Posledním  konektorem  je  konektor  s  programovacím  rozhraním  modulu  MSE,  který  je  určen  pro servisní  účely.  Pro  servisní  účely  je  taktéž  určena  pinová  lišta  s  dvěma  piny.  Na  pinovou  lištu  ani  na programovací konektor nesmí být připojen žádný konektor. V opačném případě hrozí poškození zařízení.Na  přední  straně  modulu  MSE  se  nachází  LED  signalizační  dioda,  která  signalizuje  stav  zařízení.  Signalizace může nabývat tří různých barev:1. zelená - provozní stav2. modrá - uložení nových dat do záznamu. Může se jednat jednak o data z analyzátorů PLA33 či o záznam chybné komunikace. 3. červená – chyba komunikace rozhraní RS-485 s jedním či oběma analyzátory PLA33.

2. Hardwarové řešení3



Křenová 19, 602 00 Brno www.strasil.net e-mail: ivo@strasil.net
IČ: 26216043 DIČ: CZ26216043 č.ú. 1031034005/2700
tel 721 735 988 fax 537 014 202

2.2. Technické parametryMaximální napájecí napětí modulu, svorky +V -V 5 V stejnosměrné, 0,35 A, +10 %Rozhraní ethernet 10/100 BASE-T(X)Rozhraní RS-485, kom. rychlost 9600 BaudAdresa analyzátoru PLA33 pro Trafo č. 1 1Adresa analyzátoru PLA33 pro Trafo č. 2 2
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3. Softwarové řešení

3.1. Konfigurace IP adresyZařízení má po prvním spuštění a připojení do sítě Ethernet výchozí IP adresu 192.168.1.207. Tuto IP adresu  lze změnit  pomocí  dodaného programu  LocateIP.   Pro správnou funkci  programu nesmí být 
na PC aktivní firewall.

Po spuštění programu a případném stisku tlačítka Search program prohledá síť a nalezne připojená zařízení MSE viz  Obr. 3.1. Pro konfiguraci  IP adresy je nutné stisknout tlačítko Configure,  čímž dojde k zobrazení okna viz Obr. 3.2. Lze zvolit jednak načtení adresy z DHCP serveru a jednak nastavení pevné IP adresy.  Po odsouhlasení  konfigurace  tlačítkem OK dojde  k  restartování  daného modulu MSE.  Tímto je  konfigurace ukončena a webové rozhraní je přístupné pod nově nastavenou IP adresou.
3. Softwarové řešení5
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3.2. Webové rozhraní modulu MSEPro přístup na webové rozhraní je nutné spustit webový prohlížeč a zadat do řádku pro zadávání adresy IP adresu zařízení. Po tomto kroku by mělo dojít k načtení hlavní stránky webového rozhraní viz Obr. 3.3.

Rozhraní  zobrazuje  základní  provozní  hodnoty  z  analyzátorů  PLA33.  Stránka  je  periodicky překreslována.  Pro nastavení  času a data modulu MSE slouží odkaz v sekci  „INFORMACE O ZAŘÍZENÍ“.  Po kliknutí na odkaz „Nastav hodiny podle času počítače“ dojde k synchronizaci času modulu MSE s časem zobrazovaným na připojeném PC.
3. Softwarové řešení6
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3.3. Aktualizace firmware přes webové rozhraníPro aktualizaci firmware přes webové rozhraní je nutné přistoupit ve webovém prohlížeči na danou  IP adresu  zařízení  a  otevřít   odkaz  „/fw/upload.zhtml“.  Tedy  adresa  může  vypadat  například 192.168.1.207/fw/upload.zhtml.  Při  načtení stránky je uživatel  vyzván k zadání jména a hesla.  Jméno i  heslo je přednastaveno ve firmware a nelze je měnit uživatelem. Přihlašovací jméno adminHeslo upload

Po přihlášení se načte stránka s rozhraním pro nahrání a aktualizaci firmware viz  Obr. 3.5. Je nutné zvolit  správný  firmware  pro  dané  zařízení.  Soubor  musí  mít  koncovku  „*.bin“,  tedy  binární  formát. Nahrávání souboru do zařízení může trvat v závislosti na rychlosti sítě až několik desítek sekund.

