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Tento dokument je příručkou, určenou pro u�ivatele programu REVAL. 

Číslo dokumentu: 1MRK 511 053-UCZ 

Verze: 2.0 

Revize: 00 

Datum vydání: 2.9.1998 

Změna dat je vyhrazena bez předbě�ného oznámení. 

 

V�echna práva vzta�ená k tomuto dokumentu, včetně aplikací patentových práv 
a registrace dal�ích průmyslových a vlastnických práv, jsou vyhrazena. Neoprávněné 
pou�ití, obzvlá�tě kopírování, roz�iřování a poskytnutí třetím stranám je zakázáno. 
 
Tento dokument byl pečlivě připraven a revidován. Pokud v�ak přesto u�ivatel najde 
nějakou chybu, �ádáme ho, aby nás při nejbli��í příle�itosti informoval. 
 
Data obsa�ená v tomto návodu pouze popisují výrobek a negarantují jeho charak-
teristické vlastnosti nebo provozní hodnoty. V zájmu na�ich zákazníků trvale zdoko-
nalujeme na�e výrobky a udr�ujeme jejich technickou úroveň v souladu s vývojem 
�pičkové technologie.  
 
Tento postup mů�e nicméně vést k některým rozdílům mezi HW / SW vybavením 
výrobku a informacemi o výrobku, které jsou uvedeny v tomto dokumentu.     
 

Adresa autora: 

ABB Network Partner AB 
S-721 71 Västerås 
Tel: +46 21 32 13 00 
Fax: +46 21 14 69 18 
Internet: http://www.abb.se/net 
 
 
 ABB Network Partner AB  1998 
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Úvod 

Welcome to REVAL Disturbance Evaluator Program - Vítejte v prostředí vyhodno-
covacího programu poruchových záznamů REVAL. REVAL je obsáhlý programový 
prostředek se značnými provozními mo�nostmi při vyhodnocení poruchových záznamů. 
Prezentace programu je orientována objektově a různé poruchové záznamy jsou 
prezentovány v samostatných oknech. 

Program REVAL lze spustit pod systémem MicroSoft   Windows . Program byl 
vytvořen v ABB Network Partner AB, Västerås, �védsko. 

1. Poruchový záznam 

Poruchový záznam je účinný prostředek umo�ňující analýzu chování energetického 
systému a zařízení s tímto systémem spojeným, která je provedena po poru�e v tomto 
systému. 
Okam�itou detekcí jakýchkoli problémů a přijetím odpovídajících nápravných opatření 
je dosa�eno maximální provozní spolehlivosti a disponibility energetického systému.   
 
Poruchový záznam také umo�ňuje, na základě poruchové analýzy chování ener-
getického systému a chování zařízení s tímto systémem spojeným, zlep�it návrhy / 
projekty budoucích instalací.    
 

1.1. Přehled produktů 
Koncept  �PYRAMID� firmy ABB Network Partner obsahuje v plném rozsahu flexibilní a 
funkční systémy určené pro monitorování, chránění a řízení v�ech částí energetických 
systémů v elektrických sítích. 

REOR 100 je samostatný poruchový zapisovač, který je doplněn moduly pro sběr 
odpovídajících dat a záznamovými moduly.  

RCRA 100 je pouze záznamový modul poruchových zápisů, který je pou�it jako 
doplňková funkce číslicové distanční ochrany REL 100 a číslicové 4 stupňové ochrany 
při zemních poruchách REL 012. 

Terminály chránění řady RE. 500 mohou být vybaveny doplňkovou funkcí poruchového 
zapisovače. 

Terminály chránění řady RE. 216/316 mohou být vybaveny doplňkovou funkcí 
poruchového zapisovače. 

SPCR8C27 je samostatný záznamový modul určený pro terminály chránění řady 
SPACOM.   
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Vý�e uvedené poruchové zapisovače spolu s programy REVAL, RECOM, EVECOM, 
DRCOM a ostatním SMS (Substation monitoring system - systém monitorování 
rozvodny) SW vybavením jsou součástí modulárního systému konceptu PYRAMID. 
Tento koncept nabízí objektově orientovaný monitorovací systém, který zaji�ťuje 
cenově výhodný poruchový záznam a záznam změnových stavů, určený jak pro místně, 
tak pro dálkově provedenou analýzu poruchy.  
 

Systém záznamu poruchových stavů obsahuje následující produkty: 

• Zapisovač pro poruchový záznam - REOR 100/RCRA 100, RE. 500, RE. 216/316 
a SPCR8C27.    

• Program pro sběr dat poruchových záznamů - RECOM (pro RE. 500, REOR 
100/RCRA 100), EVECOM (pro RE. 216/316) a DRCOM (pro SPCR8C27). 

• Program pro vyhodnocení poruchových záznamů - REVAL. 

• Program pro analýzu poruchy - Expertní systém RESDA (pro REOR 100/RCRA 
100 a RE. 500). 

• Program pro dálkovou konfiguraci poruchových zapisovačů -SM/REOR 100 (pro 
REOR 100/RCRA 100), SM/RE. 500 (pro RE. 500) a SM/SPCR (pro 
SPCR8C27). 

Propojení mezi jednotkami pro poruchový záznam a pracovi�těm, kde jsou tyto 
poruchové záznamy vyhodnocovány, je provedeno prostřednictvím optických vláken a 
telefonních modemů.  

REVAL je program integrovaný v systému SMS (Substation Monitoring System - systém 
monitorování rozvodny) a mů�e spolupracovat se strukturou adresářů tohoto systému. 
Přesto je mo�né program REVAL pou�ívat i samostatně (mimo systém SMS) za 
předpokladu, �e pou�ité / vyhodnocované soubory dat lze programem REVAL 
identifikovat.        
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Instalace 

1. Informace o programu 
Vyhodnocovací program REVAL je program určený pro vyhodnocení poruchových 
záznamů. 

REVAL vyu�ívá techniky zobrazených oken a lze jej pou�ít na obyčejném PC, pokud je 
na tomto PC nainstalováno potřebné systémové vybavení, které je uvedeno 
v následující části. 

1.1. Systémové po�adavky 
Pro práci s programem potřebujete následující vybavení: 

HW vybavení: 
• 100% IBM kompatibilní osobní počítač (PC), procesor řady 386 nebo vy��í. 
• Disketová mechanika. 1 disketová mechanika 3 1/2�, typ HD (1,44MB). 
• Prostor na interním pevném disku; K dispozici minimálně 2MB volného místa na 

pevném disku.  
• Pracovní operační paměť; Minimálně 4 MB roz�ířené primární paměti.  
• VGA kompatibilní monitor. 
• Klávesnice. 
•  My�. 
• Tiskárna. 

SW vybavení: 
• MS-DOS, verze 3.1 nebo verze vy��í. Při pou�ití MS Windows verze 3.x, nebo: 
• MS Windows 95 nebo MS Windows NT 4.0. 

Obecně lze říci, �e čím výkonněj�í zařízení pro práci s programem pou�ijete, tím 
rychlej�í a účinněj�í bude vlastní činnost programu REVAL.  

1.2. Soubor README 
Jedna z disket programu REVAL obsahuje soubor README (Čti mě). V tomto souboru 
jsou obsa�eny poslední aktuální informace o pou�ití a ovládání programu, t.j. informace 
o změnách a zdokonalení programu poté, co byla vyti�těna tato příručka pro u�ivatele. 
Soubor README je dodáván v nekomprimovaném (nezhu�těném) formátu a musí být 
u�ivatelem před instalací programu přečten.  
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1.3. Instalace programu REVAL 
V závislosti na verzi jazyku, který má být s programem REVAL instalován, bude pro 
instalaci potřebné pou�it pouze jednu nebo obě diskety. Instalační program bude 
u�ivatele informovat, zda je nutné pou�ít druhou disketu.  

Program je dodáván v komprimovaném (zhu�těném) formátu. Při jeho dekomprimaci 
(rozbalení) a kopírování v�ech souborů do specifikovaného adresáře postupujte podle 
dále uvedených pokynů: 

1 Vlo�te disketu č. 1 (No.1) do disketové mechaniky A. 

2 Navolte Správce souborů (File Manager). 

3 V menu Soubor (File)  navolte povel Spustit... (Run...). 

4 Na povelový řádek (Command line) napi�te - A:\ setup.exe. 

5 Klikněte na tlačítko OK. 

Na obrazovce je prezentováno dialogové okno uvedené na obr. 1. 

 

 
 
Obr. 1  Dialogové okno registračních informací  

 
Do uvedeného okna musí být zapsáno jméno (Name), společnost (Company) 
a �sériové číslo� (�Serial number�), jinak instalační program nebude postupovat 
v programové sekvenci. �Sériové číslo� mů�e mít libovolný formát. 
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1 Do dialogového okna zapi�te va�e jméno, jméno va�í firmy a adresu. 

2 Zapi�te sériové výrobní číslo programu REVAL. 

3 Klikněte na tlačítko OK. 

4 Registrační informace potvrďte kliknutím na tlačítko Yes (Ano), nebo je 
mo�né tyto údaje opravit po kliknutí na tlačítko No (Ne). 

5 Kliknutím navolte va�i verzi operačního systému Windows. 

 

 
 
Obr. 2  Dialogové okno volby typu instalace  

 

6 Klikněte na tlačítko OK. 
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Kopírování do adresáře REVAL 

Po zadání potřebných informací je zobrazeno dal�í dialogové okno. Viz obr. 3. 

 

 
 
Obr. 3  Dialogové okno volby cílového adresáře  

1 Kliknutím na tlačítko OK je program zkopírován do adresáře C:\SMS\REVAL. 
Pokud chcete navolit jiný adresář, přejděte na volbu �Copy to another 
directory� (Zkopírujte do jiného adresáře).  

 

 
 
Obr. 4  Dialogové okno volby jazyka  

2 Po zobrazení okna volby jazyka navolte po�adovanou jazykovou verzi 
programu, např. anglická verze - English. 

3 Klikněte na tlačítko OK. Soubory budou dekomprimovány (rozbaleny) 
a zkopírovány na vá� pevný disk do navoleného adresáře. 
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4 Instalační program aktivuje dotaz, zda mají být do Správce programů 
(Program manager) přidány programové ikony. Pokud chcete ikony vytvořit 
zvolte Yes (Ano). Jestli�e si nepřejete �ádnou ikonu vytvořit, zvolte No (Ne). 

 

 
 
Obr. 5  Dialogové okno volby instalace ikon 

5 Jestli�e zvolíte Yes (Ano), navolte také instrukci, do které skupiny Správce 
programů (Program manager) mají být ikony ulo�eny. Jestli�e programová 
skupina SMS ji� na va�em počítači existuje, bude ikona REVAL umístěna do 
této existující skupiny programů. 

 

 
 
Obr. 6  Dialogové okno skupiny správce programů  

6 Kliknutím na tlačítko OK volbu akceptujte, nebo ze seznamu navolte jinou 
skupinu správce programů a klikněte na tlačítko OK. 

7 Nyní je instalace programu ukončena. Klikněte na tlačítko OK. 

 

 
 
8 Pokud je to �ádoucí, přetáhněte ikonu REVAL na pracovní plochu obrazovky 

počítače.   
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Kopírování do jiného adresáře  

Jestli�e chcete umístit program REVAL do jiného adresáře, postupujte podle dále 
uvedených pokynů: 

1 Navolte jednotku / disk, např. C: - viz obr. 7.  

 

 
 
Obr. 7  Dialogové okno určené pro nastavení nového adresáře 

 

2 Ze seznamu dostupných slo�ek navolte cílový adresář, nebo na příkazový 
řádek Destination Directory: (Cílový adresář:) zapi�te instrukci C:\<jméno 
adresáře>.   

3 Klikněte na tlačítko OK a v instalačním procesu pokračujte od bodu 2 
způsobem, který je popsán v části �Kopírování do adresáře REVAL�. 

  
1.4. Spu�tění / start programu REVAL 

Jestli�e je instalace programu ukončena: 

1 Navolte programovou skupinu SMS. 

2 Spu�tění programu je provedeno dvojitým kliknutím na ikonu REVAL.  

Detailněj�í informace o práci s programem REVAL jsou uvedeny v kapitole �Ovládání�. 
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Ovládání 
V této kapitole jsou uvedeny a popsány v�echny mo�nosti programu REVAL a dostupné 
funkce, které program nabízí. Menu, která tvoří u�ivatelské rozhraní programu REVAL, 
jsou prezentována s vysvětlením jejich obsahu a s informacemi o jejich ovládání. 

1. Celkový přehled 
Pro program REVAL jsou typické následující vlastnosti: 

• Prezentace v prostředí Windows. 
• Ovládání my�í, které zaji�ťuje snadné manipulace a orientaci v menu. 
• Měření času, amplitudy a fázového úhlu. 
• Funkce �Zoom� (Lupa) u časového měřítka. 
• Zadání nezávislého měřítka velikosti jednotlivých signálů.  

Programem REVAL je mo�né prezentovat jeden, dva nebo tři různé poruchové 
záznamy. Ka�dý záznam je prezentován v samostatném okně a obsahuje vět�í počet 
analogových i binárních signálů. 

Programem REVAL lze také realizovat výtisk těchto poruchových záznamů. 

Při prezentaci signálů je programem REVAL provedeno automatické nastavení měřítka 
ka�dého signálu. To znamená, �e ka�dý signál je prezentován s individuálním měřítkem 
amplitudy. Měřítko (stupnice) na vertikálních osách je cejchováno, tak�e ze záznamu je 
mo�né provést dobrý odhad primárních hodnot. Při prezentaci poruchového záznamu na 
obrazovce a při realizaci výtisku tohoto záznamu je provedeno automatické nastavení 
měřítka.  

Program REVAL také nabízí nastavení stejného měřítka. V tomto případě je u v�ech 
signálů jednotky nastaveno stejné měřítko. Tento re�im záznamu umo�ňuje lep�í 
přehled v prezentovaném poruchovém záznamu. 

Speciální vlastností programu REVAL je mo�nost kombinovat poruchové záznamy. Tato 
funkce umo�ňuje sdru�it dva nebo tři záznamy do jednoho kombinovaného záznamu. 

Pokud je frekvenční záznam obsa�en v poruchovém záznamu, je programem REVAL 
zobrazen i frekvenční graf. Frekvenční záznam je doplňkovou funkcí poruchových 
zapisovačů REOR 100 / RCRA 100. Programem REVAL je frekvence prezentována na 
11. kanálu. 

Programem REVAL lze číst i zapisovat soubory poruchových záznamů v několika 
formátech. Akceptovatelné a identifikovatelné formáty jsou: 

• REVAL - REOR 100 / RCRA 100 (Verze 3.0) a funkce poruchového zápisu 
v terminálech řady RE. 500, viz Dodatek - část 5.3. 

• COMTRADE, viz Dodatek - část 5.4. 
• EVE - REOR 100 / RCRA 100 (Verze 2.2) a funkce poruchového zápisu 

v terminálech řady RE. 216/316, viz Dodatek - část 5.5. 
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Program REVAL také umo�ňuje ulo�it soubory poruchových záznamů v u�ivatelem 
specifikovaném formátu ASCII. To znamená, �e soubory vyhodnocené programem 
REVAL je mo�né do jiných formátů importovat (zavádět) prostřednictvím jiných 
matematických prostředků a programových nástrojů určených k dal�í analýze. 
Odpovídající formát souboru pro dal�í matematické programy lze přímo navolit při 
ukládání souboru: 

• DADiSP ,  viz Dodatek - část 5.6. 
• MATLAB ,  viz Dodatek - část 5.7. 

1.1. Struktura systému SMS 
Jestli�e program REVAL spolupracuje se systémem SMS (systém monitorování 
rozvodny), je pou�ita struktura souborů, která je uvedena na obr. 1. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 1   Struktura souboru SMS 

Organizace

Rozvodna 1 

Rozvodna 2 

     Objekt 1 

     Objekt 2

 Jednotka 1

Jednotka 2

Záznam 1 

Záznam 2 

Záznam 3 

Záznam 1 

Záznam 2 

Záznam 3 
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1.2. Funkce programu RECOM 

Přesto�e je REVAL samostatný program, umo�ňuje také spolupracovat s programem 
RECOM (program sběru dat por. záznamů), pokud je tento program nainstalovaný na 
PC. V tomto případě jsou k dispozici následující funkce: 

• Při startu / spu�tění programu REVAL volba adresáře, který byl naposled pou�itý 
programem RECOM. To znamená, �e pokud je soubor poruchového záznamu 
zpracován programem RECOM, je u�ivatel při otevření tohoto souboru v programu 
REVAL nasměrován přímo do správného adresáře.   

