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1 Úvod

1.1 Aplikace programu SynView
Program SynView umožňuje optimální ovládání přístrojů řady SYNCHROTACT 5 v prostředí operačního
systému Windows NT. Program obsahuje 5 programových nástrojů. Kromě možnosti nastavení parametrů
přístroje SYNCHROTACT 5 v parametrovém okně, program umožňuje zobrazení aktuálních hodnot
a vyhodnocení synchronizačního procesu prostřednictvím zapisovače přechodových jevů. Okno
poruch/změnových stavů zjednodušuje uvedení do provozu a servisní činnosti. Diagnostická funkce je
určena pro interní potřeby výrobce.

Je možné spustit jeden nebo současně několik programových nástrojů.

Poruchy a změnové stavy
(Faults & Events)

Aktuální hodnoty
(Actual Values)

Zapisovač
přechodových jevů
(Transient Recorder)

Parametry
(Parameters)
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1.2 Systémové požadavky
Program vyžaduje následující minimální konfiguraci počítače:

•  Operační systém Windows NT.

•  IBM nebo 100% kompatibilní PC.

•  Procesor Pentium nebo procesor vyšší generační řady.

•  Hlavní paměť 32 MByte (RAM).

•  Pevný disk s nejméně 10 MByte volnou kapacitou paměti.

•  Disketová jednotka 3 1/2" - 1,44 MByte nebo CD-ROM jednotka pro instalaci programu.

1.3 Instalace
Program SynView lze instalovat buď ze dvou disket, z CD-ROM nebo z komprimované archivní kopie,
která se samočinně rozbalí. Nezbytným předpokladem u všech instalačních variant je nejméně
10 MB volné kapacity paměti na pevném disku.

Pro instalaci je možné zvolit libovolný adresář. Jakýkoli v navoleném adresáři již existující instalovaný
program SynView bude přepsán.

1.3.1 Instalace z diskety
Program SynView program je dodáván na dvou instalačních disketách. Při instalaci je nutné dodržet
následující postup:

•  Vložte instalační disketu "1" do disketové jednotky A.

•  V aplikaci Windows “Průzkumník“ (Explorer) klikněte na disketovou jednotku A.

•  Klikněte dvakrát na soubor "Setup.exe".

Instalační program bude nyní spuštěn z diskety.

1.3.2 Instalace z CD-ROM

Instalační soubory jsou na CD-ROM umístěny v adresáři "SynView". Při instalaci je nutné dodržet
následující postup:

•   Vložte CD-ROM do CD-ROM jednotky.

•  V aplikaci Windows “Průzkumník“ (Explorer) klikněte na jednotku CD-ROM. Obvykle se jedná o jed-
notku D.

•   Klikněte dvakrát na soubor "Setup.exe".

Instalační program bude nyní spuštěn z CD-ROM.
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1.3.3 Instalace programu z komprimované archivní kopie

Archivní kopie programu "ISV.exe" je komprimovaná kopie, která se samočinně rozbalí. Po Startu
prosím zadejte instalační adresář Setup nebo použijte standardní nastavení "./Install". Tento adresář
je potřebný pouze pro instalační proces a lze jej poté vymazat. Archivní kopii programu otevřete kliknutím
na tlačítko "Unzip".

Poté proveďte změnu na vámi zvolený adresář nebo ponechejte adresář "Install“. Tento adresář je
umístěn v přístupové cestě, kterou jste definovali spuštěním komprimované archivní kopie programu se
samočinným rozbalením "ISV.exe". Spusťte soubor "Setup.exe" a nadále postupujte podle instrukcí
v instalační rutině.

Poté co byl program SynView úspěšně instalován, můžete vymazat archivní kopii programu i adresář
"Install“.

1.4 Spuštění programu
Jakmile je program SynView instalován, lze jej spustit prostřednictvím tlačítka "Start". Alternativně lze
program také spustit v aplikaci “Windows Průzkumník“ (Windows Explorer) dvojitým kliknutím na
dokument SynView. Další informace o typech dokumentů najdete v popisu jednotlivých programových
nástrojů.
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2 Menu

2.1 Struktura menu hlavního okna

2.1.1 Menu ‘Soubor’ (File menu)

2.1.1.1 Soubor\Zavřít (File\Exit)

Tento příkaz aplikaci ukončí (zavře).

2.1.2 Menu ‘Možnosti’ (Options menu)

2.1.2.1 Možnosti\Jazyk... (Options\Language...)

Navolte jeden z dostupných jazyků. Požadovaný jazykový modul musí být umístěn ve stejném adresáři
jako soubor "SynView.exe“.

2.1.2.2 Možnosti\Komunikace.. (Options\Communication..)

Navolte jedno ze čtyř dostupných rozhraní, ke kterému je zařízení SYNCHROTACT 5 připojeno. Obvykle
je použito rozhraní COM1 nebo COM2.

2.1.2.3 Možnosti\Reset čítače (Options\Reset Counter)

V čítači načtenou hodnotu programem SynView úspěšně vyslaných a přijatých telegramů lze zobrazit na
spodním okraji okna programu SynView.

Prostřednictvím tohoto příkazu můžete v čítači načtenou hodnotu resetovat.

2.1.2.4 Možnosti\Nastavení hodin v SYNCHROTACTu (Options\Set Clock in..)

Zařízení SYNCHROTACT 5 je vybaveno interní časovou základnou. Tímto příkazem je časová základna
nastavena na systémový čas PC.
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2.1.3 Menu ‘Nástroje’ (Tools menu)

Aby bylo možné spustit menu ‘Nástroje’ (Tools), musí být k dispozici volné sériové rozhraní. Sériové
rozhraní můžete navolit v programovém menu Možnosti\Komunikace.. (Options\Communication..).

2.1.3.1 Nástroje\Parametry (Tools\Parameters)

Tímto příkazem se otevře parametrové okno. V tomto okně jsou zobrazeny všechny parametrové sady,
konfigurace a parametry funkce synchrocheck. Kromě toho lze také v zařízení SYNCHROTACT 5
aktivovat / spustit testovací funkce.

Poznámka: Při spuštění programového nástroje Parametry (Parameters) je programem SynView zobra-
zena standardní parametrová sada i v případě, je-li PC připojeno k přístroji SYNCHROTACT 5. Pokud si
přejete provést individuální změny, musí být nejprve data ze zařízení načtena!

2.1.3.2 Nástroje\Aktuální hodnoty (Tools\Actual Values)

Tímto příkazem se otevře okno aktuálních hodnot. V tomto okně jsou graficky prezentována napětí U1,
U2, frekvence f1, f2 a rotační indikátor ve funkci synchronoskopu. Kromě toho lze také číselně zobrazit
diferenci napětí ∆U, diferenci fázového úhlu α a skluz s.

2.1.3.3 Nástroje\Zapisovač přechodových jevů (Tools\Transient Recorder)

Tímto příkazem se otevře okno zapisovače přechodových jevů. Toto okno použijte pro čtení paměti zapi-
sovače přechodových jevů.

2.1.3.4 Nástroje\Poruchy/změnové stavy (Tools\Faults/events)

Tímto příkazem se otevře okno záznamu poruch/změnových stavů. Toto okno použijte pro čtení paměti
zapisovače poruch/změnových stavů.

2.1.3.5 Nástroje\Diagnostika (Tools\Diagnosis)

Tímto příkazem se otevře diagnostické okno. Toto okno využívá výrobce zařízení pro interní potřeby.
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2.2 Struktura menu programového nástroje Parametry
(Parameters)

Upozornění: Při spuštění programového nástroje Parametry (Parameters) je programem SynView zobra-
zena standardní parametrová sada i v případě, je-li PC připojeno k přístroji SYNCHROTACT 5. Pokud si
přejete provést individuální změny, musí být nejprve data ze zařízení načtena!

2.2.1 Menu ‘Soubor’  (File menu)
Toto menu obsahuje povely, které se týkají aktuálního dokumentu (soubor s kompletní sadou dat, který
obsahuje 7 parametrových sad, konfigurační sadu a sadu dat funkce synchrocheck).