Po úspěšné aktualizaci firmware se objeví stránka zobrazující počet aktualizovaných dat a informaci o úspěšnosti procesu viz  Obr. 3.6. Pro dokončení aktualizace je nutné stisknout tlačítko „Restart“. Následně dojde k restartování  modulu MSE, čímž dojde krátkodobě také k výpadku webového rozhraní  zařízení. Pro opětovné načtení webového rozhraní je nutné po několika sekundách znovu načíst stránku v prohlížeči. V  případě,  že nedojde k automatickému restartu zařízení  je  vhodné zařízení  odpojit  a  zpět  připojit  na  napájecí napětí 5 V, čímž dojde k  úplnému restartu zařízení.
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Obr. 3.4: Výzva k zadání jména a hesla  
uživatele

Obr. 3.5: Webová stránka pro  
výběr souboru  a aktualizaci  
firmware

Obr. 3.6: Webová stránka informující o  
úspěšné aktualizaci firmware
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4. Program SEE-2/MSE-2 Logger

4.1. Účel programuProgram SEE-2/MSE-2 Logger je určen pro zpracování dat ze sběrných jednotek MSE-2, připojených do sítě Ethernet. Program je určen pro operační systémy Windows XP, Windows Vista a Windows 7 (32 i 64-bitové).Hlavní funkcí programu je stahování dat ze sběrné jednotky MSE-2. Vnitřní paměť jednotky je schopna pojmout  7  dnů  měřených  dat  v  intervalu  měření  1  minuta;  starší  data  jsou automaticky  přepisována.  Minimálně jednou za 7 dnů tedy musíme data ze sběrné jednotky přenést  do databáze programu – to znamená, že počítač, na kterém je program nainstalován, musí být spuštěn alespoň jednou týdně a během  tohoto spuštění musí proběhnout stahování dat ze sběrné jednotky.Standardním nastavením programu je automatické stahování dat ze sběrné jednotky jednou za 15 minut (po spuštění programu resp. počítače za 5 minut od spuštění). Stahování dat můžeme vyvolat také ručně. Interval automatického stahování dat je možné změnit nebo automatické stahování zcela zakázat (viz odd.  4.3.1).
4.2. InstalaceInstalaci  programu  spustíme  souborem  setup.exe z  doprovodného  CD  produktu.  Doporučujeme instalovat program do takové cesty, aby byl schopen zapisovat do svého pracovního adresáře.
4.3. Provoz programuProgram se spouští pomocí zástupce v sekci Po spuštění v Nabídce Start automaticky po startu počítače a prezentuje se ve formě ikony blesku v oznamovací oblasti hlavního panelu systému. Smazáním zástupce z Nabídky start můžeme zamezit automatickému spouštění programu.Dvojitým kliknutím na ikonu, případně kliknutím pravým tlačítkem myši a výběrem  Zobrazit/schovat  
hlavní okno můžeme zobrazit hlavní okno programu.

Po  kliknutí  pravým  tlačítkem myši  na  ikonu  programu  můžeme  také  celý  program  ukončit  volbou 
Ukončit  program,  spustit  ručně stahování  dat  ze  sběrné  jednotky a sledovat  průběh přenosu dat  nebo odpočet do automatického stahování dat.
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Obr. 4.1: Místní nabídka po kliknutí pravým tlačítkem myši na  
ikonu blesku
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Pokud spustíme program pomocí Nabídky Start systému Windows a jiná instance programu již běží,  zobrazí se varování:

Doporučujeme zvolit „Ne“ a vyvolat okno již spuštěné instance programu (dvojitým kliknutím na ikonu blesku v oznamovací oblasti hlavního panelu). Technicky je možný současný běh více instancí programu  (včetně možnosti přístupu k databázi prostřednictvím souborového sdílené), ale pouze jedna z instancí by měla do databáze zapisovat (komunikovat se sběrnou jednotkou). Více instancí programu komunikujících současně se sběrnou jednotkou může vyvolat v extrémních případech i poškození dat.
4.3.1. KonfiguracePo prvním spuštění programu přejdeme do karty Nastavení a servis.

4. Program SEE-2/MSE-2 Logger9

Obr. 4.2: Varování při pokusu spustit další instanci programu

Obr. 4.3: Karta Nastavení a servis
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Na  této  kartě  můžeme  nastavit  cestu  k  souboru  databáze  (standardně  je  soubor  databáze  uložen v pracovním adresáři  programu),  IP adresu analyzátoru a nastavit automatické stahování dat ze sběrné jednotky. Změny jednotlivých údajů jsou akceptovány po stisku tlačítka Uložit změny.Funkce  Proveď dotaz a  Mazání  databáze jsou servisními  funkcemi,  které  není  vhodné v normálním provozu užívat. Chybné užití těchto funkcí může vést ke ztrátě dat nebo poškození databáze.
4.3.2. On-line stav zařízeníNa kartě  On-line stav je zobrazován v reálném čase stav sběrné jednotky a analyzátorů  (viz obr. 3.3). Na této kartě je také možné nastavit (resynchronizovat) čas sběrné jednotky podle času hodin v počítači. Tuto resynchronizaci doporučujeme provádět alespoň 2x ročně, protože časové značky měřených dat jsou určovány chodem hodin sběrné jednotky.Karta On-line stav není přístupná, probíhá-li stahování dat ze sběrné jednotky.
4.3.3. Stahování dat