• Automatický tisk. Jestli�e je program RECOM pou�itý v re�imu automatické výzvy 
(automatic polling mode), je mo�né také aktivovat automatický tisk prostřednictvím 
programu REVAL. V tomto případě jsou pou�ity tiskové  rutiny programu REVAL, ale 
program REVAL nemusí být na PC otevřený. (Program Reval je spou�těn 
prostřednictvím přídavného parametru �p).  

Tyto funkce jsou aktivovány programem RECOM a jsou popsány v referenční 
dokumentaci č.1 - viz kapitola �Referenční publikace�. 

1.3. Okno poruchového záznamu programu REVAL 
Program REVAL prezentuje na obrazovce nebo prostřednictvím tisku grafická datová 
okna, která obsahují analogové a dvouhodnotové / binární signály jednoho poruchového 
záznamu. Ka�dé datové okno obsahuje jeden, dva nebo tři kombinované poruchové 
záznamy. Program REVAL zpracuje poruchové záznamy, které obsahují maximálně 33 
analogových signálů (včetně frekvenčních signálů) a 144 dvouhodno-tových / binárních 
signálů. 

Analogové a dvouhodnotové / binární signály jsou zobrazeny v samostatných částech 
obrazovky a nemohou být vzájemně mixovány. Tyto samostatné části obrazovky lze 
individuálně rolovat ve vertikálním směru, zatímco rolovací li�ta v horizontálním směru je 
společná pro obě části obrazovky. Rozhraním mezi analogovou a binární částí okna lze 
pohybovat, a tak vytvářet vět�í prostor buď pro část analogových signálů, nebo pro část 
binárních signálů. 

Signály v kanálech jsou zobrazeny graficky. Obvykle je v jednom kanálu zobrazen jeden 
signál. Kanál definuje rozměr prostoru, který je vyhrazen pro příslu�ný signál. Jestli�e je 
velikost signálu pro vyhrazený prostor příli� velká, jsou signály redukovány. 
U analogových kanálů je mo�né u�ivatelem provést změnu velikosti, zatímco velikost 
binárních kanálů měnit nelze. 

U�ivatel mů�e přesunout několik analogových signálů do jednoho kanálu, a tím vytvářet 
signálové skupiny. Tyto signálové skupiny jsou výhodné při komparaci (porovnávání) 
několika různých signálů nebo při po�adavku na zvý�ení počtu zobrazených signálů na 
obrazovce.  

Jestli�e signál neobsahuje zajímavé informace, lze tento signál na obrazovce �ukrýt� 
(signál není viditelný), a tím vytvořit vět�í prostor pro dal�í signály. Ukryté signály lze 
později u�ivatelem opět zviditelnit. 
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1.4. Poruchový záznam programu REVAL 
Jeden poruchový záznam programu REVAL obsahuje následující části: 

• Úvodní část (záhlaví). 
• Část s daty. 
• Část s komentářem (přídavná / doplňková část záznamu). 

Formát programu REVAL je popsán v části Dodatek (viz část 5.3.) 

1.4.1. Úvodní část poruchového záznamu (záhlaví). 
Poruchový záznam obsahuje úvodní část (záhlaví). V této části jsou obsa�eny 
informace o konfiguraci poruchového zapisovače a o signálu, který poruchový 
zapisovač aktivoval (signál spu�tění zapisovače).  

V závislosti na původu (originálu) formátu souboru úvodní části (Header part / záhlaví), 
mů�e tento soubor obsahovat v zásadě následující informace: 

• Ve formátu REVAL jsou informace úvodní části  (záhlaví) generovány poruchovým 
zapisovačem - t.j. REOR 100 / RCRA 100 (verze 3.0), nebo funkcí poruchového 
záznamu v terminálech chránění řady RE. 500. 

• Ve formátu EVE jsou tyto informace získány z parametrového souboru PLOT.TXT. 

• Formát COMTRADE ukládá informace úvodní části v konfiguračním souboru 
(.CFG). 

Úvodní část (záhlaví) je zobrazena v samostatném textovém okně na základě 
po�adavku u�ivatele. V tomto okně, které se nazývá �Header window� je umo�něn 
pohyb, obsah okna lze vytisknout, ale okno není mo�né editovat. 

1.4.2. Data poruchového záznamu  
Část s daty obsahuje v�echny vzorkované hodnoty různých signálů. 

1.4.3. Komentář k poruchovému záznamu (doplňková část) 
U�ivatel mů�e poruchové záznamy doplnit komentářem. Komentář k poruchovému 
záznamu je zobrazen v samostatném okně na základě po�adavku u�ivatele. Pokud je 
to potřebné, je programem REVAL vytvořena nová část s komentářem (tj. v případech, 
kdy část s komentářem dosud neexistuje). 

Existuje také mo�nost zahrnout informace z úvodní části (záhlaví) do části s komen-
tářem. 
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2. Základní vlastnosti programu REVAL 

2.1. Komunikace s programem (MMC) 
MMC systém programu REVAL (komunikace s programem)  spolupracuje se strukturou 
souboru systému SMS a je provozován v prostředí MS Windows. Ka�dá manipulace je 
proveditelná pomocí my�i, co� umo�ňuje pru�nou a efektivní komunikaci s programem. 

Programová prezentace je objektově orientována a ka�dé okno reprezentuje jeden 
poruchový záznam.  
 

2.2. �ablony (Templates) 
�ablona je pou�ita pro ulo�ení a prezentaci poruchového záznamu standardním 
způsobem. �ablonu je mo�né ulo�it a načíst na základě po�adavku u�ivatele. Do 
ka�dého otevřeného okna poruchového záznamu mů�e být u�ivatelem načteny různé 
�ablony. 

V �abloně jsou ulo�eny signálové skupiny, barvy, viditelnost, síla a typ čáry, které jsou 
pou�ity pro zobrazení signálů. V �abloně je také ulo�ena informace o měřítku 
a o velikosti ka�dého analogového kanálu. 

Stadardní �ablonu (NORMAL..TPL) není mo�né měnit. Tento typ �ablony přiřazuje 
jeden signál k jednomu kanálu a v�echny kanály jsou zobrazeny (viditelné). 

�ablona je spojena s jednotkou, ve které je poruchový záznam (zapisovač) instalován. 
To znamená, �e ka�dý poruchový záznam ve stejné jednotce bude prezentován 
�ablonou, která je zvolena pro tuto specifickou jednotku. 

 
2.3. Kombinování poruchových záznamů (Merging) 

Funkce kombinování poruchových záznamů (Merge function) umo�ňuje u�ivateli 
zkombinovat  dva nebo tři různé záznamy do jednoho logického souboru poruchového 
záznamu. Zkombinovat je mo�né soubory, které pocházejí z různých objektů, to 
znamená z různých adresářů. Kombinovat lze různé typy souborů, přičem� jediným 
po�adavkem je, aby různé vzorkovací frekvence kombinovaných záznamů byly dělitelné 
sudým číslem. Např. 1000 Hz a 500 Hz. 

Poruchové záznamy lze kombinovat dvěma různými způsoby. Ruční kombinování 
(Manual Merging) nebo automatické kombinování (Automatic Merging).    

2.3.1. Ruční kombinování (Manual merging) 
Ruční kombinování souborů poruchových záznamů je aktivováno příkazem Merge 
(Kombinovat) na li�tě Menu. Jestli�e je otevřeno pouze jedno okno, není příkaz Merge 
(Kombinovat) platný. Pro provedení operace je potřebné mít otevřena dvě nebo tři okna. 

U�ivatel se nejprve musí rozhodnout, které z oken je pou�ito jako okno referenční. 
Aktivní okno je v�dy pova�ováno za okno referenční. 

Programem REVAL je prezentováno dialogové okno, ve kterém mů�e u�ivatel zadat 
časový posuv mezi dvěma záznamy.  
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Obr. 2.  Funkce kombinace poruchových záznamů (Merge function)   

Na obr. 2 je uveden příklad dvou poruchových souborů s časovým posuvem   20 ms. To 
znamená, �e záznam v okně 2 byl spu�těn 20 ms po spu�tění poruchového záznamu 
v okně 1.  
Jestli�e mají být záznamy prezentovány s referenčním časem spu�tění poruchy 
v okně 1, musí u�ivatel zadat v dialogovém okně funkce Merge (Kombinovat) časový 
posuv 20 ms.  
Pokud není pro časový posuv zadána �ádná hodnota, budou programem REVAL 
prezentovány signály poruchového záznamu z okna 2 ve vztahu k signálům záznamu 
z okna 1 jako signály zpo�děné o 20 ms. 

Po provedené kombinaci záznamů jsou v�echny signály příslu�ející kombinovaným 
oknům soustředěny v jednom okně. Tato funkce umo�ňuje velmi jednoduchým 
způsobem porovnávat různé signály.  
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2.3.2. Automatické kombinování (Automatic merging) 

Tato funkce je platná pouze pro soubory ve formátu REVAL. 

Funkce se pou�ívá v případech, kdy jsou u stejného objektu pou�ity různé soubory se 
stejným jménem. Program REVAL automaticky kombinuje tyto soubory do jednoho 
logického poruchového záznamu. Funkce automatického kombinování je aktivována 
v otevřeném dialogovém okně volbou ovládacího pole  �Automatic Merge (REVAL)�. 

Funkce automatického kombinování je provedena tehdy, pokud je u�ivatel ve struktuře 
systému SMS lokalizován na úrovni adresáře �Objekt (Object)�, nebo na úrovni adresáře 
�Rozvodna (Station)�. Jestli�e má být otevřen soubor poruchového záznamu a je 
současně aktivováno pole volby �Automatic Merge (Automatické kombinování)�, jsou 
v�echny podadresáře příslu�ného objektu (adresáře jednotky) prohledány ve vztahu 
k jménu souboru. V�echny jednotky, které obsahují stejné jméno souboru jsou otevřeny 
a poruchové záznamy jsou spojeny / zkombinovány do jednoho poruchového záznamu. 
Automatické kombinování poruchových záznamů je tedy zcela závislé na jménech 
souborů. 

Jestli�e se mezi jednotlivými soubory li�í čas spu�tění záznamu, je programem REVAL 
jako hlavní záznam pou�it �poslední� pořízený záznam poruchy a ostatní záznamy jsou 
zkombinovány podle časového posuvu mezi těmito záznamy.   

Pokud je časový posuv mezi dvěma záznamy del�í ne� 100 ms, budou soubory 
programem REVAL zkombinovány s časovým posuvem nastaveným na nulovou 
hodnotu. To znamená, �e čas spu�tění je pro různé záznamy stejný. 

Při pou�ití funkce  �Automatic Merge (Automatické kombinování)� je maximální počet 
poruchových záznamů limitován na tři záznamy. Jestli�e je počet záznamů se stejným 
jménem vy��í (více ne� 3 záznamy), jsou zkombinovány první tři nalezené záznamy.  
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3. Základní ovládání  

V této kapitole jsou uvedeny příklady, jak mohou být prezentovány a vyhodnocovány 
poruchové záznamy. Těmito příklady je popsáno základní ovládání programu REVAL.    
 
Detailněj�í informace o různých příkazech / povelech a mo�nostech programu - viz 
kapitola 4 �Roz�ířené ovládání�. V této kapitole jsou vysvětleny v�echny pou�ité příkazy 
/ povely při ovládání my�í, jak v textu, tak v obrázcích.  
 

3.1. V�eobecné informace 
Efektivní a účinné ovládání je zaji�těno ovládáním pomocí my�i (pohyb a označení 
příslu�ného objektu na obrazovce). Zadání hodnot v alfanumerickém tvaru je 
provedeno prostřednictvím klávesnice. V následující části jsou popsány některé důle�ité 
výrazy a názvy manipulací, které jsou v pou�ity v tomto manuálu.  
 

3.1.1. Názvosloví a manipulace 
 
Výraz Manipulace 
Označení Pohyb my�í na místo, kde lze kurzorem zvolený objekt 

označit. 

Kliknutí Stisknutí a uvolnění levého tlačítka my�i. 

Dvojité kliknutí Dvě kliknutí v rychlém sledu. 

Táhnout Stisknutí levého tlačítka my�i, označení (�uchopení�) 
objektu, přesun a uvolnění tlačítka. 

Volba signálu Označení signálu a kliknutí. 

Zru�ení volby  navo- 
leného signálu 

Kurzor umístit do vnitřního prostoru kanálu tak, �e neozna-
čuje signál a kliknout. 

Přechod na  vy��í 
úroveň adresáře 

V poli se seznamem  adresářů se klikne na alternativní 
volbu označenou dvěma tečkami (..). 

File / Open 
(Soubor / Otevřít) 

Tento výraz znamená: �Z menu  File  (Soubor)  navolte 
příkaz  Open  (Otevřít)�.  Povely a referenční polo�ky v 
dialogových oknech jsou psány / ti�těny tučným písmem.   
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3.1.2. Povely v Panelu nástrojů� (Toolbar commands) 

Panel nástrojů je v okně poruchového záznamu umístěn nad oblastí, ve které jsou 
zobrazeny signály. K dispozici je sedm tlačítek s následujícími funkcemi: 
 

 

 
Tímto příkazem / povelem je na obrazovce viditelná (zobra-
zená) oblast poruchového záznamu přesunuta do pozice, 
kdy je bod spu�tění poruchového záznamu umístěn ve 
středu obrazovky. 

 

 
Na obrazovce viditelná část poruchového záznamu v gra-
fické formě je vyti�těna. To znamená, �e tisk odpovídá 
funkci �Print screen / Screen shot - tisk obsahu obrazovky�. 

 

 

Dělící pruh mezi dvěma částmi okna (analogové a binární 
kanály) lze posunout buď směrem nahoru, nebo směrem 
dolů. 

 

 
Tento příkaz / povel prezentuje okam�ité hodnoty a efektivní 
hodnoty (RMS) signálů spolu s časovými údaji a s údajem o 
měřeném fázovém úhlu. 

 

 

Část poruchového záznamu, který je zobrazen na obrazovce 
mů�e být buď zmen�en (zú�en), nebo zvět�en (roz�ířen). 

 
Volbou příkazu View/Toolbar (Zobrazení/Panel nástrojů) je mo�né Panel nástrojů 
(Toolbar) na obrazovce zobrazit, nebo z obrazovky odstranit (skrýt). V�echny funkce, 
které jsou k dispozici v Panelu nástrojů, jsou také k dispozici v menu View (Zobrazení). 
 
Příkaz / povel Help (Nápověda) v li�tě Menu je k dispozici v�dy, kdy� u�ivatel potřebuje 
speciální instrukce pro práci s programem REVAL. Funkci Help (Nápověda) lze také 
aktivovat stisknutím klávesy F1.   
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3.2. Spu�tění programu REVAL a otevření okna poruchového záznamu 

Po spu�tění programu je na obrazovce nejprve zobrazen název programu a logo ABB.  

1 Klikněte na tlačítko OK. 

2 K zobrazeným datům je přidán text  prohlá�ení o autorských právech 
a informace o licenci - viz obr. 3. 

 

 
 
Obr. 3   Obrazovka s prohlá�ením o autorských právech ABB  

3 Kliknutím na tlačítko OK je zobrazeno programové okno programu REVAL. 

 

 
 
Obr. 4   Programové okno programu REVAL 



ABB Network Partner Základní ovládání Technický popis 
   Ovládání 

 
 

1MRK 511 053-UCZ *2.0-00  27 

4 Navolte příkaz File/Open (Soubor/Otevřít). Tímto příkazem je prezentováno 
dialogové okno Open (Otevřít), v kterém je mo�né navolit a otevřít poruchové 
záznamy - viz obr. 5. V zobrazených oknech se seznamy lze také změnit 
adresář a typ souboru. 

5 V okně se seznamem souborů navolte soubor typu REH. 

6 V okně se seznamem adresářů přejděte na adresář ...\REVAL\EVENTS. 

7 Dvojitým kliknutím na jméno souboru otevřte poruchový záznam 
94120146.REH. 

 

 
 
Obr. 5   Dialogové okno Open (Otevřít)  
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8 Výsledkem této manipulace je otevření okna poruchového záznamu zvoleného 
souboru - viz obr. 6. 