2.2.1.1 Soubor\Nový (File\New)

Tuto volitelnou položku menu použijte pro vytvoření nového parametrového dokumentu (7 parametrových
sad, konfigurace přístroje a parametry funkce synchrocheck). K parametrům je přiřazeno standardní
nastavení.

2.2.1.2 Soubor\Otevřít (File\Open)

Tento příkaz se používá k otevření již existujícího parametrového souboru nebo k otevření souboru
z jiného programového nástroje v novém okně. Jestliže je příslušný programový nástroj pro navolený
soubor již otevřen, program SynView provede upozornění na tuto skutečnost a zavře existující okna tohoto
nástroje. Neuložené soubory jsou na akceptovaný dotaz / požadavek uloženy. Soubor z jiného programo-
vého nástroje navolte kliknutím na typové pole souboru v dialogovém okně "File\Open".

2.2.1.3 Soubor\Zavřít (File\Close)

Tímto příkazem se zavře aktuální programový nástroj. Neuložené soubory jsou na akceptovaný dotaz /
požadavek uloženy.

2.2.1.4 Soubor\Uložit (File\Save)

Tento příkaz se používá k uložení aktuálně editovaných parametrů pod platným jménem v platném
adresáři a v odpovídajícím formátu souboru.

Poznámka: Jestliže si přejete změnit jméno, adresář nebo formát aktivní datové sady před vlastním
uložením, musí být použit příkaz "File\Save as... ".
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2.2.1.5 Soubor\Uložit jako... (File\Save as...)
Tento příkaz se používá k uložení aktuálně editovaných parametrů pod jiným jménem nebo v jiném
adresáři.

Poznámka: Pro uložení aktuálně editovaných parametrů pod původním jménem, v původním adresáři
a v původním formátu použijte příkaz "File\Save".

2.2.1.6 Soubor\Tisk (File\Print)

Tento příkaz se používá k tisku dokumentů. Vytištěna je pouze aktuálně zobrazená parametrová sada.
Tisk ostatních parametrových sad, dat funkce synchrocheck a konfiguračních parametrů lze aktivovat
kliknutím na lištu ve spodní části tabulky.

Aby se předešlo ztrátě dat v případě chyby / poruchy, která se vyskytne během tisku, musí být data
nejprve uložena. Příčina / zdroj chyby může být v ovladači tiskárny nebo v řídicím programu tisku. Tisk má
značné požadavky na výpočetní prostředky. To například znamená, že spotřebuje velkou část výkonu
procesoru, stejně jako zabere velkou část kapacity paměti RAM a prostoru na pevném disku.

Vzhled dokumentu tištěného prostřednictvím programu SynView je závislý na typu použité tiskárny.

Kromě několika málo výjimek je dokument programem SynView na obrazovce prezentován v přesně
stejné formě, v jaké bude vytištěn.

Prosím, uvědomte si, že program SynView může použít pouze “Navolenou standardní tiskárnu“ (Standard
Printer). V dialogovém okně Print není možné volit různé tiskárny.

2.2.1.7 Poslední použité soubory

Maximálně čtyři záznamy údajů o posledních otevřených souborech umožňují rychlý přístup k těmto
souborům. Aby jste se vyhnuli nutnosti otvírat soubor prostřednictvím dialogového okna "File\Open",
klikněte na jedno ze jmen těchto souborů. Okno programového nástroje, které je již otevřeno, bude
zavřeno a na akceptovaný dotaz / požadavek budou jeho data uložena.

2.2.2 Menu ‘Úpravy’ (Edit menu)

2.2.2.1 Úpravy\Kopírovat... (Edit\Copy...)

Tímto příkazem můžete uložit všechny parametry (7 parametrových sad, konfiguraci a parametry funkce
synchrocheck) v RTF dokumentu a/nebo spustit program, který může zpracovat formát dokumentu RTF
(například MS Word nebo MS WordPad). Téměř každá standardní instalace systému Windows obsahuje
program WordPad.
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2.2.3 Menu ‘SYNCHROTACT5’ (SYNCHROTACT5 menu)

Následující volby v menu jsou použity pro nastavení komunikace s přístrojem SYNCHROTACT 5.
V případě výskytu jakékoli chyby / poruchy se objeví odpovídající chybová zpráva v levém spodním rohu
rámce okna.

2.2.3.1 SYNCHROTACT5\Číst (SYNCHROTACT5\Read)

Tímto příkazem jsou všechny parametrové sady včetně parametrů funkce synchrocheck a konfigurační
parametry načteny ze zařízení SYNCHROTACT 5 a poté jsou zobrazeny ve formě tabulky.

2.2.3.2 SYNCHROTACT5\Zapsat (SYNCHROTACT5\Write)

Tímto příkazem jsou všechny parametrové sady včetně parametrů funkce synchrocheck a konfigurační
parametry zapsány do zařízení SYNCHROTACT 5. Při tomto procesu je ovládací systém zařízení
SYNCHROTACT nejprve nastaven do “Blokovaného stavu“ (Blocked).

Poznámka: Při trvalém uložení parametrů ve vlastním zařízení musí být aktivován příkaz
SYNCHROTACT5\Ready.

2.2.3.3 SYNCHROTACT5\Porovnat (SYNCHROTACT5\Compare)

Tímto příkazem jsou všechny parametrové sady včetně parametrů funkce synchrocheck a konfigurační
parametry načteny ze zařízení SYNCHROTACT 5 a poté porovnány s parametry v programu SynView.
V případě rozdílnosti parametrů je možné tyto parametry uložit, a/nebo spustit program, který může
zpracovat formát dokumentu RTF (například MS Word nebo MS WordPad). Téměř každá standardní
instalace systému Windows obsahuje program WordPad.

2.2.3.4 SYNCHROTACT5\Blokovat (SYNCHROTACT5\Block)

Tímto příkazem je zařízení SYNCHROTACT 5 uvedeno do “Blokovaného stavu“ (Blocked).

2.2.3.5 SYNCHROTACT5\Připravit (SYNCHROTACT5\Ready)

Tímto příkazem je zařízení SYNCHROTACT 5 uvedeno do “Provozního stavu“ (Ready).
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2.2.4 Menu ‘Okno’ (Window menu)

Prostřednictvím tohoto menu lze několik otevřených oken uspořádat různými způsoby.

2.2.4.1 Okno\Kaskádovité uspořádání (Window\Cascade)

Tímto příkazem menu jsou všechna okna uspořádána kaskádovitě. To znamená, že okna se navzájem
částečně “překrývají“. Titulní lišty všech otevřených oken jsou viditelné.

2.2.4.2 Okno\Dlaždicové uspořádání (Window\Tile)

Tímto příkazem menu jsou všechna okna uspořádána do řady.

2.2.4.3 Okno\Seřadit ikony (Window\Arrange Icons)

Tímto příkazem menu jsou všechna “minimalizovaná“ okna seřazena v pravém dolním rohu.

2.2.4.4 Okno\Aktivní dokumenty (Window\Active Documents)

Aby byl umožněn rychlý přístup k dokumentům, jsou v tomto seznamu uvedeny všechny aktuálně aktivní
programové nástroje.

2.3 Struktura menu programového nástroje Aktuální
hodnoty (Actual Values)

2.3.1 Menu ‘Soubor’  (File menu)

2.3.1.1 Soubor\Zavřít (File\Close)

Tímto příkazem se programový nástroj zavře.
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2.3.1.2 Poslední použité soubory

Maximálně čtyři záznamy údajů o posledních otevřených souborech umožňují rychlý přístup k těmto
souborům. Aby jste se vyhnuli nutnosti otvírat soubor prostřednictvím dialogového okna "File\Open",
klikněte na jedno ze jmen těchto čtyř souborů. Okno programového nástroje, které je již otevřeno, bude
zavřeno a na akceptovaný dotaz / požadavek budou jeho data uložena.