Pomocí karty  Připojení  můžeme ručně spouštět stahování dat z analyzátoru tlačítkem  Stáhnout data. Při obvyklém způsobu nasazení systému je nicméně aktivní automatické stahování dat a ruční stahování dat se nevyužívá.Průběh ručního i automatického stahování dat je na této kartě možné sledovat ve formě jednoduchých textových hlášení. Obvyklá délka stahování paměti analyzátoru MSE-2 (4 MB) je cca. 70 sekund.
4. Program SEE-2/MSE-2 Logger10

Obr. 4.4: Karta Připojení
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Tlačítkem  Převzít  data  ze  souboru můžeme  do  databáze  ručně  vložit  data  z  XML  souboru  s příponou .bcds,  generovaného sběrnou jednotkou.  Tato funkce nemá v obvyklých aplikačních scénářích využití.
4.4. Analýza

4.4.1. Analýza měřeníV kartě Výsledky měření provádíme analýzu naměřených dat. Z databáze můžeme generovat do tabelární formy sestavy dat, zejména:
• výpisy jednotlivých měřených datových vět (tj. dvě věty pro dva analyzátory jednou za minutu),
• agregace mezi analyzátory (tj. součty za celou trafostanici),
• časové agregace.

Pomocí pole Zobrazení dat přepínáme zobrazení dat:
• samostatně jednotlivé transformátory – v tomto zobrazení jsou „pod sebou“ uvedeny datové věty obou analyzátorů, rozlišitelné podle údaje ve sloupci Transformátor,
• (pouze) transformátor 1 resp. 2,
• součet trafostanice – souhrnný údaj za celou trafostanici1. 

1 Stav elektroměru, výkony a proudy jsou určeny součtem údajů z obou analyzátorů, ostatní údaje jsou tvořeny průměry údajů.
4. Program SEE-2/MSE-2 Logger11

Obr. 4.5: Karta Výsledky měření
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Pomocí pole Součty aktivujeme časovou agregaci údajů:
• Jednotlivé měřené hodnoty – bez časové agregace,
• 5, 15-minuté intervaly, hodinové, denní intervaly,

• všechna data – celkový součet všech dat.
Při agregaci dat pomocí pole Součty jsou data zpracovány následovně:
• jako stav elektroměru je uvedena minimální hodnota v daném časovém úseku,
• jsou uvedeny průměrné výkony, napětí a proudy,
• jsou uvedena maxima proudu a maxima čin. výkonu.

Pomocí pole Posun počátku je možné zavést posun počátku agregačního intervalu. Například při zadání 00:12 budou čtvrthodinové agregační intervaly začínat nikoliv v 0:00, 0:15, 0:30 atd., ale v 0:12, 0:27, 0:42 atd.
Zadáním rozmezí dat do polí  Omezení podle data můžeme omezit  časový interval,  v němž jsou data zpracovávána. Rychlé zadání nám usnadní tlačítka Poslední rok, resp. Poslední měsíc.Zadáním rozmezí časů do polí Omezení podle času můžeme omezit časový interval v každém dnu, v němž jsou  data  zpracovávána,  například  trvá-li  směna  od  7:00  do  14:30  (včetně),  zadáním tohoto  intervalu zobrazíme pouze data měřená v průběhu směny.  Funkci  vypneme zadáním rozmezí 0:00 – 23:59 nebo stiskem tlačítka Všechny časy.Některé dotazy jsou relativně časově náročné, proto je nutné po změně nastavení nebo stažení nových dat z analyzátoru vždy spustit  opakovaný dotaz do databáze tlačítkem  Obnovit  data.  V případě potřeby spustit dotaz se tlačítko červeně prosvětluje.Data je možné řadit kliknutím na záhlaví sloupců tabulky.Je-li  výsledkem dotazu více  než  5000  řádků  dat,  jsou zobrazena  pouze nejnovější  data  –  v  případě potřeby zobrazení starších dat je nutné opakovat dotaz se zadáním omezení dat do pole  Omezení podle  

data.Data z tabulky je možné vytisknout tlačítkem Tisk... (doporučujeme nastavit tisk na šířku formátu A4) nebo exportovat do MS Excelu tlačítkem Export... .