 

 
 
Obr. 6   Okno poruchového záznamu programu REVAL 
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3.2.1. Změna časového měřítka 
Při otevření souboru je v okně zobrazena část grafu poruchového záznamu s počátkem 
záznamu na levém okraji. 

1 Kliknutím na horizontální rolovací li�tu na spodním okraji okna pohybujete 
zobrazenou částí poruchového záznamu. Tímto způsobem je umo�něno 
analyzovat různé části poruchového záznamu. 

2 Plná vertikální čára indikuje čas spu�tění poruchového záznamu, tj. bod 
spu�tění záznamu. Tato čára indikuje nulový časový údaj (0). 

3 Jiný způsob, kterým lze snadno najít bod spu�tění poruchového záznamu, je 
vyu�ití příkazu View / Go to Trigger Point (Zobrazení / Přechod na bod 
spu�tění). 

4 Tento příkaz je také mo�né aktivovat z panelu nástrojů (Toolbar). Klikněte na 
tlačítko Go to Trigger Point (Přechod na bod spu�tění), které je umístěno na 
panelu nástrojů (Toolbar) zcela vlevo. 

 Pro přechod v poruchovém záznamu na místo specifického času lze vyu�ít příkazu 
View / Go to Time (Zobrazení / Přechod na časový údaj). 

1 Navolte příkaz View / Go to Time (Zobrazení / Přechod na časový údaj). 
2 Zadejte čas 100 (ms). 
3 Klikněte na tlačítko OK. 

Touto manipulací je zobrazená (viditelná) část záznamu posunuta tak, �e zadaný 
čas (tj. 100  ms) je umístěn ve středu obrazovky. 

1 Volba příkazu View / Home (Zobrazení / Výchozí pozice) posune na obrazovce 
viditelnou oblast grafu poruchového záznamu co mo�ná nejvíce doleva, stejně 
jako v případě, kdy je soubor otevřen. 

2 Aby bylo umo�něno zobrazit vět�í část poruchového záznamu, nebo pokud je 
nutné provést detailněj�í rozbor specifické části záznamu, je mo�né změnit 
měřítko časové osy pomocí dvou tlačítek pro změnu měřítka, která jsou 
v panelu nástrojů (Toolbar). 

3 Zvět�ení signálů proveďte kliknutím na tlačítko Zoom In (Lupa / zvět�ení). Ze 
dvou tlačítek funkce se jedná o pravé tlačítko. Rozměr zobrazené (viditelné) 
části poruchového záznamu je indikován indikátorem funkce Zoom (Lupa) 
v pravé části Panelu nástrojů (Toolbar). Světle �edá oblast znázorňuje, jak 
velká část poruchového záznamu je zobrazena na obrazovce. 

4 Kliknutím na tlačítko funkce Zoom Out (Lupa/zmen�ení) je provedeno 
obnovení prezentovaného záznamu na obrazovce podle obr. 6.  

5 Aby byla na obrazovce zobrazena vět�í část poruchového záznamu, klikněte 
třikrát nebo čtyřikrát na tlačítko Zoom Out (Lupa / zmen�ení).  

Jestli�e počet zobrazovaných vzorků nepřekročí počet obrazových prvků obrazovky, 
znamená to, �e u obrazovky také není překročena rozli�ovací schopnost. Pokud v�ak 
k takové situaci dojde, rozsvítí se červeně indikátor lupy (zoom indikátor), který upozorní 
u�ivatele, �e prezentované signály mohou být zkresleny.  
Příkaz Zoom (Lupa) je také mo�né pou�ít ke změně časového měřítka. V tomto případě 
je rozměr zobrazené části souboru poruchového záznamu zadán v procentech celkové 
velikosti (délky) záznamu.  

3.2.2. Amplitudové měřítko 
Amplitudové měřítko je indikováno hodnotou, která je zobrazena ve čtverci vlevo od 
amplitudových os. Tato hodnota indikuje úroveň amplitudy, která odpovídá tečkovaným 
horizontálním čarám. Hodnotu amplitudy signálu je mo�né měnit následujícím 
způsobem:  
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1 Klikněte na bílý čtverec s amplitudovou hodnotou signálu UR. 

2 Zadejte novou hodnotu, která je ni��í, ne� je hodnota původní. 

3 Stiskněte klávesu Enter. Programem REVAL je prezentován nový graf signálu. 
Proto�e byla zadaná hodnota ni��í, ne� byla hodnota původní, bude rozměr 
grafu automaticky redukován. 

4 Aby byl opět zobrazen celý signál, zadejte původní hodnotu. 

5 Analogovému kanálu je mo�né přiřadit vět�í nebo men�í prostor. Klikněte na 
�pičku �ipky amplitudové osy analogového kanálu, ve kterém je signál UR. 
Tímto způsobem je specifikovanému kanálu přiřazen vět�í prostor. 

6 Zmen�ení přiřazeného prostoru je provedeno kliknutím na čtverec na spodním 
okraji stupnice amplitudové osy stejného kanálu. 

3.2.3. Změna okna 
S částmi záznamů analogových a binárních kanálů je mo�né samostatně pohybovat 
pomocí vertikální rolovací li�ty, která je k dispozici u ka�dého okna. 

Existuje také mo�nost změny rozměru celého okna poruchového záznamu. Tento úkon 
je proveden �táhnutím� za okraj okna. 

Poměr mezi analogovou a binární částí záznamu lze změnit prostřednictvím tlačítek 
v panelu nástrojů Dělící pruh/pohyb nahoru (Splitbar Up) a Dělící pruh/pohyb dolů 
(Splitbar Down). 

3.2.4. Aktivace měřící funkce 
Funkci měření lze aktivovat buď volbou příkazu View / Measure (Zobrazit / Měření), 
nebo kliknutím na tlačítko Measure (Měření) v panelu nástrojů (Toolbar). V tomto 
příkladu klikněte na tlačítko Measure (Měření). 

1 Aby zobrazené okno vypadalo jako okno na obr. 7, klikněte jednou na tlačítko 
Measure (Měření). 

 
 
Obr. 7   Měřící funkce  
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V okně jsou zobrazeny dvě vertikální osy. Jedna osa je zobrazena plnou čarou 
(referenční osa) a druhá je zobrazena čárkovanou čarou (měřící osa). Obě osy je 
mo�né pomocí my�i samostatně přesouvat do po�adované pozice. 

Vedle referenční osy a před signálem ka�dého kanálu jsou zobrazeny okam�itá 
a efektivní hodnota (RMS) signálu. Vedle měřící osy je zobrazena okam�itá hodnota 
signálu. 

V panelu nástrojů (Toolbar) jsou zobrazeny dvě hodnoty. Jedná se o hodnotu fázového 
úhlu a čas mezi vý�e uvedenými dvěma osami.  

2 Označte kurzorem kteroukoli z os, �přetáhněte� kurzor do nové pozice 
a uvolněte tlačítko my�i. Na obrazovce budou zobrazeny nové hodnoty. 

Je-li funkce měření aktivována, budou součástí výtisku také měřené hodnoty. 

3 Opětným kliknutím na tlačítko Measure (Měření) je proveden výstup z funkce 
měření.  
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3.2.5. Editace signálů 

Jestli�e je signál navolen, je k dispozici několik editačních funkcí. 

1 Kliknutím na signál navolte signál UR. Po navolení je signál prosvětlen. 

3.2.5.1. Změna barvy signálu 
1 Navolte příkaz Edit/Colour (Editace/Barva). Programem je prezentováno pole 

se seznamem v�ech volitelných barev. 
2 Dvojitým kliknutím na příslu�nou barvu v seznamu barvu navolte. 

3.2.5.2. Přesun signálu 
Přesun signálu z jednoho kanálu do jiného kanálu je provedeno �přeta�ením� signálu do 
nové pozice.  Signál je také mo�né umístit mezi dva existující kanály. V tomto případě 
je vytvořen nový kanál, v kterém je signál umístěn. 
 
1 Přesuňte signál do pozice mezi dva kanály. Změnou typu / tvaru kurzoru je 

indikováno rozhraní mezi dvěma kanály. 

3.2.5.3. Změna typu čáry signálu 
Různé typy čar jsou pou�ity pro identifikaci signálů. Jedná se například o situaci, kdy je 
pou�ita černobílá tiskárna.  
 
1 Navolte příkaz Edit/Linetype (Editace/Typ čáry). 
2 Dvojitým kliknutím na po�adovaný typ čáry v poli se seznamem různých čar 

navolte typ čáry pro příslu�ný signál. 

3.2.5.4. Ukrýt / zobrazit signál 
Jestli�e si přejete, aby navolený signál nebyl na obrazovce zobrazen:   
 
1 Navolte signál UR kliknutím na tento signál. 
2 Navolte příkaz Edit/Hide (Editace/Ukrýt). 
Jestli�e si přejete, aby signál, který je ukrytý, byl na obrazovce opět zobrazen: 
 
1 Navolte příkaz Edit/Show (Editace/Zobrazit). Tímto příkazem je zobrazen 

seznam se v�emi ukrytými signály. 
2 V poli se seznamem signálů klikněte dvakrát na signál UR.   

3.2.5.5. Změna signálu v popředí 
1 Přesuňte signál UR na pozici spodního kanálu (o jeden kanál ní�e). 
2 Klikněte do �edé oblasti, v které jsou umístěny amplitudové osy kanálů. 
Signál v �popředí� je nyní �zasunut do pozadí� a v pořadí druhý signál je namísto tohoto 
signálu �vynesen do popředí�. Tato změna je indikována změnou barvy jména signálu a 
změnou barvy referenční hodnoty. 

3.2.6. �ablona (Template) 
Formát �ablony (Template) je přiřazen příslu�né úrovni adresáře otevřeného souboru 
poruchového záznamu. To znamená, �e ka�dý poruchový záznam stejné jednotky bude 
prezentován ve formátu �ablony (Template), který byl navolen pro příslu�nou 
specifickou jednotku. 
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3.2.6.1. Načtení �ablony (Loading template) 
Pokud chcete změnit formát jiné �ablony (Template) v době, kdy pracujete s oknem 
poruchového záznamu, postupujte podle následujícího příkladu: 

1 Navolte příkaz File/Load Template (Soubor/Načtení �ablony). Na obrazovce je 
prezentováno dialogové okno pro načtení �ablony - viz obr. 8. 

 

 
 
Obr. 8   Dialogové okno Load Template (Načtení �ablony) 

Dva řádky standardního nastavení: Display (Zobrazení) a Automatic Printout 
(Automatický tisk) nelze v tomto dialogovém okně měnit. Tyto údaje jsou zobrazeny 
jako informace, která �ablona (Template) je specifikována pro příslu�nou aktuální 
jednotku. Pokud chcete nastavení těchto parametrů změnit: 

2 Navolte �ablonu TEMPL1.TPL a potvrďte volbu kliknutím na tlačítko OK. 
Proto�e jste editovali aktuálně pou�itý formát �ablony, musíte nejprve 
odpovědět na otázku, zda chcete pokračovat, přesto�e aktuálně pou�itý formát 
�ablony (Template) není ulo�en. Tato otázka není aktivována, pokud byly 
změny provedeny ve formátu �ablony NORMAL.TPL. Tento formát �ablony 
není mo�né změnit a nelze ulo�it provedené změny. 

3 Klikněte na tlačítko Yes (Ano). Soubor poruchového záznamu bude nyní 
prezentován ve zvoleném formátu �ablony (Template). 
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3.2.6.2. Editace �ablony (Editing template) 

 
Aktuálně pou�ívaný formát �ablony (Template) je mo�né také editovat: 
 
1 Navolte příkaz Edit / Template (Editace / �ablona). Na obrazovce bude 

zobrazeno dialogové okno podle obr. 9. 
 V okně je mo�né změnit následující parametry: 

• Jméno signálu (Name).  
Změny v tomto poli nejsou ulo�eny ve formátu template / �ablona, ale jsou 
zobrazeny na obrazovce a jsou součástí tisku. 

• Velikost / rozměr signálu (Height).  
Tento parametr lze změnit pouze u analogových kanálů.  

• Barva signálu (Colour). 

• Typ čáry, kterým je signál reprezentován (Linetype). 

• Zobrazení / viditelnost signálu (Visible).   
Volba indikuje, zda je signál na obrazovce zobrazen, či zda je ukrytý.  

Součástí formátu �ablony (Template) je také číslo kanálu. Číslo kanálu lze změnit pouze 
přesunem signálů v okně poruchového záznamu. Toto číslo je přesto v dialogovém okně 
Template (�ablona) prezentováno. 

 
 
Obr. 9   Dialogové okno Template (�ablona) 

2 V �abloně (Template) proveďte nějaké změny a tyto změny potvrďte stisknutím 
(kliknutím) na tlačítko Apply (Aplikovat). 

3 Jestli�e jste změny ukončili a jste připraveni pokračovat, klikněte na tlačítko 
Close (Zavřít). 

Okno poruchového záznamu bude nyní prezentováno s novým nastavením. 
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3.3. Část s komentářem 
1 Okno s komentářem je zobrazeno volbou příkazu View/Comment (Zobra-

zení/Komentář). Okno je mo�né editovat a u�ivatel mů�e zapsat svůj vlastní 
komentář. 

2 Okno s komentářem je zavřeno kliknutím na tlačítko Close (Zavřít). 
 

3.4. Úvodní část (záhlaví) 
V úvodní části (záhlaví) jsou prezentovány informace o poruchovém záznamu. Tyto 
informace nelze měnit. 

1 Okno s komentářem je zobrazeno volbou příkazu View / Header (Zobrazit / 
Záhlaví). 

2 Okno se záhlavím je zavřeno kliknutím na tlačítko Close (Zavřít). 
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3.5. Tisk poruchových záznamů 

 
3.5.1. Realizace tisku 

1 Tisk vyhodnocovaného souboru poruchového záznamu je proveden volbou 
File/Print (Soubor/Tisk). 

2 Programem je prezentováno dialogové okno, v kterém je umo�něn výběr části 
poruchového záznamu, který má být vyti�těn - viz obr. 10. 

 

 
 
Obr. 10   Dialogové okno Print (Tisk) 

Dialogové okno Print (Tisk) umo�ňuje u�ivateli navolit jeden z následujících re�imů 
tisku: 

Disturbance (Display) - Zobrazený poruchový záznam  
Na obrazovce viditelná část poruchového záznamu v grafické formě je vyti�těna. To 
znamená, �e tisk odpovídá funkci �Print screen/Screen shot - tisk obsahu 
obrazovky�. Příkaz tisku Display (Zobrazení) je také mo�né aktivovat z panelu 
nástrojů (Toolbar). 

Disturbance (Entire) - Celý poruchový záznam  
V této alternativě je vyti�těn celý poruchový záznam obsahující část s komentářem 
(Comment), informace v záhlaví (Header) a poruchový záznam v grafické formě. 
Vyti�těny budou v�echny signály, které byly ve formátu �Template/�ablona� navoleny 
jako signály zobrazené (viditelné). Budou vyti�těny v�echny vzorky signálů a časové 
měřítko ti�těné stránky bude stejné, jako je měřítko navolené na obrazovce. 

Header - Záhlaví   
Je vyti�těna část Header (Záhlaví) s informacemi o aktuálním okně poruchového 
záznamu. 

Comment - Komentář  
Je vyti�těna část Comment (Komentář) aktivního okna poruchového záznamu. 

Template - �ablona   
Je vyti�těn seznam, v kterém jsou prezentovány v�echny signály a informace o pou-
�itých barvách, pou�itém typu čáry atd.  

V části Dodatek - 5.1 jsou uvedeny ukázky vyti�těného záhlaví a zobrazeného poru-
chového záznamu. 

Příklad tisku kompletního souboru poruchového záznamu.  

3 Navolte alternativu Disturbance (Entire) - (Celý poruchový záznam) a volbu 
potvrďte kliknutím na tlačítko OK. 

Po této manipulaci je proveden návrat do okna poruchového záznamu. 
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3.6. Kombinování poruchových záznamů 
Program REVAL umo�ňuje zkombinovat dva nebo tři poruchové záznamy do jednoho 
logického záznamu. Záznamy, které chcete zkombinovat musí být otevřeny. 

1 Navolte příkaz File/Open (Soubor/Otevřít) a otevřete soubor 94120146.REH. 

2 Navolte příkaz Window/Tile (Okno/Dla�dice) a na obrazovce budou společně 
zobrazeny dva poruchové záznamy - viz obr. 11. 