2.3.2 Menu ‘SYNCHROTACT5’ (SYNCHROTACT5 menu)

2.3.2.1 SYNCHROTACT5\Nespřažený režim (SYNCHROTACT5\Offline)

Cyklický přenos aktuálních hodnot je tímto příkazem vypnut. Přenos těchto dat můžete opět zapnout /
aktivovat příkazem “SYNCHROTACT5\Online“.

2.3.2.2 SYNCHROTACT5\Spřažený režim (SYNCHROTACT5\Online)

Cyklický přenos aktuálních hodnot je tímto příkazem zapnut / aktivován. Přenos těchto dat můžete opět
vypnout příkazem “SYNCHROTACT5\Offline“.

2.3.3 Menu ‘Okno’ (Window menu)

Prostřednictvím tohoto menu lze několik otevřených oken uspořádat různými způsoby.

2.3.3.1 Okno\Kaskádovité uspořádání (Window\Cascade)

Tímto příkazem menu jsou všechna okna uspořádána kaskádovitě. To znamená, že okna se navzájem
částečně “překrývají“. Titulní lišty všech otevřených oken jsou viditelné.

2.3.3.2 Okno\Dlaždicové uspořádání (Window\Tile)

Tímto příkazem menu jsou všechna okna uspořádána do řady.

2.3.3.3 Okno\Seřadit ikony (Window\Arrange Icons)

Tímto příkazem menu jsou všechna “minimalizovaná“ okna seřazena v pravém dolním rohu.

2.3.3.4 Okno\Aktivní dokumenty (Window\Active Documents)

Aby byl umožněn rychlý přístup k dokumentům, jsou v tomto seznamu uvedeny všechny aktuálně aktivní
programové nástroje.
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2.4 Struktura menu programového nástroje Zapisovač
přechodových jevů (Transient Recorder)

2.4.1 Menu ‘Soubor’  (File menu)

Toto menu obsahuje příkazy, které se týkají souboru dat zapisovače přechodových jevů.

2.4.1.1 Soubor\Nový (File\New)

Tato volitelná položka menu je použita pro vytvoření nového prázdného dokumentu určeného pro data
zapisovače přechodových jevů.

2.4.1.2 Soubor\Otevřít (File\Open)

Tento příkaz se používá k otevření již existujícího dokumentu s daty zapisovače přechodových jevů nebo
k otevření souboru z jiného programového nástroje v novém okně. Jestliže je příslušný programový nástroj
pro navolený soubor již otevřen, program SynView provede upozornění na tuto skutečnost a zavře
existující okna tohoto nástroje. Neuložené soubory jsou na akceptovaný dotaz / požadavek uloženy.
Soubor z jiného programového nástroje navolte kliknutím na typové pole souboru v dialogovém okně
"File\Open".

2.4.1.3 Soubor\Uložit (File\Save)

Tento příkaz se používá k uložení aktuálních dat zapisovače přechodových jevů pod platným jménem
v platném adresáři a v odpovídajícím formátu souboru.

Poznámka: Jestliže si přejete změnit jméno, adresář nebo formát aktivní datové sady před vlastním
uložením, musí být použit příkaz "File\Save as... ".

2.4.1.4 Soubor\Uložit jako... (File\Save as...)
Tento příkaz se používá k uložení aktuálních dat zapisovače přechodových jevů pod jiným jménem nebo
v jiném adresáři.

Poznámka: Pro uložení aktuálních dat zapisovače přechodových jevů pod původním jménem, v původním
adresáři a v původním formátu použijte příkaz "File\Save".
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2.4.1.5 Soubor\Tisk (File\Print)

Tento příkaz se používá k tisku dokumentů. Vytištěna je pouze aktuálně zobrazená / viditelná část
záznamu zapisovače přechodových jevů.

Aby se předešlo ztrátě dat v případě chyby / poruchy, která se vyskytne během tisku, musí být data
nejprve uložena. Příčina / zdroj chyby může být v ovladači tiskárny nebo v řídicím programu tisku. Tisk má
značné požadavky na výpočetní prostředky. To například znamená, že spotřebuje velkou část výkonu
procesoru, stejně jako zabere velkou část kapacity paměti RAM a prostoru na pevném disku.

Vzhled dokumentu tištěného prostřednictvím programu SynView je závislý na typu použité tiskárny.

Kromě několika málo výjimek je dokument programem SynView na obrazovce prezentován v přesně
stejné formě, v jaké bude vytištěn.

Prosím, uvědomte si, že program SynView může použít pouze “Navolenou standardní tiskárnu“ (Standard
Printer). V dialogovém okně Print není možné volit různé tiskárny.

2.4.1.6 Soubor\Zavřít (File\Close)

Tímto příkazem se zavře aktuální programový nástroj. Neuložené soubory jsou na akceptovaný dotaz /
požadavek uloženy.

2.4.1.7 Poslední použité soubory

Maximálně čtyři záznamy údajů o posledních otevřených souborech umožňují rychlý přístup k těmto
souborům. Aby jste se vyhnuli nutnosti otvírat soubor prostřednictvím dialogového okna "File\Open",
klikněte na jedno ze jmen těchto čtyř souborů. Okno programového nástroje, které je již otevřeno, bude
zavřeno a na akceptovaný dotaz / požadavek budou jeho data uložena.

2.4.2 Menu ‘Zobrazit’ (View menu)

2.4.2.1 Zobrazit\Lupa (View\Zoom)

V tomto dialogovém okně lze nastavit vertikální zvětšení záznamu zapisovače přechodových jevů.

2.4.2.2 Zobrazit\Odstranit (View\Delete)

Tento příkaz vymaže pouze obsah paměti zapisovače přechodových jevů. Data v jakémkoli souboru, který
je otevřen, nejsou tímto příkazem ovlivněna.
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2.4.3 Menu ‘SYNCHROTACT5’ (SYNCHROTACT5 menu)

2.4.3.1 SYNCHROTACT5\Čtení posledního záznamu (SYNCHROTACT5\Read Last
Recording)

V zařízení SYNCHROTACT 5 jsou uloženy záznamy posledních tří synchronizačních sekvencí. Tímto
příkazem se načte poslední synchronizační sekvence.

2.4.3.2 SYNCHROTACT5\Čtení předposledního záznamu (SYNCHROTACT5\Read
Second Last Recording)

V zařízení SYNCHROTACT 5 jsou uloženy záznamy posledních tří synchronizačních sekvencí. Tímto
příkazem se načte předposlední synchronizační sekvence.

2.4.3.3 SYNCHROTACT5\Čtení předpředposledního záznamu (SYNCHROTACT5\
Read Third Last Recording)

V zařízení SYNCHROTACT 5 jsou uloženy záznamy posledních tří synchronizačních sekvencí. Tímto
příkazem se načte předpředposlední synchronizační sekvence.

2.4.4 Menu ‘Okno’ (Window menu)

Prostřednictvím tohoto menu lze několik otevřených oken uspořádat různými způsoby.

2.4.4.1 Okno\Kaskádovité uspořádání (Window\Cascade)

Tímto příkazem menu jsou všechna okna uspořádána kaskádovitě. To znamená, že okna se navzájem
částečně “překrývají“. Titulní lišty všech otevřených oken jsou viditelné.

2.4.4.2 Okno\Dlaždicové uspořádání (Window\Tile)

Tímto příkazem menu jsou všechna okna uspořádána do řady.

2.4.4.3 Okno\Seřadit ikony (Window\Arrange Icons)

Tímto příkazem menu jsou všechna “minimalizovaná“ okna seřazena v pravém dolním rohu.

2.4.4.4 Okno\Aktivní dokumenty (Window\Active Documents)

Aby byl umožněn rychlý přístup k dokumentům, jsou v tomto seznamu uvedeny všechny aktuálně aktivní
programové nástroje.
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2.5 Struktura menu programového nástroje Záznam
poruch/změnových stavů (Faults/events)

2.5.1 Menu ‘Soubor’  (File menu)
Toto menu obsahuje příkazy, které se týkají souboru dat  záznamu poruch / změnových stavů.