4. Program SEE-2/MSE-2 Logger12
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4.4.2. Graf

Karta Graf umožňuje grafickou reprezentaci dat z karty Výsledky měření. Zobrazený graf je tedy založen na datech v tabulce na kartě Výsledky měření: omezení dat, časovou agregaci atd. tedy musíme nastavovat na této kartě.Políčky Činný výkon, Účiník, Jalový a zdánlivý výkon, Proudy a Napětí povolujeme zobrazení jednotlivých křivek v grafu. Pole Maxima proudů a č. výkonu zapne zobrazení maxim, je-li zaškrtnuto pole Proudy anebo pole Činný výkon.Tlačítko  Zoom na vše zobrazí celý graf.  Tažením levým tlačítkem myši můžeme přiblížit  požadované časové  rozmezí  údajů;  kolečkem  myši  můžeme  graf  přibližovat  a  oddalovat.  Tažením  se  stisknutým kolečkem myši (nebo Ctrl + levým tlačítkem) můžeme graf vodorovně posouvat.
Graf je možné vytisknout tlačítkem Tisk... , kopírovat do schránky systému Windows tlačítkem Kopie do 

schránky nebo exportovat do obrázku tlačítkem Export... .

4. Program SEE-2/MSE-2 Logger13

Obr. 4.6: Karta Graf
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4.4.3. Analýza a predikce spotřebyPomocí karty Denní spotřeba a predikce je možné provádět analýzu spotřebované energie. Pro výpočet se využívají údaje vnitřního elektroměru analyzátorů (elektroměr činného výkonu).

V  bloku  Nastavení zadáme  jako  Účtovací  období  rozmezí  dat,  pro  které  si  přejeme  zjistit  spotřebu. Začíná-li účtovací období například 16. v měsíci, zadáme do pole pro konec účtovacího období 16.4.2011 a  stiskneme tlačítko  Doplň měsíc zpět. Jako začátek období se automaticky nastaví 16.3.2011 a do pole  Pro 
predikci užít data od se nastaví datum o další měsíc dřívější, tj. 16.2.2011. Všimněme si, že poslední den účtovacího období  není  pro  přehlednost  do  výpočtu zahrnut,  počítáme  se  zadáním typu  16.3.  -  16.  4.,  přičemž 16.4. již patří do následujícího účtovacího období.Nyní stiskneme tlačítko Analyzuj.Tabulka v horní části okna se naplní daty v datumovém rozmezí od data, zadaného v poli  Pro predikci  
užít data od po den předcházející zadanému konci účtovacího období.Ve sloupci Poznámka můžeme rozlišit tři druhy řádků (údajů spotřeby pro dané datum):

• Stará měřená data pro predikci – jde o údaje ze dnů mezi datem  v poli Pro predikci užít data od po den  předcházející  zadanému  začátku  účtovacího  období.  Tyto  údaje  jsou  využity  pouze  pro prediktivní model.
• Měřená data v účt. období – jde o skutečně naměřená data ze dnů v průběhu účtovacího období. Tyto údaje jsou využity i pro prediktivní model.
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Obr. 4.7: Karta Denní spotřeba a predikce
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• Predikce – jde o dny, pro které ještě neexistují naměřené údaje, a pro které byla vypočtena denní  spotřeba  jako  průměr  spotřeb  pro  daný  den  v  týdnu  (pevné  státní  svátky  jsou  považovány za neděle) z řádků typu Stará měřená data pro predikci nebo Měřená data v účt. období.
V oblasti  Výsledná zpráva se po provedení výpočtu zobrazí zpráva s výslednou celkovou spotřebou v nastaveném účtovacím období.Data z tabulky je možné vytisknout tlačítkem Tisk... nebo exportovat do MS Excelu tlačítkem Export... .

Výslednou zprávu můžeme zkopírovat do schránky systému Windows tlačítkem Kopírovat zprávu.
Upozornění: výpočet selhává, je-li v měřených údajích chyba (zejména ztráta dat za celý den), způsobená technickou závadou nebo neprovedeným přenosem dat ze sběrné jednotky. Výpočet není možné provést, není-li v řádcích typu Stará měřená data pro predikci nebo Měřená data v  

účt. období obsažen alespoň jednou každý den v týdnu (pondělí, úterý atd.; viz obr. 4.8).
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Obr. 4.8: Varování při nedostatku dat pro predikci
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