3 Kliknutím v okně 1 se stane poruchový záznam okna 1 záznamem aktivním. 

 

 
 
Obr. 11   Obrazovka s dvěma otevřenými okny 

4 Navolte příkaz Windows/Merge (Okno/Kombinovat) a na obrazovce bude 
prezentováno dialogové okno - viz obr. 12. 

 

 
 
Obr. 12   Dialogové okno funkce kombinování záznamů (Merge) 

V dialogovém okně je mo�né zadat časový posuv mezi záznamy.  
Tento časový posuv mezi dvěma okny je např. 20ms. To znamená, �e záznam v okně 2 
byl spu�těn po 20ms od okam�iku, kdy byl spu�těn záznam v okně 1. 
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4 V poli pro časový posuv záznamu v okně 2 zadejte hodnotu 20.  
5 Klikněte na tlačítko OK. Na obrazovce bude prezentováno kombinované okno 

poruchových záznamů, které obsahuje v�echny signály dvou původních oken 
poruchových záznamů. 

 
3.7. Ulo�ení poruchového záznamu 

Příkaz File/Save As� (Soubor/Ulo�it jako�) je pou�itý v případech, kdy jsou 
kombinovány různé poruchové záznamy a chcete tento kombinovaný záznam ulo�it, 
nebo v případech, kdy chcete ulo�it poruchový záznam pod jiným jménem.  
Příkaz Save As� (Ulo�it jako�) se také pou�ívá při konverzi souboru do jiného 
formátu (viz část 3.8). 

1 Navolte příkaz File/Save As� (Soubor/Ulo�it jako�). 
2 Na obrazovce je prezentováno dialogové okno podle obr. 13, v kterém je 

mo�né zvolit jméno souboru a místo, kam bude soubor kombinovaného 
poruchového záznamu ulo�en. 

 

 
 
Obr. 13   Dialogové okno Save As (Ulo�it jako) 
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3 Jako jméno pro ulo�ený soubor zadejte RDEMO.000. 
4 Klikněte na tlačítko OK. 
5 Je také mo�né ulo�it aktuálně pou�itý formát �ablony (Template): 
6 Navolte příkaz File/Save Template (Soubor/Ulo�ení �ablony) a na obrazovce je 

zobrazeno dialogové okno podle obr. 14. V tomto okně mů�ete ulo�it �ablonu 
(template), kterou aktuálně pou�íváte. 

 

 
 
Obr. 14   Dialogové okno Save Template (Ulo�ení �ablony) 

7 Zadejte jméno pro ulo�enou �ablonu (Template), např. TEMPL3.TLP a tento 
údaj potvrďte kliknutím na tlačítko OK.  

8 Okno poruchového záznamu uzavřete dvojitým kliknutím na pole Close 
(Zavřít), které je umístěno v pravém horním rohu okna. 

 
3.8. Konverze poruchových záznamů 

Program REVAL umo�ňuje konverzi souborů různých formátů. Předdefinované formáty 
jsou také popsány v části Dodatek:  

• REVAL, Dodatek - část 5.3 
• COMTRADE, Dodatek - část 5.4 
• EVE, Dodatek - část 5.5 
• DADiSP   , Dodatek - část 5.6 
• MATLAB   , Dodatek - část 5.7 

Vlastní konverze je provedena ulo�ením souboru poruchového záznamu v po�a-
dovaném formátu. Při konverzi souboru poruchového záznamu z formátu REVAL do 
formátu COMTRADE postupujte podle dále uvedených pokynů: 
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1 Navolte příkaz File/Open (Soubor/Otevřít). 
2 V poli se seznamem adresářů přejděte do adresáře ...REVAL\EVENTS. 
3 Navolte pole se seznamem typů souborů (File type:) a zvolte formát REVAL.  

V poli se seznamem typů souborů jsou uvedeny v�echny soubory formátu 
REVAL , které příslu�ejí aktuálnímu adresáři. 

4 Otevřete soubor 94120146.REH. 
5 Poté co je okno poruchového záznamu otevřeno, navolte příkaz File/Save As 

(Soubor/Ulo�it jako). Na obrazovce je otevřeno dialogové okno Save As (Ulo�it 
jako) - viz obr. 13. 

6 V poli se seznamem typů souborů (File type:) navolte formát COMTRADE. 
7 Zadejte jméno, pod kterým chcete konvertovaný soubor ulo�it (např. 

94120146.CFG). 
8 Volbu potvrďte kliknutím na tlačítko OK. 
Touto operací byla provedena konverze mezi formáty REVAL a COMTRADE. Původní 
soubor ve formátu REVAL je zachován a ve formátu COMTRADE byl vytvořen nový typ 
souboru. 

3.9. Konverze do formátu ASCII 
Program REVAL umo�ňuje konverzi souborů do u�ivatelem definovaného formátu 
ASCII. Konverze je provedena ulo�ením souboru poruchového záznamu v po�a-
dovaném formátu. Při konverzi souboru poruchového záznamu z formátu REVAL do 
formátu ASCII vhodného například pro dal�í zpracování programem MicroSoft  

EXCEL , postupujte podle dále uvedených pokynů: 

1 Navolte příkaz File/Open (Soubor/Otevřít). 
2 V poli se seznamem adresářů přejděte do adresáře ...REVAL\EVENTS. 
3 Navolte pole se seznamem typů souborů (File type:) a zvolte formát REVAL. 
4 V poli se seznamem typů souborů jsou uvedeny v�echny soubory formátu 

REVAL , které příslu�ejí aktuálnímu adresáři. 
5 Otevřete soubor 94120146.REH 
6 Volba signálů, které budou obsa�eny v konverzní operaci, je provedena 

volbou příkazu Edit/Template (Editace/�ablona). 
7 Nastavte / zvolte v�echny signály, které budou obsa�eny v souboru ASCII jako 

signály zobrazené (viditelné) a ostatní signály ponechte jako signály, které 
zobrazeny nebudou. 

8 Klikněte na tlačítko Apply (Aplikovat) a pak na tlačítko Close (Zavřít). 
9 Signály uspořádejte takovým způsobem, �e jsou na obrazovce zobrazeny ve 

stejném pořadí, v jakém mají být ulo�eny v novém formátu. 
V konverzní operaci bude zahrnut pouze takový časový úsek poruchového záznamu, 
který je zobrazen (viditelný) na obrazovce. 
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10 Pro volbu příslu�ného časového úseku pou�ijte příkazů View/Zoom (Zobra-
zit/Lupa) a View/Go to Time (Zobrazit/Přechod na časový údaj). 

11 Navolte příkaz File/Save As� (Soubor/Ulo�it jako�). Na obrazovce bude 
prezentováno dialogové okno Save As� (Ulo�it jako�). 

12 V poli se seznamem typů souborů (File type:) navolte formát ASCII. 
13 Zadejte jméno, pod kterým chcete konvertovaný soubor ulo�it (např. 

94120146.XLS). 
14 Volbu potvrďte kliknutím na tlačítko OK. Nyní bude zobrazeno dialogové 

okno Save As - Options (Ulo�it jako - doplňkové funkce)  - viz obr.  
 

 
 
Obr. 15   Dialogové okno Save As - Options (Ulo�it jako - doplňkové funkce) 

15 V poli Type of values: (Typ hodnot) navolte polo�ku �primary values� 
(primární hodnoty). 

16 V poli Store signals: (Ulo�ení signálů) navolte polo�ku �in columns� (ve 
sloupcích). 

17 V poli se seznamem Row separator: (Řádkový separátor) navolte polo�ku 
�Carriage return� (Návrat vozíku). 

18 V poli se seznamem Column separator: (Sloupcový separátor) navolte 
polo�ku �Tabulator�  (Tabulátor). 

19 V poli volby zvolte polo�ku �Include signal name� (Včetně jména signálu). 
20 Volbu potvrďte kliknutím na tlačítka OK. 
Touto operací byla provedena konverze mezi formátem REVAL a formátem ASCII. 
Původní soubor ve formátu REVAL je zachován a ve formátu ASCII byl vytvořen nový 
soubor, který lze otevřít programem EXCEL. Při prezentaci programem EXCEL budou 
hodnoty jednoho signálu zobrazeny v jednom sloupci, který začíná jménem signálu 
v prvním řádku, po kterém následují primární hodnoty ka�dého vzorku v definovaném 
časovém úseku. 

Uvědomte si fakt, �e program REVAL pou�ívá pro označení desetinné čárky symbol 
tečky (.), a nikoli symbol čárky (,). Toto označení je mo�né změnit v Ovládacím panelu 
(Control panel) Správce programů (Program Manager) systému Windows na va�em 
PC. Tento postup je uveden v manuálu programu Windows.  
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3.10. Uzavření okna poruchového záznamu 
Okno poruchového záznamu je mo�né uzavřít buď dvojitým kliknutím v horním pravém 
rohu okna poruchového záznamu, nebo volbou příkazu File/Close (Soubor/Zavřít). 

Jestli�e byly od posledního ulo�ení provedeny ve formátu Template (�ablona) jakékoli 
změny, je programem REVAL aktivován dotaz, zda má být před zavřením okna tento 
formát Template (�ablona) ulo�en, či ne.  

Programem REVAL je také zkontrolováno, zda byl poruchový záznam zkombinován. 
Pokud byl záznam vytvořen kombinováním jiných záznamů, je programem REVAL 
aktivován dotaz, zda má být tento zkombinovaný poruchový záznam ulo�en, či ne. 

3.11. Výstup z programu REVAL 
Příkaz File/Exit (Soubor/Ukončit) ukončí program REVAL a na va�em PC provede 
návrat do Správce programů (Program Manager) Windows. 

Jestli�e byla od posledního ulo�ení provedena jakákoli změna formátu Template 
(�ablony), je programem REVAL aktivován dotaz, zda mají být před ukončením 
programu změny ulo�eny, či ne.  

Programem REVAL je také zkontrolováno, zda je jakékoli otevřené okno vytvořeno 
funkcí kombinace záznamů. Pokud ano, je programem REVAL aktivován dotaz, zda má 
být před ukončením programu provedeno ulo�ení, či ne. 
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4. Roz�ířené ovládání  

 

 
 

 

 

 
Obr. 16   Struktura programu  
 
 
Na obr. 16 je uvedena struktura programu REVAL. Na následujících stránkách bude 
znázorněn / zobrazen obsah jednotlivých oken programu a detailně budou vysvětleny 
manipulace v těchto oknech.   

Okno 
(Window) 

Zobrazení 
(View) 

Editace  
(Edit) 

Soubor  
(File) 

Prezentace programu 
REVAL 

Programové okno  
REVAL 

Okno poruchového 
záznamu REVAL 

Nápověda 
(Help) 
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4.1. Obrazovka s prohlá�ením o autorských právech ABB 
Po spu�tění programu je na obrazovce nejprve zobrazen název programu a logo ABB. 
Po několika vteřinách, nebo pokud u�ivatel klikne na tlačítko OK, je k zobrazeným 
prvkům přidán text  prohlá�ení o autorských právech a informace o licenci (viz obr. 17). 

 

 
 
Obr. 17  Obrazovka s prohlá�ením o autorských právech ABB 

4.2. Programové okno programu REVAL 
Programové okno programu REVAL je standardní aplikační okno, které obsahuje 
následující části: 

• Li�ta (Pruh) s programovým titulem okna    
Li�ta je umístěna na horním okraji obrazovky a obsahuje název/jméno programu.   

• Tlačítko Close (Ukončit)  
Tlačítko je umístěno v pravém horním rohu a dvojitým kliknutím na toto tlačítko 
označené symbolem X ukončíte program. 

• Tlačítka změny  rozměru okna  
Tlačítko změny rozměru okna je umístěno v pravém horním rohu. 

• Tlačítko �ukrytí� programu  
Tlačítko je umístěno v pravém horním rohu a kliknutím na toto tlačítko je program 
dočasně �ukryt�. Program lze opět aktivovat z hlavního panelu systému Windows.  

• Li�ta Menu (Nabídkový pruh)  
Li�ta s menu (nabídkový pruh) nabízí určitý počet povelů a operací, které jsou 
vysvětleny v následující části návodu. 

Programové okno programu REVAL je zobrazeno na obr. 18. Při spu�tění programu 
REVAL  je programové okno prázdné. 
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Obr. 18   Programové okno programu REVAL  

4.2.1. Li�ta Menu 
Příkazy, které není mo�né dočasně navolit, jsou v menu blokovány (a jsou probarveny 
�edě). 

4.2.1.1. Menu File (Soubor) 
Menu File (Soubor) obsahuje funkce, které jsou potřebné pro zacházení se soubory 
poruchových záznamů a se soubory ve formátu �template / �ablona�. Jedná se např. 
o otevření souboru nebo o tisk souboru poruchového záznamu. 

V menu File (Soubor) jsou k dispozici následující příkazy: 

File/Open (Soubor/Otevřít) 

1 Okno poruchového záznamu je otevřeno volbou příkazu Open (Otevřít). Po této 
volbě je otevřeno dialogové okno uvedené na obr. 19. V tomto okně u�ivatel 
zadá jméno souboru, nebo provede volbu souboru poruchového záznamu (ze 
seznamu v příslu�ném poli), který má být otevřen. 

2 V seznamu v poli File type: (typ souboru) je provedena volba prezentovaných 
souborů určitého formátu. 

3 Při po�adavku na pou�ití specifického formátu �template/�ablona� je prove-
dena volba v poli se seznamem Template (�ablona). 

Pole volby �Automatic merge (Automatické kombinování)� je pou�ito tehdy, pokud si 
u�ivatel přeje automatické kombinování souborů při otevření okna poruchového 
záznamu. Tato funkce je platná pouze pro soubory typu REVAL a je detailněji popsána 
v části 2.3 - Kombinování poruchových záznamů. 
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Obr. 19   Otevřené dialogové okno 

File/Close (Soubor/Zavřít)  

1 Okno aktivního poruchového záznamu je uzavřeno příkazem Close (Zavřít), 
nebo je mo�né stejnou operaci provést kliknutím na pole Close (Zavřít) 
v pravém horním rohu okna poruchového záznamu. 

2 Jestli�e byl pou�itý formát �template/�ablona� změněn, zvolte v prezento-
vaném dialogovém okně s dotazem mo�nost YES (Ano), nebo NO (Ne), podle 
po�adavku, zda má  být �template/�ablona� ulo�ena, či ne. 

3 V případě, kdy byla provedena operace kombinování záznamů (Merge) ani� 
do�lo k ulo�ení, zvolte v prezentovaném dialogovém okně s dotazem mo�nost 
YES (Ano), nebo NO (Ne), podle po�adavku, zda má být soubor poruchového 
záznamu ulo�en, či ne. 
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File/Save As (Soubor/Ulo�it jako) 

1 Ulo�ení poruchového záznamu pod jiným jménem, nebo operace konverze 
formátu se provede volbou příkazu Save As� (Ulo�it jako�). Programem je 
prezentováno dialogové okno Save As (viz obr. 20), v kterém je umo�něna 
volba místa a způsobu ulo�ení poruchového záznamu.  

2 V seznamu v poli File type: (typ souboru) je ze seznamu programem 
podporovaných formátů provedena volba po�adovaného formátu pro konverzi. 
Konverze mezi dvěma různými formáty je provedena tehdy, pokud je záznam 
poruchy ukládán v jiném formátu, ne� je formát původní (originální). 

 
 
Obr. 20   Dialogové okno Save As (Ulo�it jako) 

File/Save As - options (Soubor/Ulo�it jako - doplňkové funkce)  
Jestli�e je typ souboru v dialogovém okně Save As (Ulo�it jako) nastaven na formát 
ASCII, je programem prezentováno dialogové okno Save As - Options (Ulo�it jako - 
doplňkové funkce) - (viz obr. 21), které u�ivateli umo�ňuje přesně specifikovat formát 
ASCII souboru. V okně je mo�né zadat následující instrukce: 

• Type of values (Typ hodnot):   
Volba specifikuje, zda budou ulo�eny nezpracované hodnoty signálů (které 
nemusí v�dy odpovídat sekundárním hodnotám), nebo zda budou ulo�eny 
primární hodnoty. 

 
• Store signals (Ulo�ení signálů):  

Volba specifikuje, zda budou vzorky příslu�ející jednomu signálu ulo�eny ve 
sloupcích nebo v řádcích. 