2.5.1.1 Soubor\Nový (File\New)
Tato volitelná položka menu je navolena pro vytvoření nového dokumentu určeného pro data záznamu
poruch/změnových stavů.

2.5.1.2 Soubor\Otevřít (File\Open)
Tento příkaz se používá k otevření již existujícího dokumentu s daty záznamu poruch/změnových stavů
nebo k otevření souboru z jiného programového nástroje v novém okně. Jestliže je příslušný programový
nástroj pro navolený soubor již otevřen, program SynView provede upozornění na tuto skutečnost a zavře
existující okna tohoto nástroje. Neuložené soubory jsou na akceptovaný dotaz / požadavek uloženy.
Soubor z jiného programového nástroje navolte kliknutím na typové pole souboru v dialogovém okně
"File\Open".

2.5.1.3 Soubor\Zavřít (File\Close)
Tímto příkazem se zavře aktuální programový nástroj. Neuložené soubory jsou na akceptovaný dotaz /
požadavek uloženy.

2.5.1.4 Soubor\Uložit (File\Save)
Tento příkaz se používá k uložení aktuálních dat záznamu poruch/změnových stavů pod platným jménem
v platném adresáři a v odpovídajícím formátu souboru.

Poznámka: Jestliže si přejete změnit jméno, adresář nebo formát aktivní datové sady před vlastním
uložením, musí být použit příkaz "File\Save as... ".

2.5.1.5 Soubor\Uložit jako... (File\Save as...)
Tento příkaz se používá k uložení aktuálního dokumentu pod jiným jménem nebo v jiném adresáři.

Poznámka: Pro uložení aktuálních dat záznamu poruch/změnových stavů pod původním jménem,
v původním adresáři a v původním formátu použijte příkaz "File\Save".
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2.5.1.6 Soubor\Tisk (File\Print)

Tento příkaz se používá k tisku dokumentů. Vytištěna je pouze aktuálně zobrazená / viditelná část
záznamu poruch/změnových stavů.

Aby se předešlo ztrátě dat v případě chyby / poruchy, která se vyskytne během tisku, musí být data
nejprve uložena. Příčina / zdroj chyby může být v ovladači tiskárny nebo v řídicím programu tisku. Tisk má
značné požadavky na výpočetní prostředky. To například znamená, že spotřebuje velkou část výkonu
procesoru, stejně jako zabere velkou část kapacity paměti RAM a prostoru na pevném disku.

Vzhled dokumentu tištěného prostřednictvím programu SynView je závislý na typu použité tiskárny.

Kromě několika málo výjimek je dokument programem SynView na obrazovce prezentován v přesně
stejné formě, v jaké bude vytištěn.

Prosím, uvědomte si, že program SynView může použít pouze “Navolenou standardní tiskárnu“ (Standard
Printer). V dialogovém okně Print není možné volit různé tiskárny.

2.5.1.7 Poslední použité soubory

Maximálně čtyři záznamy údajů o posledních otevřených souborech umožňují rychlý přístup k těmto
souborům. Aby jste se vyhnuli nutnosti otvírat soubor prostřednictvím dialogového okna "File\Open",
klikněte na jedno ze jmen těchto čtyř souborů. Okno programového nástroje, které je již otevřeno, bude
zavřeno a na akceptovaný dotaz / požadavek budou jeho data uložena.

2.5.2 Menu ‘Úpravy’ (Edit menu)

2.5.2.1 Úpravy\Kopírovat... (Edit\Copy...)

Tímto příkazem můžete všechny aktuální a v tabulce zobrazené poruchy/změnové stavy uložit v RTF
dokumentu a/nebo spustit program, který může zpracovat formát dokumentu RTF (například MS Word
nebo MS WordPad). Téměř každá standardní instalace systému Windows obsahuje program WordPad.

2.5.3 Menu ‘SYNCHROTACT5’ (SYNCHROTACT5 menu)

Následující volby v menu jsou použity pro nastavení komunikace s přístrojem SYNCHROTACT 5.
V případě výskytu jakékoli chyby / poruchy se objeví odpovídající chybová zpráva v levém spodním rohu
rámce okna.

2.5.3.1 SYNCHROTACT5\Nespřažený režim (SYNCHROTACT5\Offline)

Cyklický přenos poruch a změnových stavů je tímto příkazem vypnut. Provozní režim přenosu těchto dat
můžete opět zapnout / aktivovat příkazem “SYNCHROTACT5\Online“.
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2.5.3.2 SYNCHROTACT5\Spřažený režim (SYNCHROTACT5\Online)

Tímto příkazem jsou ze zařízení SYNCHROTACT5 cyklicky čteny všechny poruchy a změnové stavy,
které jsou poté zobrazeny ve formě tabulky. Provozní režim přenosu těchto dat můžete opět ukončit
příkazem “SYNCHROTACT5\Offline“.

2.5.3.3 SYNCHROTACT5\Číst (SYNCHROTACT5\Read)

Tímto příkazem jsou ze zařízení SYNCHROTACT5 cyklicky čteny všechny poruchy a změnové stavy,
které jsou poté zobrazeny ve formě tabulky.

2.5.4 Menu ‘Možnosti’ (Options menu)

2.5.4.1 Možnosti\Reset čítače (Options\Reset Counter)

Viz část 2.1.2.3 “Možnosti\Reset čítače“ (Options\Reset Counter).

2.5.5 Menu ‘Okno’ (Window menu)

Prostřednictvím tohoto menu lze několik otevřených oken uspořádat různými způsoby.

2.5.5.1 Okno\Kaskádovité uspořádání (Window\Cascade)

Tímto příkazem menu jsou všechna okna uspořádána kaskádovitě. To znamená, že okna se navzájem
částečně “překrývají“. Titulní lišty všech otevřených oken jsou viditelné.

2.5.5.2 Okno\Dlaždicové uspořádání (Window\Tile)

Tímto příkazem menu jsou všechna okna uspořádána do řady.

2.5.5.3 Okno\Seřadit ikony (Window\Arrange Icons)

Tímto příkazem menu jsou všechna “minimalizovaná“ okna seřazena v pravém dolním rohu.

2.5.5.4 Okno\Aktivní dokumenty (Window\Active Documents)

Aby byl umožněn rychlý přístup k dokumentům, jsou v tomto seznamu uvedeny všechny aktuálně aktivní
programové nástroje.
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2.6 Struktura menu programového nástroje Diagnosti-
ka (Diagnostic)

2.6.1 Menu ‘Soubor’  (File menu)
Toto menu obsahuje příkazy, které se týkají souboru dat diagnostiky.

2.6.1.1 Soubor\Nový (File\New)
Tato volitelná položka menu je použita pro vytvoření nového dokumentu určeného pro data programového
nástroje diagnostiky.

2.6.1.2 Soubor\Otevřít (File\Open)
Tento příkaz se používá k otevření již existujícího dokumentu s daty diagnostické funkce nebo k otevření
souboru z jiného programového nástroje v novém okně. Jestliže je příslušný programový nástroj pro
navolený soubor již otevřen, program SynView provede upozornění na tuto skutečnost a zavře existující
okna tohoto nástroje. Neuložené soubory jsou na akceptovaný dotaz / požadavek uloženy. Soubor z jiného
programového nástroje navolte kliknutím na typové pole souboru v dialogovém okně "File\Open".

2.6.1.3 Soubor\Zavřít (File\Close)
Tímto příkazem se zavře aktuální programový nástroj. Neuložené soubory jsou na akceptovaný dotaz /
požadavek uloženy.

2.6.1.4 Soubor\Uložit (File\Save)
Tento příkaz se používá k uložení aktuálních dat diagnostické funkce pod platným jménem v platném
adresáři a v odpovídajícím formátu souboru.

Poznámka: Jestliže si přejete změnit jméno, adresář nebo formát aktivní datové sady před vlastním
uložením, musí být použit příkaz "File\Save as... ".

2.6.1.5 Soubor\Uložit jako... (File\Save as...).
Tento příkaz se používá k uložení aktuálního dokumentu pod jiným jménem nebo v jiném adresáři.