• Row separator (Řádkový separátor):  
Volba specifikuje jeden z předem definovaných typů řádkového separátoru, nebo 
specifikuje typ definovaný u�ivatelem v poli Own: (Vlastní definice separátoru). 

• Column separator (Sloupcový separátor):  
Volba specifikuje jeden z předem definovaných typů sloupcového separátoru, 
nebo specifikuje typ definovaný u�ivatelem v poli Own: (vlastní definice 
separátoru). 
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• Include signal name (Volba zobrazení jména signálu):  

Volba specifikuje, zda budou, či nebudou v souboru obsa�eny názvy signálů. 

Vzorkovací frekvence ulo�eného ASCII souboru bude stejná, jako frekvence původního 
(originálního) souboru. V souboru budou obsa�eny v�echny signály, které byly v souboru 
formátu �Template/�ablona� navoleny jako signály zobrazené (viditelné). V souboru je 
ulo�en pouze časový úsek záznamu, který je zobrazený v poruchovém okně. 

 

 
 
Obr. 21   Dialogové okno Save As - Options (Ulo�it jako - doplňkové funkce)   
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File/Delete (Soubor/Smazat) 

1 Příkaz Delete (Smazat) prezentuje dialogové okno (viz obr. 22), v kterém lze 
po�adovaný poruchový záznam smazat. Při kliknutí na tlačítko OK je 
programem prezentováno okno s výstra�nou zprávou.  

2 Pokud je v tomto výstra�ném okně kliknuto na tlačítko OK, je poruchový 
záznam smazán. U stejného objektu nejsou funkcí Delete (Smazat) smazány 
soubory poruchových záznamů se stejným jménem, které v�ak příslu�ejí jiným 
jednotkám. 

 

 
 
Obr. 22   Dialogové okno Delete (Smazat)  
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File/Load Template (Soubor/Načtení �ablony) 

1 Aktuálně aplikovaný formát �template / �ablona� je změněn volbou příkazu 
Load Template (Načtení �ablony). 

2 Tento příkaz prezentuje dialogové okno (viz obr. 23), v kterém je mo�né 
po�adovaný  formát �template / �ablona� navolit. 

Pro u�ivatele jsou k dispozici informace identifikující standardní formát �template / 
�ablona�, který je pou�itý funkcí �Automatic Printout (Automatický tisk)� a standardní 
formát �template / �ablona�, který je pou�itý funkcí �Display (Zobrazení)�. Tyto dva 
parametry (řádky) je mo�né změnit v dialogovém okně Save Template (Ulo�ení 
�ablony). Viz obr. 23.  

 

 
 
Obr. 23   Dialogové okno Load Template (Načtení �ablony) 
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File/Save Template (Soubor/Ulo�ení �ablony)  

1 Aktuálně pou�itý formát  �ablony je ulo�ený volbou příkazu Save Template 
(Ulo�ení �ablony). Programem je prezentováno dialogové okno (viz obr. 24).  

2 Zadejte jméno nové�ablony. 

3 Pole volby Default for: (Standard pro:) je určeno pro nastavení standardní 
�ablony u jednotky, kde jsou poruchové záznamy umístěny.  

4 Pole volby Automatic Printout: (Automatický tisk:) je určeno pro nastavení 
standardní�ablony pou�ité funkcí automatického tisku u jednotky, kde jsou 
poruchové záznamy umístěny. 

5 Kliknutím na tlačítko Delete (Smazat) je specifikovaná �ablona smazána. 
Jestli�e je standardní  �ablona pou�itá pro rozvodnu smazána, bude tato 
rozvodna při pří�tím aktivovaném záznamu prezentována �ablonou 
NORMAL.TPL. 

Standardní �ablonu je mo�né nastavit pro automatický tisk i pro zobrazení v různých 
úrovních adresářů. Jestli�e je �ablona nastavena jako standardní  na úrovni rozvodny, 
budou v�echny poruchové záznamy příslu�ející této rozvodně vyti�těny v tomto 
zvoleném standardním formátu. 

 

 
 
Obr. 24   Dialogové okno Save Template (Ulo�ení �ablony) 
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File/Print Setup (Soubor/Nastavení tisku) 

Při instalaci programu REVAL je tomuto programu přiřazena standardní tiskárna, která 
je definována v ovladači Print manager - Správce tisku.  

Výběr tiskárny a změny konfigurace tiskárny jsou provedeny volbou příkazu Print Setup 
(Nastavení tisku) � viz obr. 25. Jakékoli změny v konfiguraci tiskárny ovlivní pouze tisk 
provedený z programu REVAL. 

 

 
 
Obr. 25   Dialogové okno Print Setup (Nastavení tisku) 



ABB Network Partner Roz�ířené ovládání Technický popis 
   Ovládání 

 
 

1MRK 511 053-UCZ *2.0-00  53 

File/Automatic Print Setup (Soubor/ Nastavení automatického tisku) 
Tento příkaz je pou�it pro definování tiskáren, které mají být pou�ity funkcí �Automatic 
Printout (Automatický tisk)�. Je mo�né definovat jednu nebo dvě tiskárny. Pokud je 
definován automatický tisk na obou tiskárnách, bude tisk poruchového záznamu 
proveden na obou tiskárnách. Výtisk bude obsahovat jak záhlaví záznamu, tak celý 
poruchový záznam v grafické formě. To také znamená, �e formát tisku je stejný jako 
v případě tisku aktivovaného příkazem Print entire - Tisk celého záznamu, kromě 
časového měřítka, které je u automatického tisku nastaveno na fixní hodnotu.  

Funkce �Automatic Printout (Automatický tisk)� je aktivována programem RECOM a je 
popsána v kapitole Referenční dokumentace -  Referenční publikace č.1. 

 

 
 
Obr. 26   Dialogové okno Automatic Print Setup (Nastavení automatického tisku) 

4.2.1.2. File/Print (Soubor/Tisk) 
1 Dialogové okno Print (Tisk) je zobrazeno volbou příkazu Print. Viz obr. 27. 

2 Po�adovaná část poruchového záznamu v aktivním okně, která má být 
vyti�těna, je navolena ze seznamu.  

3 Kliknutím na tlačítko OK je zahájen tisk. Kliknutím na tlačítko Cancel (Zru�it) je 
proveden výstup z dialogového okna Print (Tisk). Tisk je proveden tiskárnou, 
která je specifikována příkazem Print Setup (viz předcházející odstavec).   

 

 
 
Obr. 27   Dialogové okno Print (Tisk) 
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Dialogové okno Print (Tisk) umo�ňuje u�ivateli navolit jeden z následujících re�imů tisku: 
• Disturbance (Display):  / (Zobrazený poruchový záznam)  

Je vyti�těna na obrazovce viditelná část poruchového záznamu v grafické formě. 
To znamená, �e tisk odpovídá funkci �Print screen - tisk obsahu obrazovky�. Příkaz 
Print Display je také mo�né aktivovat z Panelu nástrojů (Toolbar). 

• Disturbance (Entire):  / (Celý poruchový záznam)  
Je vyti�těn celý poruchový záznam obsahující část s komentářem (Comment), 
informace v záhlaví (Header) a poruchový záznam v grafické formě. Vyti�těny 
budou v�echny signály, které byly v�abloně navoleny jako zobrazené (viditelné) 
signály. Budou vyti�těny v�echny vzorky signálů a časové měřítko ti�těné stránky 
bude stejné, jako je měřítko navolené na obrazovce. 

• Header: / (Záhlaví)  
Je vyti�těna část Header (Záhlaví) aktivního okna poruchového záznamu. 

• Comment: / (Komentář)  
Je vyti�těna část Comment (Komentář) aktivního okna poruchového záznamu. 

• Template: / (�ablona)  
Je vyti�těna  �ablona, která je pou�ita v aktuálně aktivním okně. Výsledkem je 
výtisk seznamu v�ech prezentovaných signálů.  

V části Dodatek 5.1 jsou uvedeny ukázky vyti�těného záhlaví a poruchového záznamu. 

File/Print List (Soubor/Tisk seznamu) 
Tímto příkazem je vyti�těn seznam v�ech souborů poruchových záznamů specifiko-
vaného typu, které příslu�ejí adresáři uvedenému v dialogovém okně Print List (Tisk 
seznamu) - (viz obr. 28).  

1 Typ souborů pro tisk je navolen v poli se seznamem File type: (Typ souboru:). 

 

 
 
Obr. 28   Dialogové okno Print List (Tisk seznamu)  
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File/Exit (Soubor/Ukončit) 

1 Program REVAL je ukončen příkazem Exit (Ukončit).  
2 Jestli�e byla �ablona od posledního ulo�ení změněna, navolte na dotaz 

v dialogovém okně odpověď YES (Ano) nebo NO (Ne). Tato volba určuje, zda 
má být tato �ablona ulo�ena, či nikoli. 

3 Jestli�e byla provedena kombinace záznamů (funkce Merge), ani� byly změny 
ulo�eny, navolte na dotaz v dialogovém okně odpověď YES (Ano) nebo NO 
(Ne). Tato volba určuje, zda má být nový soubor poruchového záznamu 
ulo�en, či nikoli. 

4.2.1.3. Menu Edit (Editace) 
Toto menu obsahuje funkce určené pro editaci signálů různými způsoby. V menu Edit 
(Editace) jsou k dispozici následující příkazy.  

Edit/Undo (Editace/Zpět)  
1 Poslední na obrazovce provedený úkon při editaci je zru�en příkazem Undo 

(Zpět). Příkaz Undo (Zpět) je platný pro následující příkazy: 
• Hide (Skrýt) 
• Show (Zobrazit) 
• Colour (Volba barvy) 
• Linetype (Volba typu čáry) 

Edit/Hide (Editace/Ukrýt)  
1 Signál navolený na obrazovce je ukrytý (neviditelný) volbou příkazu Hide 

(Skrýt). Jestli�e se stane příslu�ný kanál prázdným, je z obrazovky odstraněn a 
v�echny kanály, které jsou na ni��í pozici, se posunou nahoru, aby byla 
mezera zaplněna. Příkaz Hide je k dispozici pouze poté, co je provedena volba 
signálu. Jinak je tato volba nepřístupná (neaktivní). 

Edit/Show (Editace//Zobrazit) 
1 Seznam v�ech ukrytých signálů je zobrazen volbou příkazu Show - viz obr. 29. 
2 Signál je zobrazen (zviditelněn) dvojitým kliknutím na jméno signálu, který byl 

v seznamu navolen, nebo jsou signály zobrazeny kliknutím na tlačítko OK. 
Jestli�e je ukrytý signál zobrazen (zviditelněn), je umístěn na pozici podle 
definovaných poloh u aktuálně pou�ité �ablony.  

 

 
 
Obr. 29   Dialogové okno Show Signal (Zobrazit signál) 
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Edit/Colour (Editace/Barva) 

1 Barva navoleného signálu je změněna volbou příkazu Colour (Barva). Pokud 
není �ádný signál navolen, je tato volba nepřístupná (neaktivní). 

2 Programem je zobrazeno pole se seznamem barev - viz obr. 30. Barva je 
navolena dvojitým kliknutím na barvu v seznamu, nebo je navolena kliknutím 
na tlačítko OK. 

 

 
 
Obr. 30   Dialogové okno Colour (Barva)  

Edit/Linetype (Editace/Typ čáry)  
Různé typy čar jsou u�itečnými identifikačními znaky při pou�ití černobílé tiskárny. 
1 Typ čáry u navoleného signálu je změněn volbou příkazu Linetype (Typ čáry). 

Pokud není �ádný signál navolen, je tato volba nepřístupná (neaktivní). 
2 Programem je zobrazeno pole se seznamem různých typů čar - viz obr. 31. Typ 
čáry je navolen dvojitým kliknutím na zvolenou čáru v seznamu, nebo je 
navolen kliknutím na tlačítko OK. 

 

 
 
Obr. 31   Dialogové okno Linetype  (Typ čáry) 
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Edit Template (Editace/�ablona)  

1 Aktuálně pou�itá�ablona pro poruchový soubor je zobrazena volbou příkazu 
Template (�ablona). 

2 V dialogovém okně Template (�ablona) je zobrazeno aktuálně pou�ité 
nastavení u ka�dého signálu. Viz obr. 32. Pole, která jsou probarvena �edou 
barvou, nelze editovat. 

3 U signálů poruchového záznamu lze změnit následující data: 
• Jméno signálu (Name):  

Pole s jménem signálu není součástí �ablony, ale je zobrazeno jako informace 
pro u�ivatele. Změny v tomto poli nejsou ulo�eny v �abloně, ale jsou zobrazeny na 
obrazovce a jsou obsa�eny v tisku poruchového záznamu. Jestli�e je soubor 
později znovu otevřen, zůstávají v�abloně uchovány původní (originální) jména 
signálů. 

• Číslo kanálu (Channel):  
Tento údaj informuje o pozici kanálu, ke které je signál přiřazen. V tomto 
dialogovém okně není mo�né číslo kanálu měnit. Změnu čísla kanálu musí 
u�ivatel provést odpovídajícím přesunem signálů v okně poruchového záznamu. 
Číslo kanálu je v�ak přesto součástí �ablony. 

• Velikost signálu (Height):  
Velikost signálu je vyjádřena v % maximální mo�né velikosti. Tento parametr lze 
změnit pouze u analogových signálů.  

• Barvu signálu (Colour). 
• Typ čáry, kterým je signál reprezentován (Linetype). 
• Zobrazení / viditelnost signálu (Visible):  

Volba indikuje, zda je signál na obrazovce zobrazen, či zda zobrazen není.  

Různé parametry a nastavení, které lze v�abloně změnit, jsou vázány s označením 
signálů symboly A1 - A33 a D1 - D144, a nikoli s funkčním označením Ur, Us, Ut atd. To 
např. znamená, �e pokud změníte barvu signálu A3 na zelenou a tuto �ablonu ulo�íte, 
bude signál A3 zelený u v�ech vyhodnocovaných souborů poruchových záznamů, 
u kterých je pou�itý tento specifický formát �ablony.  

 
 
Obr. 32   Dialogové okno Template (�ablona) 



ABB Network Partner Roz�ířené ovládání  Technický popis 
   Ovládání 

 
 

58   1MRK 511 053-UCZ *2.0-00 

4.2.1.4. Menu View (Menu Zobrazit) 
Toto menu umo�ňuje změnit prezentace na obrazovce. Jedná se například o změnu 
měřítka poruchového záznamu a aktivaci funkce měření. Příkazy v tomto menu jsou 
popsány v následující části. 

View/Comment (Zobrazit/Komentář) 
Příkaz Comment (Komentář) aktivuje editor, který prezentuje část s komentářem 
příslu�ného aktivního poruchového záznamu. U�ivatel mů�e v této části bez omezení 
přidat, nebo zru�it jakýkoli text. Text je ulo�en v samostatném souboru, u kterého je 
pou�ito příslu�né přípony jména souboru.    

Informace obsa�ené v části Header (Záhlaví) je mo�né zahrnout do části s komentářem 
volbou příkazu File/Include Header (Soubor/Začlenit informace ze záhlaví) v menu 
okna Comment (Komentář). V tomto případě lze informace volně editovat. Tato 
manipulace nikterak neovlivní informace části Header (Záhlaví) poruchového záznamu. 
Tato část si uchová původní (originální) text. 

View/Header (Zobrazit/Záhlaví)  

Příkaz Header (Záhlaví) prezentuje v textovém okně informace z části Header (Záhlaví) 
aktivního poruchového záznamu (viz. obr. 33). Obsah části Header (Záhlaví) je závislý 
na formátu souboru poruchového záznamu a u jednotlivých typů formátu se li�í. 
Informace  v části Header (Záhlaví) není mo�né měnit. 
 

 
 
Obr. 33   Okno Header (Záhlaví) 

View/Home (Zobrazit/Výchozí poloha) 

1 Volbou příkazu Home (Výchozí poloha) je na obrazovce viditelná (zobrazená) 
oblast grafického poruchového záznamu posunuta co mo�ná nejvíce doleva. 
Tento příkaz je u�itečný v situaci, kdy je pou�ita horizontální rolovací li�ta. 
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View/Go to Trigger point (Zobrazit/Přechod na bod spu�tění) 

1 Volbou příkazu Go to Trigger point (Přechod na bod spu�tění) je na obra-zovce 
viditelná (zobrazená) oblast poruchového záznamu přesunuta do pozice, kdy je 
bod spu�tění záznamu umístěn ve středu obrazovky. Tento postup je ve 
srovnání s pou�itím horizontální rolovací li�ty obvykle rychlej�í způsob 
vyhledání bodu spu�tění záznamu. Příkaz Go to Trigger point (Přechod na bod 
spu�tění) je také mo�né aktivovat z panelu nástrojů (Toolbar). 