Poznámka: Pro uložení aktuálních dat diagnostické funkce pod původním jménem, v původním adresáři
a v původním formátu použijte příkaz "File\Save".
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2.6.1.6 Soubor\Tisk (File\Print)

Tento příkaz se používá k tisku dokumentů dat diagnostické funkce.

Aby se předešlo ztrátě dat v případě chyby / poruchy, která se vyskytne během tisku, musí být data
nejprve uložena. Příčina / zdroj chyby může být v ovladači tiskárny nebo v řídicím programu tisku. Tisk má
značné požadavky na výpočetní prostředky. To například znamená, že spotřebuje velkou část výkonu
procesoru, stejně jako zabere velkou část kapacity paměti RAM a prostoru na pevném disku.

Vzhled dokumentu tištěného prostřednictvím programu SynView je závislý na typu použité tiskárny.

Kromě několika málo výjimek je dokument programem SynView na obrazovce prezentován v přesně
stejné formě, v jaké bude vytištěn.

Prosím, uvědomte si, že program SynView může použít pouze “Navolenou standardní tiskárnu“ (Standard
Printer). V dialogovém okně Print není možné volit různé tiskárny.

2.6.1.7 Poslední použité soubory

Maximálně čtyři záznamy údajů o posledních otevřených souborech umožňují rychlý přístup k těmto
souborům. Aby jste se vyhnuli nutnosti otvírat soubor prostřednictvím dialogového okna "File\Open",
klikněte na jedno ze jmen těchto čtyř souborů. Okno programového nástroje, které je již otevřeno, bude
zavřeno a na akceptovaný dotaz / požadavek budou jeho data uložena.

2.6.2 Menu ‘Úpravy’ (Edit menu)

2.6.2.1 Úpravy\Kopírovat... (Edit\Copy...)

Tímto příkazem můžete všechna data diagnostické funkce zobrazená v tabulce uložit v RTF dokumentu
a/nebo spustit program, který může zpracovat formát dokumentu RTF (například MS Word nebo MS
WordPad). Téměř každá standardní instalace systému Windows obsahuje program WordPad.

2.6.3 Menu ‘SYNCHROTACT5’ (SYNCHROTACT5 menu)

Následující volby v menu jsou použity pro nastavení komunikace s přístrojem SYNCHROTACT 5.
V případě výskytu jakékoli chyby / poruchy se objeví odpovídající chybová zpráva v levém spodním rohu
rámce okna.

2.6.3.1 SYNCHROTACT5\Nespřažený režim (SYNCHROTACT5\Offline)

Cyklický přenos diagnostických zpráv je tímto příkazem vypnut. Provozní režim přenosu těchto dat můžete
opět zapnout / aktivovat příkazem “SYNCHROTACT5\Online“.
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2.6.3.2 SYNCHROTACT5\Spřažený režim (SYNCHROTACT5\Online)

Tímto příkazem jsou ze zařízení SYNCHROTACT5 cyklicky čteny všechny diagnostické zprávy, které jsou
poté zobrazeny ve formě tabulky. Provozní režim přenosu těchto dat můžete opět ukončit příkazem
“SYNCHROTACT5\Offline“.

2.6.3.3 SYNCHROTACT5\Číst (SYNCHROTACT5\Read)

Tímto příkazem jsou ze zařízení SYNCHROTACT5 cyklicky čteny všechny diagnostické zprávy, které jsou
poté zobrazeny ve formě tabulky.

2.6.3.4  SYNCHROTACT5\Odstranit (SYNCHROTACT5\Delete)

Tímto příkazem jsou ze zařízení SYNCHROTACT5 všechny diagnostické zprávy vymazány.

2.6.4 Menu ‘Okno’ (Window menu)

Prostřednictvím tohoto menu lze několik otevřených oken uspořádat různými způsoby.

2.6.4.1 Okno\Kaskádovité uspořádání (Window\Cascade)

Tímto příkazem menu jsou všechna okna uspořádána kaskádovitě. To znamená, že okna se navzájem
částečně “překrývají“. Titulní lišty všech otevřených oken jsou viditelné.

2.6.4.2 Okno\Dlaždicové uspořádání (Window\Tile)

Tímto příkazem menu jsou všechna okna uspořádána do řady.

2.6.4.3 Okno\Seřadit ikony (Window\Arrange Icons)

Tímto příkazem menu jsou všechna “minimalizovaná“ okna seřazena v pravém dolním rohu.

2.6.4.4 Okno\Aktivní dokumenty (Window\Active Documents)

Aby byl umožněn rychlý přístup k dokumentům, jsou v tomto seznamu uvedeny všechny aktuálně aktivní
programové nástroje.
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2.7 Panel nástrojů / příkazů

Panel nástrojů / příkazů je obvykle umístěn přímo pod lištou s menu. Prostřednictvím tohoto panelu
můžete přímo zadat standardní příkazy z menu ‘Soubor’ (File) a provést volbu jednotlivých nástrojů
programu SynView. Příkazy týkající se souboru jsou vždy vztaženy k aktuálně aktivnímu programovému
nástroji.

Ostatní ikony umožňují zvolit přímo určitý programový nástroj. Uvědomte si, prosím, že současně může
být aktivován pouze jeden programový nástroj. Data, která nejsou uložena, lze programem SynView uložit
na akceptovaný dotaz / požadavek.

Panel nástrojů / příkazů je viditelný a přístupný v každém programovém nástroji.

 Programový nástroj Parametry (Parameters)
 Programový nástroj Zapisovač přechodových jevů (Transients recorder)
 Programový nástroj Aktuální hodnoty (Actual Values)
 Programový nástroj Poruchy/změnové stavy (Faults/events)
 Programový nástroj Diagnostika (Diagnostic)

Otevření souboru

Uložení souboru
Tisk souboru

 Informace o SynView

Nápověda

Nástroj Parametry

Nástroj Zapisovač přechodových jevů Nástroj Aktuální hodnoty

Nástroj Poruchy / změnové stavy

Nástroj Diagnostika
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3 Práce s programovými nástroji

3.1 Aplikace nástroje Parametry (Parameters)
Upozornění: Při spuštění programového nástroje Parametry (Parameters) je programem SynView
zobrazena standardní parametrová sada i v případě, je-li PC připojeno k přístroji SYNCHROTACT 5.
Pokud si přejete provést individuální změny, musí být nejprve data ze zařízení načtena!

3.1.1 Všeobecné informace

Program SynView umožňuje uživateli modifikovat všechny parametry v rozsahu specifikovaných limitů. Při
změně proveďte volbu parametru dvojitým kliknutím levým tlačítkem myši na příslušný parametr ve sloupci
"Value" (Hodnota). Tím je parametr navolen a jeho hodnotu lze přímo měnit. Nastavené limity (Min, Max)
a standardní nastavení (Def) je možné odečíst v dolní části okna.

Pokud je to potřebné, lze u každého parametru vyvolat funkci "setting expert" (kvalifikované nastavení).
Jestliže ve sloupci "Name" (Jméno) kliknete na název parametru, je otevřeno malé dialogové okno, ve
kterém jsou k dispozici instrukce pro parametrizaci (nápověda). Kliknutím na tlačítko "OK" můžete, ale
nemusíte, toto dialogové okno opět zavřít. Po přibližně 10 sekundách toto dialogové okno zmizí
automaticky.

*.syn je přípona souboru, který je vytvořen programovým nástrojem Parametry. Pokud na takto označený
soubor dvakrát kliknete, operační systém Windows spustí program SynView s nástrojem Parametry.

Upozornění: Aby jste se vyhnuli konfliktům s ostatními příponami názvů souborů, musíte dokument
vytvořený prostřednictvím programového nástroje Parametry uložit vždy s příponou *.syn. Při prvním
uložení souboru (např. po vytvoření nového souboru) musíte tento soubor pojmenovat jiným názvem /
jménem než "Parameter" (Parametr).

Některá tlačítka nelze při přenosu dat navolit / ovládat. Prostřednictvím tlačítek v dolní části tabulky lze
navolit různé parametrové sady.
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3.1.2 Změny parametrů

V zařízení existují 4 typy parametrů:

•  Standardní parametr: Typ parametru, který je možné měnit v rozsahu určitých limitů. Změnu lze
provést po dvojitém kliknutí na sloupec parametru "Value" (Hodnota). V tabulce zadaná hodnota je
akceptována po stisknutí klávesy [Return / Enter].

•  Seznam nastavení parametru: Klikněte na tlačítko s trojúhelníkem . Poté je zobrazen seznam
hodnot možného nastavení parametru.

•  Parametr ve funkci přepínače: Tento parametr simuluje přepínač. Parametr lze nastavit na hodnotu
ON (ZAP) nebo OFF (VYP). Přepnutí mezi nastavenými hodnotami je možné po kliknutí na tlačítko s

trojúhelníkem .

•  Parametr testovací  funkce: Viz část Volba testovacích funkcí.

3.1.3 Volba testovacích funkcí

Testovací funkce zařízení SYNCHROTACT 5 je možné aktivovat parametry 2.1 (TEST ton), 5.1 (TEST U-
Match), 6.1 (TEST f-Match). Tuto aktivaci proveďte nastavením přepínače do pozice ON (ZAP). Poté se
objeví následující dialogové okno:

Poznámka: Protože náhodná aktivace testovacích funkcí může být nebezpečná, je při manipulaci nutné
zadat heslo. Heslo pro uvolnění funkce je:

1234

Po zadání hesla lze testovací funkce aktivovat tlačítkem "Start". V okamžiku, kdy je se zařízením
SYNCHROTACT5 uskutečněno komunikační spojení, jsou v dialogovém okně zaznamenány stavové
informace.

Poznámka: Testovací funkce je aktivována programem SynView, ale vlastní funkce je realizována
v zařízení. Sekvence funkce je vysvětlena v popisu zařízení.



Návod k obsluze    SynView

Dokument č. Jazyk Revize Strana

ABB Industrie AG 3BHS109765 cz - 26

Proces je možné kdykoli přerušit prostřednictvím tlačítka "Abort" (Přerušit). Poté, co je zkouška testovací
funkcí ukončena, je v tomto dialogovém okně zobrazen její výsledek a pokud je to žádoucí, lze hodnotu
akceptovat a přímo přenést do tabulky. Aby se tato změna hodnoty uložila trvale v zařízení, musí být tento

parametr zapsán do hlavní paměti zařízení SYNCHROTACT5 kliknutím na tlačítko  a poté

zapsán do ROM paměti zařízení kliknutím na tlačítko  .

Z technických důvodů není možné se zařízením SYNCHROTACT5 při aktivované testovací funkci
uskutečnit žádnou datovou komunikaci. Z těchto důvodů musíte před aktivací testovací funkce ukončit
jakoukoli komunikaci prostřednictvím jiných programových nástrojů (např. přenos Aktuálních hodnot).

Jestliže je testovací funkcí určena hodnota mimo rozsah seřiditelnosti, je zobrazeno dialogové okno
s následujícím textem:

The value determined by the test function lies outside of the setting range. Please try the following:
(Hodnota určená testovací funkcí je mimo rozsah seřiditelnosti. Prosím proveďte následující úkony:)

•  Zkontrolujte, zda regulační povely nebo povel pro paralelní sepnutí aktivované zařízením mají nějaký efekt.

•  Znovu aktivujte testovací  funkci a opakujte zkoušku.

 Pokud ani tento postup nevede k úspěšně provedené zkoušce, musí být nastavená hodnota určena
empiricky (bez testovací funkce).

Empirické určení nastavené hodnoty je závislé na příslušné testovací funkci a je popsáno v následující
části.

3.1.4 Empirické určení nastavené hodnoty ton:
Účel zkoušky:
SYNCHROTACT 5 bere v úvahu vlastní zpoždění povelu pro paralelní sepnutí a zapínací čas výkonového
vypínače. To znamená, že povel je aktivován s předstihem, který odpovídá tomuto času, tj. vyslán předtím,
než diference fázového úhlu prochází nulovou hodnotou. Pro první přiblížení lze parametr nastavit na
hodnotu zapínacího času, která je specifikována výrobcem výkonového vypínače. Pokud tento údaj není
znám, můžete zkoušku zahájit se standardně nastaveným časem 100 ms (v tomto případě musí být limit
skluzu dočasně nastaven na hodnotu 0,1...0,2 %).

Postup zkoušky:
Počáteční podmínky pro zkoušku:

1. Přednastavená hodnota času ton: Pokud je k dispozici zapínací čas, který je specifikován výrobcem
výkonového vypínače, nastavte parametr na tuto hodnotu. Jinak nastavte 100 ms.

2. Ostatní činnosti, které souvisejí s uvedením přístroje do provozu, musí být již skončeny (speciálně
kalibrace měřicích napětí).

3. Doporučení:

•  Připojte externí zapisovač / tiskárnu a snímejte:

•  Obalovou křivku rozdílu napětí u1-u2.

•  Povel pro paralelní sepnutí nebo proud generátoru IG.

•  Nastavte časové rozlišení 20…50 ms / dílek.

•  Spuštění záznamu aktivujte povelovým výstupem.

4. Stroj musí být v provozu a na obou stranách výkonového vypínače musí být napětí.
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Určení nastavené hodnoty:

1. Nejprve nechte proběhnout několik zkušebních synchronizačních sekvencí, při kterých zkontrolujte,
zda se paralelní sepnutí uskuteční ve správném okamžiku.

2. Skutečná synchronizace.
•  Aktivujte SYNCHROTACT 5 (Signál Start).
•  Synchronizační sekvenci sledujte prostřednictvím nástroje Aktuální hodnoty (Actual Values).

3. Počkejte až bude synchronizační proces ukončen.
4. Vyhodnoťte záznam zapisovače přechodových jevů (Transient recorder) nebo záznam externího

zapisovače (je-li takový zapisovač použit).
5. V okamžiku sepnutí hlavních kontaktů vypínače musí být hodnota obalové křivky rozdílového napětí

minimální (minimální P nebo IG). Jestliže k zapnutí dojde příliš pozdě, musí být hodnota parametru
ton zvýšena. Upozornění: Změně hodnoty parametru je nutné věnovat zvýšenou pozornost!

Opakujte postup podle bodů 2 - 5 až do doby, kdy výkonový vypínač sepne ve správném okamžiku. To
znamená, že hodnoty P nebo IG jsou po synchronizaci minimální.

3.1.5 Empirické určení nastavené hodnoty dU/dt:
Účel zkoušky:
Jeden regulační povel by měl zregulovat napětí tak, že ustálená hladina napětí je přibližně uprostřed
nastaveného tolerančního pásma. Vlastní regulace je zajištěna regulátorem napětí stroje, který je ovládán
regulačními povely. Operátor zkontroluje délku povelu, kterou v případě potřeby upraví tak, aby regulátor
pracoval zcela uspokojivě.

Postup zkoušky:
Počáteční podmínky pro zkoušku:

1. Během této zkoušky musí být výkonový vypínač zajištěn proti zapnutí (výkonový vypínač v revizní
poloze, sejmutý konektor obvodu povelu pro paralelní sepnutí z přístroje SYNCHROTACT 5, ...).

2. Dočasně zablokujte / vypněte regulátor frekvence: Nastavte parametr df/dt = 0.
3. Aby bylo možné efekt regulačního impulsu lépe vyhodnotit, nastavte dočasně interval impulsu ts U na

maximum.
4. Hodnoty z PC zapište do přístroje SYNCHROTACT 5 a přístroj uveďte do stavu provozní

připravenosti (Ready).
5. Stroj musí být v provozu, na obou stranách výkonového vypínače musí být napětí a diference napětí

musí být mimo nastavená toleranční okna / pásma.