View/Go to Time (Zobrazit/Přechod na časový údaj) 

1 Volbou příkazu Go to Time (Přechod na časový údaj) je na obrazovce viditel-ná 
(zobrazená) oblast poruchového záznamu přesunuta do pozice, která odpovídá 
časovému údaji zadanému v dialogovém okně Go to Time (Přechod na časový 
údaj). Viz obr. 34. Bod na časové ose, který odpovídá času zadanému 
v milisekundách, je umístěn ve středu obrazovky. 

 

 
 
Obr.34   Dialogové okno Goto Time (Přechod na časový údaj)  

 

View/Zoom (Zobrazit/Lupa)  

1 Volbou příkazu Zoom (Lupa) je prezentováno dialogové okno (viz obr. 35), ve 
kterém je mo�né definovat část z celkového poruchového záznamu jako 
oblast, která bude na obrazovce viditelná (zobrazená). Faktor zvět�ení je zadán 
v procentech celkové velikosti (délky) záznamu.  

 

 
 
Obr. 35   Dialogové okno Zoom (Lupa) 
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View/Zoom in (Zobrazit/Lupa - zvět�ení)  

1 Volbou příkazu Zoom in (Lupa-zvět�ení) je roz�ířena men�í část poruchového 
záznamu do viditelné části obrazovky. Tato manipulace umo�ňuje detailněj�í 
rozbor / analýzu specifické části poruchového záznamu. 

2 Funkci Zoom in (Lupa-zvět�ení) je také mo�né aktivovat z panelu nástrojů 
(Toolbar).  

3 Změna měřítka (faktoru zvět�ení) je prováděna v krocích. 

4 Reverzní funkce je aktivována příkazem Zoom Out  (Lupa-zmen�ení) - viz 
následující část návodu. 

5 Jestli�e při stisknutí tlačítka Zoom In (Lupa-zvět�ení) je současně aktivní 
funkce měření (Measure), mů�e nastat situace, �e buď jedna, případně obě 
vertikální osy budou umístěny mimo zobrazenou (viditelnou) oblast. Tyto 
měřící osy je mo�né opět zobrazit (zviditelnit) opětnou aktivací funkce měření 
(Measure). To znamená dvojitým kliknutím na tlačítko Measure (Měření).    

 

View/Zoom out  (Zobrazit/Lupa - zmen�ení)  
 
1 Volbou příkazu Zoom out (Lupa-zmen�ení) je do viditelné části obrazovky 

zobrazena vět�í část grafického poruchového záznamu.  

2 Funkci Zoom out (Lupa-zmen�ení) je také mo�né aktivovat z panelu nástrojů 
(Toolbar).  

3 Reverzní funkce je aktivována příkazem Zoom in (Lupa-zvět�ení) - viz 
předcházející část návodu. 

4 Jestli�e je na obrazovce zobrazena vět�í část poruchového záznamu, mů�e 
dojít k situaci, �e počet zobrazovaných vzorků překročí počet obrazových 
prvků vlastní obrazovky. To znamená, �e je překročena rozli�ovací schopnost 
obrazovky. Pokud k takové situaci dojde, pak se příslu�ný indikátor lupy (zoom 
indicator) umístěný v pravém horním rohu okna poruchového záznamu rozsvítí 
červeně. Tato indikace má upozornit u�ivatele, �e prezentované signály mohou 
být zkresleny.  



ABB Network Partner Roz�ířené ovládání Technický popis 
   Ovládání 

 
 

1MRK 511 053-UCZ *2.0-00  61 

View/Measure (Zobrazit/Měření) 

Volbou příkazu Measure (Měření) jsou v grafické oblasti zobrazeny dvě vertikální osy 
(viz obr. 36). Jedna osa je zobrazena plnou a druhá osa je zobrazena čárkovanou čarou. 
Osa zobrazená plnou čarou je osou referenční a osa zobrazená čárkovanou čarou je 
osou měřící. S oběma osami je mo�né pohybovat: 

1 Osa je přesunuta tím způsobem, �e se pomocí my�i a kurzoru �uchopí a 
přetáhne� do po�adované pozice, kde je tlačítko my�i uvolněno. Osa je 
umístěna na nejbli��ím měřeném vzorku signálu.  

2 Na obrazovce jsou prezentována následující data: 

• U ka�dého kanálu je vedle referenční osy uvedena efektivní hodnota (RMS) 
a okam�itá hodnota amplitudy signálu v popředí. 

• Vedle měřící osy je uvedena hodnota okam�ité hodnoty ka�dého signálu 
v popředí.  

• Časový úsek mezi dvěma osami a tomuto úseku odpovídající úhel je zobrazen 
v okně poruchového záznamu v panelu nástrojů (Toolbar). 

Pro výpočet efektivní hodnoty signálu (RMS) je pou�itý vzorek jedné celé periody se 
středem na referenční ose. 

V normálních situacích je efektivní hodnota signálu (RMS) vypočtená bez jakékoli 
aproximace. Pokud v�ak není poměr mezi vzorkovací frekvencí a frekvencí systému 
sudý, je efektivní hodnota interpolována.  

Jestli�e je součástí poruchového záznamu i záznam frekvence systému, je okam�itá 
hodnota této veličiny prezentována vedle obou os. Grafický záznam je prezentován tím 
způsobem, �e záznam frekvence systému je jeho středem. 

Alternativní způsob aktivace funkce měření (Measure) je kliknutí na tlačítko Measure 
(Měření) v panelu nástrojů (Toolbar). 
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Funkce měření je aktivní a� do doby, kdy je v menu View (Zobrazení) opět navolen 
příkaz Measure (Měření), nebo a� do doby, kdy je je�tě jednou stisknuto tlačítko 
Measure (Měření). Jestli�e je funkce měření aktivována, budou měřené hodnoty také 
součástí výtisku. 
 

 
 
Obr. 36   Okno poruchového záznamu programu REVAL s aktivní funkcí měření 

 
View/Toolbar (Zobrazit/Panel nástrojů) 

Příkaz Toolbar (Panel nástrojů) prezentuje některé příkazy z menu ve formě tlačítek. 
Tato tlačítka jsou uvedena a popsána v kapitole 4.3. Ke ka�dému oknu je přiřazen jeden 
panel nástrojů (Toolbar). 

1 Panel nástrojů je aktivován volbou příkazu Toolbar (Panel nástrojů) v menu 
View (Zobrazit). 

2 Opětnou volbou příkazu Toolbar (Panel nástrojů) je panel nástrojů v okně ukryt 
(z okna odstraněn). 

 
View/Scale (Zobrazit/Měřítko)  

Měřítko signálů lze nastavit na stejnou hodnotu pro v�echny signály, nebo na 
individuální hodnotu u jednotlivých signálů. Stejné  měřítko znamená, �e u v�ech signálů 
jedné jednotky budou nastavena stejná měřítka. Tato vlastnost zlep�uje celkový přehled 
přes celý poruchový záznam. 

Individuální měřítko znamená, �e ka�dý signál je v dostupné oblasti kanálu maxi-
malizován. To zkvalitňuje měření a zlep�uje mo�nost analýzy ka�dého signálu. 

Po výběru kterékoli z těchto dvou vý�e uvedených alternativ lze měnit měřítko ka�dého 
signálu individuálně. 
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View/Grid (Zobrazit/Souřadnicová síť)  

Příkaz Grid (Souřadnicová síť) aktivuje na obrazovce vertikální souřadnicovou síť 
z tečkovaných čar (viz obr. 37). Linie této sítě jsou umístěny ka�dých 10, 50, 100 nebo 
500 milisekund. Toto rozmístění je závislé na měřítku časové osy a na navoleném 
faktoru zvět�ení / zmen�ení u funkce lupy (zoom). Jestli�e je tato funkce aktivována, je 
souřadnicová síť také součástí výtisku. 

Zobrazení souřadnicové sítě je zru�eno volbou příkazu Grid/Off (Souřadnicová 
síť/Vyp.). 
 

 
 
Obr. 37   Okno poruchového záznamu programu REVAL s aktivní funkcí vertikální 

souřadnicové sítě 

View/Splitbar Down (Zobrazit/Dělící pruh - pohyb dolů)  

Příkaz Splitbar Down (Dělící pruh-pohyb dolů) přiřazuje vět�í prostor části 
s analogovými kanály. To znamená, �e dělící pruh mezi analogovými a binárními kanály 
je posunut směrem dolů.  Příkaz Splitbar Down lze také aktivovat z panelu nástrojů 
(Toolbar). 

View/Splitbar Up (Zobrazit/Dělící pruh - pohyb nahoru)   

Příkaz Splitbar Up (Dělící pruh-pohyb nahoru) přiřazuje vět�í prostor části s binárními 
kanály. To znamená, �e dělící pruh mezi analogovými a binárními kanály je posunut 
směrem nahoru.  Příkaz Splitbar Up lze také aktivovat z panelu nástrojů (Toolbar). 

4.2.1.5. Menu Windows (Okno) 
Menu Window umo�ňuje provést různé operace s okny. Jedná se například o přesun 
mezi otevřenými okny poruchových záznamů. 

V menu Window jsou k dispozici následující příkazy: 
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Window/Merge (Okno/Kombinovat)  

Příkaz Merge (Kombinovat) se pou�ívá pro zkombinování dvou nebo tří poruchových 
záznamů do jednoho logického poruchového záznamu. 

1 Navolte příkaz Window/Merge (Okno/Kombinovat). 

2 Programem je prezentováno dialog. okno Merge (Kombinovat). Viz obr. 38. 

3 Navolte okna, která mají být zkombinována. 

4 Při po�adavku lze v okně zadat časový posuv v �ms�  mezi různými okny 
s poruchovými záznamy.  
Jestli�e není pro údaj časového posuvu zadána �ádná hodnota, jsou 
poruchové záznamy zkombinovány bez ohledu na jakýkoli časový posuv.  

5 Po provedené kombinaci je programem REVAL namísto ve dvou nebo ve 
třech oknech prezentován jeden zkombinovaný poruchový záznam se 
zadaným časovým posuvem mezi různými záznamy.  

Dal�í informace jsou uvedeny v kapitole 2.3 �Kombinování poruchových záznamů�. 

 

 
 
Obr. 38   Dialogové okno funkce kombinování záznamů (Merge) 
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Window/Tile (Okno/Dla�dice)  

Příkaz Tile (Dla�dice) rozdělí obrazovku mezi otevřená okna poruchových záznamů, 
tak�e je mo�né současně analyzovat dva nebo tři poruchové záznamy. Viz obr. 39. 
 

 
 
Obr. 39   Obrazovka po aktivovaném příkazu Tile (Dla�dice) 

Window/Disturbance 1 (Okno/Poruchový záznam 1) 
Tento příkaz navolí poruchový záznam v okně 1 jako záznam aktivní. To znamená, �e 
poruchový záznam bude zobrazen nad ostatními okny. 

Window/Disturbance 2 (Okno/Poruchový záznam 2) 
Tento příkaz je platný pouze tehdy, pokud jsou současně otevřena dvě nebo tři okna. 
Příkaz navolí poruchový záznam v okně 2 jako poruchový záznam aktivní. 

Window/Disturbance 3 (Okno/Poruchový záznam 3) 
Tento příkaz / povel je platný pouze tehdy, pokud jsou současně otevřena tři okna. 
Příkaz navolí poruchový záznam v okně 3 jako poruchový záznam aktivní. 

4.2.1.6. Menu Help (Nápověda) 
Volba příkazu Help (Nápověda) na li�tě Menu uvolní přístup k systému nápovědy, který 
je dostupný v kterékoli fázi programu. Systém nápovědy prezentuje návod, jakým 
způsobem se program ovládá ve v�ech situacích.   

V menu Help (Nápověda) jsou k dispozici následující příkazy: 
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Help/Index (Nápověda/Rejstřík)  

Příkaz Index (Rejstřík) prezentuje seznam různých subjektů, o kterých je mo�né získat 
informace. 

Help/Menu commands (Nápověda/Menu dostupných příkazů) 

Příkaz Menu commands (Menu dostupných příkazů) poskytuje informace o v�ech 
příkazech v li�tě Menu. 

Help/Using Help (Nápověda//Pou�ití nápovědy) 

Příkaz Using Help (Nápověda//Pou�ití nápovědy) poskytuje instrukce, jakým 
způsobem lze pou�ívat menu Help (Nápověda).   

Help/About REVAL (Nápověda/Informace o programu REVAL) 

Příkaz About REVAL (Informace o programu REVAL) poskytuje informace 
o autorských právech a o čísle verze prezentovaného programu REVAL. 
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4.3. Okno poruchového záznamu 

Okno poruchového záznamu je standardní okno dokumentu s rolovacími li�tami, 
s tlačítky pro změnu rozměru a s polem pro uzavření okna (viz. obr. 40). 

Program REVAL mů�e současně otevřít a� tři okna poruchových záznamů. Ka�dé okno 
poruchového záznamu obsahuje jeden poruchový záznam. Poruchový záznam je 
zobrazen v souladu s pou�itým formátem �template / �ablona�. 

 

 
 
 
Identifikační li�ta objektu 
 
Panel nástrojů 
 
 
Oblast informací o 
amplitudovém měřítku 
 
 
 
Oblast zobrazených 
kanálů 
 
 
 
Časové měřítko 

 Indikátor lupy (Zoom indicator) 
 

 

Obr. 40   Okno poruchového záznamu programu REVAL   

Okno poruchového záznamu obsahuje následující části: 

4.3.1. Identifikační li�ta objektu 
Identifikační li�ta objektu je umístěna pod li�tou s Menu a obsahuje: 

• Číslo okna 

• Jméno / název rozvodny:   
Jméno / název rozvodny, ve které je objekt umístěn. 

• Jméno / název objektu:   
Jméno / název objektu, ve kterém je jednotka umístěna. 

• Datum a čas:   
Časové údaje o okam�iku, kdy byl poruchový záznam pořízen. 
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4.3.2. Oblast informací o amplitudovém měřítku 
V okně zcela vlevo je oblast, kde jsou uvedeny informace o amplitudovém měřítku 
ka�dého kanálu (pouze u analogových signálů). Tato měřítka jsou cejchována, tak�e lze 
provést dobrý odhad amplitud signálů (v primárních hodnotách). V této oblasti je také 
zobrazena jednotka měřené veličiny.   

Hodnota veličiny je reprezentována tečkovanou horizontální čárou.  

4.3.3. Oblast zobrazených kanálů 
V této oblasti jsou zobrazeny zaznamenané signály. Oblast je rozdělena na dvě 
samostatná okna. Horní okno obsahuje analogové kanály a spodní okno obsahuje 
binární / dvouhodnotové kanály. Tato okna lze individuálně rolovat ve vertikálním směru, 
ale rolovací li�ta v horizontálním směru je pro obě okna společná. 

Jestli�e je součástí poruchového záznamu i záznam frekvence systému, je graf této 
veličiny prezentován analogovým kanálem. Celý grafický záznam je prezentován tím 
způsobem, �e záznam frekvence systému je jeho středem. Záznam frekvence je 
doplňkovou funkcí poruchových zapisovačů REOR 100 / RCRA 100. Programem 
REVAL je frekvence prezentována jako 11. kanál. 

4.3.4. Časové měřítko 
Nad rolovací li�tou v horizontálním směru je zobrazeno časové měřítko. Toto měřítko je 
cejchováno, tak�e lze provést dobrý odhad časových podmínek záznamu. Jestli�e je 
provedena změna časového rozsahu, je současně provedena odpovídající změna 
měřítka. Plná vertikální čára indikuje okam�ik, kdy byl záznam aktivován. To znamená, 
�e při zobrazení poruchového záznamu na obrazovce prezentuje bod spu�tění.  

Ka�dá změna ve vzorkovací frekvenci během registrace záznamu je indikována 
vertikální tečkovanou čárou. Informace o změnách jsou k dispozici v části poruchového 
záznamu Header (Záhlaví). 