Určení počáteční nastavené hodnoty:

1. Nástroj Aktuální hodnoty (Actual Values) v programu SynView: Odečtěte počáteční hodnotu diference
napětí ∆U0.

2. Aktivujte SYNCHROTACT 5 (Signál Start).
3. Počkejte až bude regulační povel ukončen (indikace LED diodou) a poté vyčkejte, až je diference

napětí v tabulce programového nástroje Aktuální hodnoty zobrazena jako stabilní hodnota (5...10 s).
4. Odečtěte konečnou hodnotu diference napětí ∆U1.
5. Odstavte SYNCHROTACT 5 (Signál Stop aktivovaný programem SynView přístroj blokuje).
6. Podle následujícího vztahu vypočtěte hodnotu: dU/dt = dU/dt0 x (∆U0-∆U1)/∆U0

 Kde: dU/dt = nově vypočtená hodnota
dU/dt0 = hodnota nastavená před zkouškou
∆U0 = počáteční hodnota diference napětí
∆U1 = konečná hodnota diference napětí

7. Nastavte vypočtenou hodnotu.

Určení definitivně nastavené hodnoty:
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1. SYNCHROTACT 5 uveďte do stavu provozní připravenosti (Ready).

2. Program přepněte na nástroj Aktuální hodnoty (Actual Values).

3. Nastavte diferenci napětí, která je mimo toleranční pásmo.

4. Aktivujte SYNCHROTACT 5 (Signál Start).

5. Po prvním regulačním povelu musí být diference napětí přibližně ve středu tolerančního pásma.

6. Jestliže byl impuls příliš dlouhý, nastavenou hodnotu zvyšte. Pokud byl impuls příliš krátký,
nastavenou hodnotu snižte.

7. Opakujte postup podle bodů 1 - 6 až do doby, kdy je nastavena správná délka regulačního povelu
a kdy regulační funkce pracuje zcela uspokojivě.

Konečný zásah:

1. Regulátor frekvence opět aktivujte: Nastavte parametr df/dt na původní hodnotu.

2. Přestavte interval impulsu ts U na původní hodnotu.

3. Nové hodnoty zapište do přístroje SYNCHROTACT 5.

3.1.6 Empirické určení nastavené hodnoty df/dt:
Účel zkoušky:
Jeden povel regulace frekvence by měl zregulovat skluz na hodnotu blízkou polovině maximálního skluzu
smax. Vlastní regulace je zajištěna regulátorem otáček stroje, který je ovládán regulačními povely.
Operátor zkontroluje délku povelu, kterou v případě potřeby upraví tak, aby regulátor pracoval zcela
uspokojivě.

Postup zkoušky:

Počáteční podmínky pro zkoušku:

1. Během této zkoušky musí být výkonový vypínač zajištěn proti zapnutí (výkonový vypínač v revizní
poloze, sejmutý konektor obvodu povelu pro paralelní sepnutí z přístroje SYNCHROTACT 5, ...).

2. Dočasně zablokujte / vypněte regulátor napětí: Nastavte parametr dU/dt = 0.

3. Aby bylo možné efekt regulačního impulsu lépe vyhodnotit, nastavte dočasně interval impulsu ts f  na
maximum.

4. Hodnoty z PC zapište do přístroje SYNCHROTACT 5 a přístroj uveďte do stavu provozní
připravenosti (Ready).

5. Stroj musí být v provozu, na obou stranách výkonového vypínače musí být napětí a skluz musí být
mimo nastavená toleranční okna / pásma.
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Určení počáteční nastavené hodnoty:

1. Nástroj Aktuální hodnoty (Actual Values) v programu SynView: Odečtěte počáteční hodnotu skluzu.

2. Aktivujte SYNCHROTACT 5 (Signál Start).

3. Počkejte až bude regulační povel ukončen (indikace LED diodou) a poté vyčkejte, až je skluz
v tabulce programového nástroje Aktuální hodnoty zobrazen jako stabilní hodnota (5...20 s).

4. Odečtěte konečnou hodnotu skluzu.

5. Odstavte SYNCHROTACT 5 (Signál Stop aktivovaný programem SynView přístroj blokuje).

6. Podle následujícího vztahu vypočtěte hodnotu: df/dt = df/dt0 x (s0-s1)/(s0-0,1)

 Kde: df/dt = nově vypočtená hodnota
df/dt0 = hodnota nastavená před zkouškou
s0 = počáteční hodnota skluzu
s1 = konečná hodnota skluzu

7. Nastavte vypočtenou hodnotu.

Určení definitivně nastavené hodnoty:

1. SYNCHROTACT 5 uveďte do stavu provozní připravenosti (Ready).

2. Program přepněte na nástroj Aktuální hodnoty (Actual Values).

3. Nastavte skluz, který je mimo toleranční pásmo.

4. Aktivujte SYNCHROTACT 5 (Signál Start).

5. Po prvním regulačním povelu musí být skluz přibližně ve středu mezi hodnotou smax a nulovou
hodnotou.

6. Jestliže byl impuls příliš dlouhý, nastavenou hodnotu zvyšte. Pokud byl impuls příliš krátký,
nastavenou hodnotu snižte.

7. Opakujte postup podle bodů 1 - 6 až do doby, kdy je nastavena správná délka regulačního povelu
a kdy regulační funkce pracuje zcela uspokojivě.

Konečný zásah:

1. Regulátor napětí opět aktivujte: Nastavte parametr dU/dt na původní hodnotu.

2. Přestavte interval impulsu ts f na původní hodnotu.

3. Nové hodnoty zapište do přístroje SYNCHROTACT 5.

3.1.7 Ovládací prvky, tlačítka a zobrazovací prvky

3.1.7.1   Odstavení (Stop)

Povel zařízení SYNCHROTACT5 blokuje.

3.1.7.2   Aktivace (Start)

Povel uvede zařízení SYNCHROTACT5 do stavu provozní připravenosti (Ready).

3.1.7.3   Zápis (Write)

Povel zapíše do zařízení SYNCHROTACT5 všechny parametrové sady včetně parametrů funkce
synchrocheck a konfiguračních parametrů.



Návod k obsluze    SynView

Dokument č. Jazyk Revize Strana

ABB Industrie AG 3BHS109765 cz - 30

3.1.7.4   Čtení (Read)

Povel načte ze zařízení SYNCHROTACT5 všechny parametrové sady včetně parametrů funkce
synchrocheck a včetně konfiguračních parametrů.

3.1.7.5   Reset (Reset)

Jestliže je zařízení ve stavu “PORUCHA“ (ERROR), lze prostřednictvím tohoto tlačítka zařízení resetovat
a uvést do stavu “BLOKOVÁNO" (BLOCKED).

3.1.7.6   Volba parametrové sady

V tomto okně je zobrazena aktuálně navolená sada v přístroji SYNCHROTACT5. Na toto pole není možné
kliknout.

3.2 Aplikace nástroje Aktuální hodnoty (Actual
Values)

Aktuální hodnoty lze v zařízení SYNCHROTACT 5 během jeho provozu sledovat. Cyklické monitorování
veličin musí být aktivováno povelem SYNCHROTACT5\Online. Cyklický přenos aktuálních hodnot je
vypnut povelem SYNCHROTACT5\Offline. Alternativně lze pro tyto účely použít tlačítko “ON“ (ZAP) nebo
tlačítko “OFF“ (VYP).
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3.3 Aplikace nástroje Zapisovač přechodových jevů
(Transient Recorder)

Synchronizační sekvenci zaznamenanou v zařízení lze vizualizovat pomocí funkce zapisovače
přechodových jevů. Synchronizační sekvence je ze zařízení načtena prostřednictvím doplňkových funkcí
menu "SYNCHROTACT5 \ Čtení posledního záznamu“ (SYNCHROTACT5 \ Read Last Recording),
"SYNCHROTACT5 \ Čtení předposledního záznamu“ (SYNCHROTACT5 \ Read Second Last Recording)
a "SYNCHROTACT5 \ Čtení předpředposledního záznamu“ (SYNCHROTACT5 \ Read Third Last
Recording). Alternativně lze pro načtení záznamů sekvencí použít tlačítek “t“, “t-1“ a “t-2“.

3.4 Aplikace nástroje Záznam poruch / změnových
stavů (Faults/events)

Pro načtení obsahu paměti změnových stavů resp. poruch z přístroje SYNCHROTACT5 se používá
programový nástroj Záznam poruch / změnových stavů (Faults/events). Změnové stavy jsou zobrazeny ve
formě tabulky a v chronologickém pořadí.

  Jedno načtení záznamu poruch / změnových stavů.

  Zapnutí cyklického načítání záznamu poruch / změnových stavů.

 Vypnutí cyklického načítání záznamu poruch / změnových stavů.



Návod k obsluze    SynView

Dokument č. Jazyk Revize Strana

ABB Industrie AG 3BHS109765 cz - 32

3.5 Aplikace nástroje Diagnostika (Diagnostic)
Programový nástroj Diagnostika (Diagnostic) je určen pro interní účely výrobce.

 Jedno načtení diagnostických zpráv.

  Zrušení / vymazání diagnostických zpráv v tabulce i v zařízení SYNCHROTACT5.

  Zapnutí cyklického načítání diagnostických zpráv.

 Vypnutí cyklického načítání diagnostických zpráv.
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4 Chybové zprávy
Chybové zprávy, které se týkají všech programových nástrojů.

4.1 Všeobecné chybové zprávy
Chybová zpráva Příčina / doporučené opatření (zásah)

The file  "par_sig.ss2" cannot be
found in the working directory!

V pracovním adresáři programu
SynView nelze najít soubor
“par_sig.ss2" !

Soubor definující vzhled tabulky nelze najít. Zkontrolujte, zda je
tento soubor obsažen v pracovním adresáři. Pokud tomu tak není,
musíte program SynView znovu instalovat.

The file  "Flt_Even.ss2" cannot
be found in the SynView working
directory!

V pracovním adresáři programu
SynView nelze najít soubor
"Flt_Even.ss2"!

Soubor definující vzhled tabulky nelze najít. Zkontrolujte, zda je
tento soubor obsažen v pracovním adresáři. Pokud tomu tak není,
musíte program SynView znovu instalovat.

The file  "Err_Buff.ss2" cannot
be found in the SynView working
directory!

V pracovním adresáři programu
SynView nelze najít soubor
"Err_Buff.ss2"!

Soubor definující vzhled tabulky nelze najít. Zkontrolujte, zda je
tento soubor obsažen v pracovním adresáři. Pokud tomu tak není,
musíte program SynView znovu instalovat.

A “FaultEvent“ file could not be
created!

Soubor “FaultEvent“ nelze
vytvořit!

Zkontrolujte, zda již existuje soubor se stejným jménem.

The file name extension is
invalid! End the file name with
".syn", ".mmk", ".err", ".flt".

Použitá přípona jména souboru
je neplatná! Pro jméno souboru
použijte příponu ".syn", ".mmk",
".err", ".flt".

Přiřaďte souboru platnou příponu ".syn", ".mmk", ".err" nebo ".flt".

An error occurred when loading
file %1!

Při načtení 1% souboru se
objevila chyba!

Musíte použít soubor, který přestože má příponu určenou pro
soubor programu SynView není formátován do datového formátu
programu SynView.
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Chybová zpráva Příčina / doporučené opatření (zásah)

SYNCHROTACT 5 cannot be
put into RELEASE/START
status!

SYNCHROTACT 5 není možné
uvést do stavu UVOLNĚNO /
START!

Komunikační problém. Prosím zkontrolujte propojení (sériové
rozhraní a kabel) a proces opakujte!

SYNCHROTACT 5 reports
ERROR Status!

SYNCHROTACT 5 hlásí stav
PORUCHA!

V zařízení se objevila chyba! Zkontrolujte registr Poruch / změno-
vých stavů (Faults/events).

SYNCHROTACT 5 cannot be
blocked!

SYNCHROTACT 5 není možné
blokovat!

Komunikační problém. Prosím zkontrolujte propojení (sériové
rozhraní a kabel) a proces opakujte!

The Viewer could not be started!
Is WordPad or Word installed on
this computer?

Není možné spustit zobrazovací
program. Je  aplikace WordPad
nebo Word instalována na tomto
počítači?

Na vašem počítači musí být instalován program, který může číst
soubory RTF. Pokud to není možné, můžete soubor uložit a zo-
brazit  jej  na počítači, na kterém je instalován program WORD
nebo jiný podobný program.

The parameters could not be
read!

Parametry není možné číst!

Komunikační problém. Prosím zkontrolujte propojení (sériové
rozhraní a kabel) a proces opakujte!

The parameters could not be
written!

Parametry není možné zapsat!

Komunikační problém. Prosím zkontrolujte propojení (sériové
rozhraní a kabel) a proces opakujte!

Error in blocking of
SYNCHROTACT 5!

Chyba v blokování přístroje
SYNCHROTACT 5!

Komunikační problém. Prosím zkontrolujte propojení (sériové
rozhraní a kabel) a proces opakujte!

Error in setting
SYNCHROTACT 5 to READY!

Chyba v nastavení přístroje
SYNCHROTACT 5 do stavu
PŘIPRAVENO!

Komunikační problém. Prosím zkontrolujte propojení (sériové
rozhraní a kabel) a proces opakujte!

The parameter address cannot
be described.

Parametrovou adresu nelze
popsat.

Komunikační problém. Prosím zkontrolujte propojení (sériové
rozhraní a kabel) a proces opakujte!
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4.2 Komunikační chybové zprávy
Chybová zpráva Příčina / doporučené opatření (zásah)

The serial interface could not be
opened! Please check the plug
connection with
SYNCHROTACT 5!

Sériové rozhraní není možné
aktivovat! Prosím zkontrolujte
propojení s přístrojem
SYNCHROTACT 5!

Nejčastější příčina této chyby / poruchy je skutečnost, že na PC
není k dispozici příslušné sériové rozhraní (např. COM3 nebo
COM4. Rozhraní navolte v Menu "Možnosti – Komunikace“ (Options
– Communication).

Také zkontrolujte, zda sériové rozhraní není obsazeno jiným
programem!

No physical connection with
SYNCHROTACT5!

S přístrojem SYNCHROTACT5
není fyzické propojení!

Prosím zkontrolujte propojení (sériové rozhraní a kabel) a proces
opakujte!

There is still a telegram in the
queue! Please wait!

Telegram je stále ve frontě!
Prosím čekejte!

Opakujte povel / zásah!

ModBus exception!
MB protocol exception = %1
SlaveID = %2
Address = %3
Length = %4

Výjimečný stav sběrnice
ModBus!
Výjimečný stav MB
protokolu = 1%
ID Slave zařízení = 2%
Adresa = 3%
Délka = 4%

Projektová chyba v programu SynView. Prosím informujte výrobce
ABB Industrie AG a uveďte obsah tohoto dialogového okna.

A communication error has
occurred !

Výskyt komunikační chyby !

Komunikační problém. Prosím zkontrolujte propojení (sériové
rozhraní a kabel) a proces opakujte!

Invalid ModBus header!

Neplatné ModBus záhlaví!

Specifická chyba sběrnice ModBus.

Invalid ModBus address.

Neplatná ModBus adresa.

Specifická chyba sběrnice ModBus.

Invalid ModBus telegram length.

Neplatná délka ModBus
telegramu.

Specifická chyba sběrnice ModBus.
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Chybová zpráva Příčina / doporučené opatření (zásah)

Invalid ModBus telegram.

Neplatný ModBus telegram.

Specifická chyba sběrnice ModBus.

Invalid reply from ModBus-
Slave.

Neplatná odezva ze zařízení
ModBus-Slave.

Specifická chyba sběrnice ModBus.

Write error in the Modbus
telegram.

Chyba zápisu v telegramu
Modbus.

Specifická chyba sběrnice ModBus.

ModBus is not initialised.

Sběrnice ModBus není
aktivována.

Specifická chyba sběrnice ModBus.

Non-supported function in the
ModBus telegram.

Telegramem ModBus
nepodporovaná funkce.

Specifická chyba sběrnice ModBus.