4.3.5. Indikace funkce Zoom (Lupa) 
V pravém horním rohu pod identifikační li�tou objektu je umístěn indikátor funkce Zoom 
(Lupa). Indikátor znázorňuje, jak velká část z celkové délky grafu poruchového záznamu 
je prezentována v okně. 

Indikátor funkce Zoom (Lupa) je normálně �edivý. Jestli�e je v�ak na obrazovce 
zobrazena vět�í část poruchového záznamu, mů�e dojít k situaci, �e počet zobra-
zovaných vzorků překročí počet obrazových prvků vlastní obrazovky. To znamená, �e je 
překročena rozli�ovací schopnost obrazovky. Pokud k takové situaci dojde, pak se 
indikátor lupy (Zoom indicator) rozsvítí červeně, aby byl u�ivatel upozorněn na fakt, �e 
prezentace signálů mů�e být zkreslena.  
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4.3.6. Panel nástrojů (Toolbar) 
V panelu nástrojů (Toolbar), který je umístěn nad částí s analogovými signály, jsou 
k dispozici tlačítka zástupců pro přechod na následující funkce. V�echny uvedené 
funkce jsou také k dispozici v menu View (Zobrazit). 

Přechod na bod spu�tění  (Go to Trigger Point)  
 

 
 
Tímto příkazem je na obrazovce viditelná (zobrazená) oblast poruchového záznamu 
přesunuta do pozice, kdy je bod spu�tění (bod na časové ose) umístěn ve středu 
obrazovky. 

Tisk zobrazeného poruchového záznamu (Print Display)    
 

 
 
Na obrazovce viditelná část poruchového záznamu v grafické formě je vyti�těna. To 
znamená, �e tisk odpovídá funkci �Print screen - tisk obsahu obrazovky�. 

Dělící pruh-pohyb nahoru (Splitbar Up) a Dělící pruh-pohyb dolů (Splitbar Down) 
 

 
 
Dělící pruh mezi dvěma částmi okna (mezi analogovými a binárními kanály) lze 
posunout buď směrem nahoru, nebo směrem dolů. 

Měření  (Measure) 
 

 
 
Tento příkaz prezentuje okam�ité hodnoty a efektivní hodnoty (RMS) signálů spolu 
s časovými údaji a s údajem o měřeném fázovém úhlu. Jestli�e je funkce aktivována, 
budou měřené hodnoty součástí výtisku poruchového záznamu. 

Lupa - zmen�ení (Zoom Out) a Lupa - zvět�ení (Zoom In)  
 

 
 
Část poruchového záznamu, který je zobrazen na obrazovce, mů�e být buď zmen�en 
(zú�en), nebo zvět�en (roz�ířen).  

4.3.7. Zásahy aktivované manipulací s my�í 

4.3.7.1. Změna měřítka amplitudy analogového kanálu 
Uvedená hodnota indikuje, jaké  úrovni signálu odpovídá horizontální tečkovaná čára. 
Tuto hodnotu je mo�né změnit kliknutím na bílý čterec, v kterém je uvedena aktuálně 
pou�itá hodnota měřítka. Tato manipulace umo�ní zadat do čtverce novou hodnotu. 
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Jestli�e hodnota signálu překročí prostor vyhrazený příslu�nému kanálu (vy��í amplituda 
signálu), je provedena změna měřítka a velikost signálu je redukována. 

Aby byl signál opět prezentován v původním rozměru (měřítku), musí být ve čtverci 
zadána původní hodnota, nebo prostřednictvím příkazu Edit / Template (Editace / 
�ablona) musí být zadána hodnota 100% na řádku pro velikost signálu (Height). 

4.3.7.2. Změna prostoru vyhrazeného pro kanál 
Změna prostoru, který je pro kanál vyhrazen, je provedena kliknutím na stupnici 
s měřítkem velikosti amplitudy analogového signálu. 

1 Kliknutím na �pičku �ipky bude prostor pro kanál zvět�en (roz�ířen). 
2 Kliknutím na čtvereček na spodním okraji stupnice je prostor pro kanál 

zmen�en (redukován). 
3 Sousední kanály se při zvět�ení, resp. zmen�ení prostoru pohybují v souladu 

s po�adovaným prostorem pro příslu�ný kanál. 

4.3.7.3. Volba signálu 
1 Signál je navolen kliknutím na příslu�ný / po�adovaný signál. Navolený signál 

je prosvětlen a na obrazovce jasně označen. 
2 Zru�ení volby signálu je provedeno kliknutím na kurzor, který je umístěn 

v prostoru kanálu, ale neoznačuje přímo signál.   

4.3.7.4. Přesun signálu 
1 Zvolený signál je vertikálně přesunut na jinou pozici pomocí my�i. Signál se 

my�í a kurzorem �uchopí a přetáhne� do po�adované pozice, kde je tlačítko 
my�i uvolněno. Signál je mo�né přesunout do dvou pozic: 

• Přesun do prostoru mezi dvěma kanály.  
Touto operací je vsunut na příslu�nou pozici nový kanál a v tomto kanálu je 
umístěn přesunutý signál. Stav, kdy je signál umístěn mezi kanály, je signalizován 
kurzorem.  

• Přesun na pozici ji� existujícího kanálu (pouze analogové signály). Touto operací 
je vytvořena signálová skupina. 

4.3.7.5. Změna signálu v popředí 
Jestli�e se pou�ívá signálová skupina, je u příslu�ného kanálu prezentován název 
a měřítko pouze jednoho signálu. Jedná se o data signálu, který je ze signálové skupiny 
vybrán jako signál v popředí. Kliknutím v prostoru pole, ve kterém jsou uvedeny 
informace o měřítku signálu, je u příslu�né signálové skupiny první signál �zasunut do 
pozadí� a v pořadí druhý signál je �vynesen do popředí� atd. Název signálu je uveden  
vpravo od pole s informacemi o měřítku a je zobrazen stejnou barvou jako vlastní signál. 
Stejnou barvou jako signál v popředí jsou také uvedeny měřené hodnoty veličiny.  
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5. Dodatek  
5.1. Tisk poruchového záznamu 

Obr. 41   Záhlaví poruchového záznamu (Header) 
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Obr. 42   Grafická část poruchového záznamu 
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5.2. Soubor REVAL.INI 

Soubor REVAL.INI obsahuje  informační řádky uvedené v následující tabulce: 

RECOM_DIR= Specifikuje výchozí adresář programu RECOM v struktuře sys-
tému SMS. Tato informace je potřebná při realizaci auto-
matického tisku z programu RECOM prostřednictvím programu 
REVAL. 

RECOM_FILE= Specifikuje jméno souboru (v adresáři RECOM_DIR), který ob-
sahuje naposled pou�itý adresář programu RECOM. 

TMPL_DIR= Specifikuje adresář, v kterém jsou umístěny standardní soubory 
formátu �templates / �ablony�. 

HELP_DIR= Specifikuje adresář, v kterém jsou umístěny textové soubory 
�help / nápověda�. 

AUTOPRI1_NAME
= 

Specifikuje jméno první tiskárny, která bude pou�ita s funkcí 
�Automatic printout / automatický tisk�. 

AUTOPRI2_NAME
= 

Specifikuje jméno druhé tiskárny, která bude pou�ita s funkcí 
�Automatic printout / automatický tisk�. 

AUTOPRI1_PORT
= 

Specifikuje port první tiskárny, která bude pou�ita s funkcí 
�Automatic printout / automatický tisk�. 

AUTOPRI2_PORT
= 

Specifikuje port druhé tiskárny, která bude pou�ita s funkcí 
�Automatic printout / automatický tisk�. 

DEF_DIR= Specifikuje poslední navolený adresář v programu REVAL. 
Jestli�e není dostupný �ádný adresář RECOM_FILE, bude 
pou�it tento adresář. 

DEF_FILE_TYPE= Specifikuje poslední navolený soubor v programu REVAL.  
1 = EVE, 2 = REVAL, 3 = COMTRADE, 4 = ASCII 
5 = DADiSP, 6 = MATLAB 

DEF_DRIVE= Specifikuje poslední navolenou mechaniku programu REVAL.  
1 = A, 2 = B, 3 = C atd. 

EQUAL_SCALE= Specifikuje, zda bude pou�ito stejné, nebo individuální měřítko 
jednotlivých signálů. 

INCLUDE SIGNAL 
NAME= 

Specifikuje, zda budou, či nebudou v souboru obsa�eny názvy 
signálů, je-li soubor ulo�en ve formátu ASCII. 

TYPE OF VALUE= Specifikuje, zda budou při ulo�ení souboru ve formátu ASCII 
ulo�eny nezpracované hodnoty signálů (které nemusí v�dy 
odpovídat sekundárním hodnotám), nebo zda budou ulo�eny 
primární hodnoty.     

SAVE SIGNALS= Specifikuje, zda budou při ulo�ení ve formátu ASCII signály 
v souboru poruchového záznamu ulo�eny ve sloupcích (podle 
hodnoty), nebo v řádcích (podle signálu). 

ROW SEP= Specifikuje při ulo�ení souboru ve formátu ASCII řádkový 
separátor definovaný u�ivatelem.   
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VALUE SEP= Specifikuje při ulo�ení souboru ve formátu ASCII hodnotový 
separátor definovaný u�ivatelem. 

ROW SEPARA-
TOR= 

Specifikuje při ulo�ení souboru ve formátu ASCII poslední na-
volený řádkový separátor. 
1 = Tabulator (Tabulátor), 2 = Space (Mezera), 3 = ;  
4 = Carriage Return (Návrat vozíku), 5 = Own (Vlastní)  

VALUE SEPARA- 
TOR= 

Specifikuje při ulo�ení souboru ve formátu ASCII poslední na-
volený hodnotový separátor.  
1 = Tabulator (Tabulátor), 2 = Space (Mezera), 3 = ; ,  
4 = Carriage Return (Návrat vozíku), 5 = Own (Vlastní) 

PRIM_FMT= Specifikuje při ulo�ení souboru ve formátu ASCII formát pri-
márních hodnot. Obvykle je hodnota definována v % f, co� 
znamená, �e program REVAL sleduje formát funkce 
C - �PRINTF�.  

RAW_FMT Specifikuje při ulo�ení souboru ve formátu ASCII formát ne-
zpracovaných hodnot signálů. Obvykle je hodnota definována 
v %Id, co� znamená celé číslo.  

PRI_HEIGHT Specifikuje vý�ku písma. Standardní hodnota = 12. 

PRI_WIDTH Specifikuje �ířku písma. Standardní hodnota = 8. 

PRI_WEIGHT Specifikuje sílu písma. Standardní hodnota = 0. 

PRINT_DIG_FIRST Specifikuje, zda bude ti�těna část s binárními / dvouhodnoto-
vými signály jako první, nebo zda bude tato část ti�těna jako 
poslední.  
Yes = první, No = poslední. 

PRINT_CONTINU-
OUS 

Specifikuje, zda bude pro tisk pou�itý posuv pro nepřetr�itý 
papír, nebo posuv pro jednotlivé listy papíru.  
Yes = nepřetr�itý posuv, No = posuv jednotlivých listů. 

PRINT_DIG_AS_  
LINE 

Specifikuje,  zda  bude  stav  binárních / dvouhodnotových 
signálů prezentován v  krocích, nebo zda bude zobrazení 
změněno z tečkovaných čar na čáry plné.  
Yes = plné čáry, No = v krocích. 
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5.3. Formát REVAL 

Formát REVAL se skládá ze tří různých souborů, které příslu�ejí stejné události 
(poru�e). Ka�dý z těchto tří souborů je nositelem různých typů informací: 

• Comment File / soubor Komentář (jméno souboru. TXT)  
Soubor Komentář je vytvořen u�ivatelem. Obsa�ená data jsou určena pro u�ivatele 
(čtení a tisk těchto dat). U�ivatel mů�e do tohoto souboru začlenit jakékoli 
informace v jakémkoli po�adovaném formátu. 

• Header File / soubor Záhlaví (jméno souboru. REH)   
 Soubor Záhlaví obsahuje mimo jiné informace o příslu�né rozvodně a informace 
o bodu spu�tění poruchového záznamu. Tento soubor je generován poruchovým 
zapisovačem REOR 100 / RCRA 100 (ver. 3.0), nebo v řadě terminálů chránění 
RE. 500 funkcí poruchového zapisovače. 

• Data File / soubor Dat (jméno souboru. REV)   
Soubor Dat je soubor binárních dat a obsahuje v�echny vzorkované hodnoty ve 
zhu�těném formátu (komprimovaná data). Tento soubor je generován poruchovým 
zapisovačem REOR 100 / RCRA 100 (ver. 3.0), nebo v řadě terminálů chránění 
RE. 500 funkcí poruchového záznamu.  
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5.4. Formát COMTRADE 

Formát COMTRADE se skládá ze tří různých souborů, které příslu�ejí stejné události 
(poru�e). V�echny tyto soubory jsou soubory ASCII. Ka�dý z těchto tří souborů je 
nositelem různých typů informací: 

• Header File / soubor Záhlaví (jméno souboru. HDR)  
Soubor Záhlaví je vytvořen zdrojem (původcem) dat poruchy. Obsa�ená data jsou 
určena pro u�ivatele (čtení a tisk těchto dat). Tvůrce souboru Záhlaví mů�e do 
tohoto souboru začlenit jakékoli informace v jakémkoli po�adovaném formátu. 
Tento soubor je ekvivalentem souboru Komentář ve formátu REVAL (.TXT). 

• Configuration File / soubor Konfigurace (jméno souboru. CFG)  
Konfigurační soubor je určen ke čtení prostřednictvím počítače a musí mít proto 
data ve specifickém formátu. Data v konfiguračním souboru jsou informace 
potřebné pro počítačový program a umo�ňují správným způsobem interpretovat 
data přechodových jevů.   
Příklad konfiguračního souboru je uveden v následujícím odstavci:   

Station 1 Substation, 13<CR,LF>  
4,2A,2D<CR,LF> 
1,Line 1 Voltage,A,,kV,100.,0.,0.,0,4096<CR,LF> 
2,Line 2 Current,A,,kA,100.,0.,0.,0,4096<CR,LF> 
1,Trig A,0<CR,LF> 
2,Trig B,0<CR,LF> 
50<CR,LF> 
2<CR,LF> 
500,998<CR,LF> 
1000,1466<CR,LF> 
06/19/92,15:24:36.056451<CR,LF> 
06/19/92,15:24:39.005888<CR,LF> 
ASCII<CR,LF> 

• Data File / soubor Dat (jméno souboru. REV):  
Soubor Dat obsahuje hodnotu ka�dého vzorku ka�dého vstupního kanálu. Počet 
ulo�ených vzorků je obvykle v souladu s počtem vzorků, které vyprodukuje zařízení 
vzorkující vstupní veličinu. Příklad souboru Dat je uveden v následujícím odstavci:  

1,0,003645,006980,0,0<CR,LF> 
2,020000,007999,001320,0,0<CR,LF> 
................... 
....... 
..<CR,LF> 
 
Dal�í informace o formátu COMTRADE - viz kapitola Referenční dokumentace - 
Referenční publikace č.3. 
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5.5. Formát EVE 

Formát EVE je krátce popsán a vysvětlen v následující části. Dal�í informace o formátu 
EVE - viz kapitola Referenční dokumentace � Referenční publikace č.2. 

Formát EVE se skládá ze souboru Event Data (Data události / poruchy) a z pa-
rametrového souboru PLOT.TXT. 

5.5.1. Soubor Event Data (Data události / poruchy) 
Tento soubor je souborem binárních dat a skládá se ze dvou částí: 

• Část Header (Záhlaví)   
Část Header (Záhlaví) obsahuje konfigurační informace o poruchovém záznamu. 
Délka této části je 32 bytů plus mo�né doplňkové prodlou�ení části Header 
(Záhlaví). 

• Část Data (Data)   
Po části Header (Záhlaví) následuje část s daty. Tato datová část je uspořádána 
do záznamů, kdy jeden záznam obsahuje v�echna data jednoho kanálu.  

5.5.2. PLOT.TXT 
Parametrový soubor obsahuje parametry příslu�ející rozvodnám, v kterých jsou poru-
chové zapisovače instalovány. Soubor obsahuje část určenou pro ka�dou rozvodnu. 
Informace v tomto souboru jsou převá�ně jména rozvoden a názvy / jména signálů. 
Ka�dá část začíná řádkou s identifikačním číslem rozvodny. V�echny následující řádky 
a� do dal�í řádky s identifikačním číslem dal�í rozvodny tvoří jednu parametrovou sekci. 

Řádka s identifikačním číslem rozvodny má následující formát: 

• N : číslo 

Po této společné úvodní informaci následují parametrové řádky. V�echny tyto řádky 
začínají velkým písmenem v prvním sloupci. Pro formát REVAL jsou důle�ité 
následující parametry: 

• S : {jméno rozvodny, 16 znaků} 

• D : {jméno binárního / dvouhodnotového signálu, 8 znaků} 

• A : {jméno analogového signálu, 8 znaků} 

U analogových signálů jsou pro formát REVAL důle�ité dva přepínače: 

• /TR  {transformační poměr / převod} 

Přepínač /TR definuje hodnotu pro ka�dý napěťový (U) i proudový (I) signál. Hodnota 
musí být reálné číslo s desetinnou čárkou. 

U zapisovačů REOR 100 / RCRA 100 ver. 2.2 jsou pou�ity následující transformační 
převody:  
Pro napětí (kV): TR = 16* (převod napěťového transformátoru) / 1000  
Pro proudy (A): TR = 80* (převod proudového transformátoru), je-li MTPsek = 5A 
  Pro proudy (A): TR = 16* (převod proudového transformátoru), je-li MTPsek = 1A 

• /UN  {jednotka signálu} 

Přepínač /UN je pou�it pro přiřazení jednotky napěťovému (U), nebo proudovému (I) 
signálu. Tato hodnota bude zapsána bez desítkových násobků kilo, mega, mili atd. 



ABB Network Partner Dodatek   Technický popis 
   Ovládání 

 
 

78   1MRK 511 053-UCZ *2.0-00 

Upozornění!   

Parametrový soubor PLOT.TXT je vyhledán nejprve ve stejném adresáři, v kterém je 
umístěn soubor EVE, který má být otevřen.  

 
 
Jestli�e je soubor PLOT.TXT umístěn v jiném adresáři, musí být před pou�itím formátu 
EVE zadán následující příkaz DOS: 

• SET EVE=C:\jméno adresáře 

kde jméno adresáře specifikuje jméno adresáře, v kterém je soubor PLOT.TXT 
umístěn. 

 

5.6. Formát DADiSP 
Při volbě formátu DADiSP  (.DSP) u funkce �Save As (Ulo�it jako)� bude navolený 
poruchový záznam ulo�en ve formátu ASCII podle následující specifikace: 

• Včetně jména signálu: ano (Include signal name: yes) 

• Typ hodnot: primární hodnoty (Type of values: primary values) 

• Ulo�ení signálů: ve sloupcích (Save signals: in columns) 

• Řádkový separátor: návrat vozíku (Row separator: Carrige return) 

• Sloupcový separátor: mezera (Column separator: Space) 

Jestli�e je vytvořen soubor .DSP, bude současně také vytvořena úvodní část podle 
formátu DADiSP . Tato úvodní část  obsahuje informace o jménech / názvech signálů, 
jménech jednotek, počtu vzorků atd. V�echny znaky ve jménech signálů, které nejsou 
platné ve formátu DADiSP  , jako např. �mezera�,� : � a � - �, budou v souboru .DSP 
odstraněny.  

Dal�í informace jsou uvedeny v příslu�né  dokumentaci o formátu DADiSP . 

! 
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5.7. Formát MATLAB 
Při volbě formátu MATLAB  (.MAT) u funkce �Save As (Ulo�it jako)� bude navolený 
poruchový záznam ulo�en ve formátu ASCII podle následující specifikace: 

• Včetně jména signálu: ne (Include signal name: no) 

• Typ hodnot: primární hodnoty (Type of values: primary values) 

• Ulo�ení signálů: ve sloupcích (Save signals: in columns) 

• Řádkový separátor: návrat vozíku (Row separator: Carrige return) 

• Sloupcový separátor: mezera (Column separator: Space) 
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Referenční publikace 
 
Reference č.1 - RECOM User´s Guide 1MRK511052-UEN. 

Reference č.2 - EVE User´s Manual version 1.0, 1MDU10009-EN. 

Reference č.3 - IEEE document No. C37.111-1991, Norma pro energetické systémy 
IEEE Standard Common Format for Transient Data Exchange 
(COMTRADE).  
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Program: 
 
 

Tímto formulářem je Vá� program registrován a Vy budete informováni o pří�tí 
aktualizaci programu.  
 

Jméno: 
 
Titul: 
 
Společnost / podnik: Oddělení: 
  
Adresa: 
 

 

  

Město: Stát: Směrovací číslo: 
   
Telefon: 
 
Fax: 
 

 

 

Program byl dodán firmou: 
 
Adresa: 
 

 

  

Město: Stát: Směrovací číslo: 
   
Telefon: 
 
Datum obdr�ení programu: 
 
Seriové výrobní číslo programu: 
 

 
Buďte tak laskavi a za�lete tento registrační formulář na adresu: ABB Network Partner 
AB, Sweden, Department PS (nebo na faxové číslo: +46 21 32 17 36).  



 
 

 

    

 

         Místo pro 

známku 

 

 

 

ABB Network Partner AB 

Department: PS 

S � 721-71 Vasterås 

Sweden 

 

 

 

Přelo�te 
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Výrobek: 

 
 

ABB Network Partner ocení Vá� komentář ke kvalitě tohoto výrobku. Klasifikujte, 
prosím, dále uvedené otázky volbou jedné z alternativ hodnotícího kritéria v ka�dé 
kategorii. Va�e odpovědi nám pomohou zlep�it úroveň na�eho výrobku. 

 

Jak hodnotíte kvalitu tohoto výrobku? 
Výborná Nedostatečná 

 

Celkový dojem 
 

! ! ! ! ! 

Vyu�itelnost 
 

! ! ! ! ! 
 

Funkčnost 
 

! ! ! ! ! 
 

Ovládání 
 

! ! ! ! ! 
 

Komentář:  

  
 

 

Jak hodnotíte kvalitu této dokumentace? 
Výborná Nedostatečná 

 

Celkový dojem 
 

! ! ! ! ! 

Uspořádání 
 

! ! ! ! ! 
 

Ilustrace / zobrazení 
 

! ! ! ! ! 
 

Srozumitelnost ! ! ! ! ! 
 

Orientace ! ! ! ! ! 
 

Obsahová struktura 
 

! ! ! ! ! 
 

Komentář:  
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Návrhy na zlep�ení: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
  
 

 
 

Po�lete prosím tuto zprávu na adresu: 
 
ABB Network Partner AB 
Dept. MD4 
S � 721 71 Vasterås 
Sweden 
 
Nebo na faxové číslo: 
 
+46 21 321633 
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Rejstřík anglický 

 
A 
Automatic print Setup  53 
C 
Close  46 
Colour  56 
Comment  58 
D 
Disturbance 1  65 
E 
Exit  55 
H 
Header  58 
Hide  55 
Home  58 
L 
Linetype  56 
Load Template  50 
M 
Measure  61, 69 
Menu Edit  55 
Menu Help  65 
Menu View  58 
Menu Windows  64 
Merge  64 
Merging  21 

O 
Open  45 
P 
Print  53 
Print List  54 
Print Setup  52 
PYRAMID  5 
R 
README  9 
S 
Save As  47 
Save Template  51 
Show  55 
Splitbar Down  63, 69 
Splitbar Up  63, 69 
T 
Template  56 
Templates  21 
Tile  65 
Toolbar  62, 69 
U 
Undo  55 
Z 
Zoom In  60, 69 
Zoom Out  60, 69 
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Rejstřík český 

B 
Barva  56 
C 
Časové měřítko  68 
D 
Dělící pruh - pohyb dolů  63, 69 
Dělící pruh - pohyb nahoru  63, 69 
Dla�dice  65 
I 
Identifikační li�ta objektu  67 
K 
Kombinovat  64 
Kombinování por. záznamů  21 
Komentář  20, 58 
L 
Lupa - zvět�ení  69, 60 
Lupa - zmen�ení  69, 60 
M 
Menu Editace  55 
Menu nápověda  65 
Menu okno  64 
Menu zobrazit  58 
Měření  61, 69 
My�  69 
N 
Načtení �ablony  50 
Nastavení aut. tisku  53 
Nastavení tisku  52 
O 
Oblast zobrazených kanálů  68 
Okno por. záznamu  19, 67 
Otevřít  45 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

P 
Panel nástrojů  62, 69 
Poruchový záznam  20 
Poruchový záznam  1  65 
Přesun signálu  70 
PYRAMID  5 
R 
Referenční publikace  81 
S 
Signál  70 
Spoubor README 9 
Struktura programu  43 
Struktura systému SMS  18 
Systémové po�adavky  9, 63, 69 
�ablona  56 
�ablony 21 
T 
Tisk  53 
Tisk seznamu 54 
Typ čáry  56     
U 
Ukončit  55 
Ukrýt  55 
Ulo�it jako  47 
Ulo�ení �ablony  51 
V 
Volba signálu  70 
Výchozí pozice  58 
Z 
Zavřít  46 
Záhlaví  20, 58 
Zobrazit  55 
Zpět  55 
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Tento oficiální dokument je ujednáním mezi Vámi, jako u�ivatelem, a společností ABB Network Partner 
AB, Västarås, �VÉDSKO. Otevřením balíčku s disketami vyjadřujete souhlas s po�adavky 
a podmínkami této Smlouvy. Pokud s podmínkami této Smlouvy nesouhlasíte, vraťte co nejrychleji 
neotevřený balíček s disketami a ostatní polo�ky, které jsou součástí dodávky. Zaplacená částka Vám 
bude vrácena v plné vý�i. Jestli�e nebyla s ABB Network Partner AB uzavřena jiná písemná dohoda, je 
tento Vá� produkt verzí pro jednu instalaci.  
        

 

 

1. Udělení licence • Tato Licenční Smlouva (�Licence�) s ABB Network Partner AB Vám 
uděluje právo na pou�ívání jedné kopie přilo�eného SW programu 
(�SOFTWARE�) na jednom počítači (tj. na počítači s jednou jednotkou CPU), 
v jedné lokalitě a v jednom okam�iku. Jestli�e máte pro tento SW produkt 
uzavřenou multilicenční smlouvu, smíte pou�ívat takový počet kopií SW 
produktu, který je v souladu s Licenční Smlouvou. 

2. Autorská práva • Ve�kerá vlastnická a autorská práva jsou majetkem společnosti ABB 
Network Partner AB nebo jejich dodavatelů a jsou chráněna �védskými 
autorskými zákony, ustanoveními mezinárodních smluv a v�emi ostatními 
aplikovatelnými národními zákony. Z těchto důvodů musíte s tímto SW pro-
duktem zacházet stejně jako s ostatními materiály / výrobky, které jsou 
chráněny autorskými právy (např. knihy nebo hudební nahrávky), s výjimkou 
faktu, �e pokud není SW produkt chráněn proti kopírování, smíte buď (a): 
zhotovit kopii SW produktu určenou výhradně k archivním účelům, nebo (b): 
přenést SW vybavení na jeden pevný disk za předpokladu, �e si ponecháte 
originální produkt výhradně pro zálo�ní nebo archivní účel. Dokumentace 
dodávaná se SW produktem nesmí být kopírována. 

3. Podmínky smlouvy • Platnost této Licenční Smlouvy je a� do doby jejího ukončení. Tato 
Licenční smlouva bude bez předbě�ného vyrozumění ze strany ABB 
Network Partner AB automaticky zru�ena, pokud nesplníte jakoukoli 
z podmínek této Licenční Smlouvy. V tomto případě musíte vrátit diskety 
obsahující SW vybavení a ve�kerou dodanou dokumentaci společnosti ABB 
Network Partner AB a musíte zničit v�echny kopie SW produktu nebo jeho 
částí, které nebudou vráceny  společnosti ABB Network Partner AB, včetně 
kopií v rezidentní paměti počítače. 

4. Ostatní omezení Tento SW produkt nesmíte půjčit, pronajmout, poskytnout, prodat ani předat, 
ale svoje práva v rámci této Licenční Smlouvy s ABB Network Partner AB 
smíte trvale převést za předpokladu, �e převedete v�echny kopie SW 
produktu a ve�kerý ti�těný materiál k tomuto výrobku a za předpokladu, �e 
příjemce souhlasí s podmínkami této Smlouvy. Nejsou povoleny úpravy, 
přizpůsobení, překládání, provádění zpětné analýzy, dekompilace a rozklad 
tohoto SW produktu, ani není povoleno vytváření odvozených výrobků na 
bázi tohoto SW produktu. Nejsou povoleny úpravy, přizpůsobení, překládání 
ti�těných materiálů, není povoleno vytváření odvozených výrobků na bázi 
těchto ti�těných materiálů. 

 

DŮLE�ITÉ UPOZORNĚNÍ �TENTO TEXT SI PŘEČTĚTE PŘED OTEVŘENÍM   

SW LICENCE   



    

 
 

 

 

Omezená záruka • ABB Network Partner AB se zaručuje, �e tento SW produkt bude funkční 
v souladu s dodaným Manuálem (Manuály) po dobu 1 roku od data dodání 
z ABB Network Partner AB, Västarås. ABB Network Partner AB nezaručuje, 
�e tento SW produkt je bez skrytých kódovaných chyb.  

Práva zákazníka • Povinností ABB Network Partner AB a Va�ím výlučným nárokem bude na 
základě volby ABB Network Partner AB buď (a) vrátit zaplacenou částku, 
nebo (b) opravit nebo vyměnit SW produkt, který nesplňuje podmínky 
omezené záruky ABB Network Partner AB a který je vrácen ABB Network 
Partner AB spolu s kopií účtu o zaplacení.Tato omezená záruka pozbývá 
platnosti, pokud porucha SW produktu byla způsobena nehodou a �patným 
nebo nesprávným pou�íváním. Jakýkoliv SW produkt, který byl vyměněn, 
bude mít záruční dobu do zbytku původní záruční doby nebo 30 dnů, podle 
toho, která z těchto period je del�í. 

Bez dal�ích záruk • ABB Network Partner AB neuznává �ádné dal�í záruky výslovně uvedené  
nebo předpokládané včetně, ale nikoliv výhradně, ve vztahu k předpoklá-
daným zárukám vztahujícím se k obchodovatelnosti nebo vhodnosti pro 
určitý účel. To se týká SW produktu, dodaného Manuálu (Manuálů) a do-
provodných ti�těných materiálů. Tato záruka Vám dává specifická zákonná 
práva a oprávnění. 

Bez odpovědnosti za 
následné �kody 

ABB Network Partner AB, ani kdokoliv jiný, kdo je účastníkem vytvoření, 
výroby nebo dodávky tohoto produktu nejsou odpovědni za jakékoliv přímé, 
nepřímé, následné nebo náhodné �kody (včetně ztrát z podnikání, z přeru-
�ení podnikání, ze ztrát podnikatelských informací a tak podobně) 
způsobené u�íváním nebo nemo�ností u�ívat tento produkt, i kdy� byla 
společnost ABB Network Partner AB upozorněna na mo�nost vzniku 
takových �kod. V jakémkoliv případě a ze v�ech ustanovení této Smlouvy 
vyplývá odpovědnost ABB Network Partner AB, která je limitována Vámi 
skutečně zaplacenou částkou za tento SW produkt. 

 
 

 

 

 Otevřením balíčku s disketami potvrzujete, �e jste četli text této Smlouvy, 
rozuměli tomuto textu, a vyjadřujete souhlas s po�adavky a podmínkami 
tohoto ujednání. Také souhlasíte s tím, �e tato Smlouva je úplným 
a výlučným prohlá�ením o dohodě mezi dvěma stranami a nahrazuje 
v�echny dřívěj�í návrhy a ujednání, jak ústní, tak písemné, a jakoukoliv 
jinou komunikaci mezi zúčastněnými stranami ve vztahu k zále�itostem 
Licenční Smlouvy nebo omezené záruky. 

Tato Licenční Smlouva se ve v�ech ohledech řídí �védskými zákony. 
Jestli�e jakékoliv ustanovení této smlouvy není platné, nebo není 
vymahatelné, zůstavají platná ostatní ustanovení.   

   
 

OMEZENÁ ZÁRUKA 

POTVRZENÍ TÉTO SMLOUVY 


