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1.

Ú el modulu Bridge 104

Bridge 104 (dále B104) je p evodník rozhraní RS-232 s protokolem IEC 60870-5-104
(p ipraveno pro p ipojení GSM modemu) na rozhraní RS-485 s protokolem
UnimaBUS AP verze (komunika ní protokol za ízení UNIMA-KS AP verze). B104
dále obsahuje analogové vstupy, binární vstupy a výstupy, které lze p enášet na ob
rozhraní.
Se speciální konfigurací (p íklad popsán dále) je B104 ur ený pro dispe erské ízení
zdroj elektrické energie komunika ním protokolem IEC 60870-5-104 pomocí sít
GSM/GPRS.
Propojením B104 a S pomocí sb rnice RS-485 se veškeré dispe erské ídící
signály (stejn tak jako stavové signály, výkony, teplota atd.) dostanou datov
z dispe inku až do S (a zp t) bez nutnosti dalších propojovacích vodi , dalšího
nezávislého m ení výkon atd.
Díky analogovým a binárním vstup m a výstup m (a možnosti p ipojení dalších
rozši ujících I/O modul ) je ovšem možné dispe ersky ídit také jakýkoli jiný zdroj
s tím, že veškeré informace je nutné do B104 p ivést ve form analogových signál 20÷20mA, binárních vstup a výstup .
Díky integrovanému PLC lze velmi snadno zpracovávat p íkazy z dispe inku a
definovat veli iny odesílané do dispe inku.

2.

Mechanické provedení

Modul je umíst n v plastové krabi ce Railbox (krytí IP20) pro montáž do DIN lišty
rozvad e. Ší ka modulu (pot ebné místo na DIN) je 70mm, výška 100mm, hloubka
120mm.
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3.

Elektrické provedení

Modul se k rozvad i p ipojuje pomocí konektor PA256 (rozte 5,08). Modul je
napájen stejnosm rným nap tím 10÷33V nebo st ídavým nap tím 8÷24V (SPWR).
Na konektor S232 se p ipojuje GSM modem (nap íklad „GenPro 18e“). Konektor
SUNI slouží pro p ipojení sb rnice RS-485 pro datovou komunikaci se za ízeními
UNIMA-KS. Konektory SBI a SBO slouží k p ipojení binárních vstup a výstup ,
konektor SAI k p ipojení analogových vstup 20mA.
Rozmíst ní konektor :
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3.1 Popis konektor
3.1.1

Konektor SBO (binární výstupy)

Pin
Jméno
SBO.1
BinOut1
SBO.2
BinOut2
SBO.3
BinOut3
SBO.4
BinOut4
SBO.5
BinOut5
SBO.6
BinOut6
SBO.7
BinOut7
SBO.8
BinOut8
SBO.9
Gnd
Rozte konektoru:
Max.pr ez vodi e:
El.parametry výstup :
3.1.2

Popis
Binární výstup 1
Binární výstup 2
Binární výstup 3
Binární výstup 4
Binární výstup 5
Binární výstup 6
Binární výstup 7
Binární výstup 8
Spole ná zem
5,08mm
2,5mm2
Otev ený kolektor 50mA/60V DC

Konektor SBI (binární vstupy)

Pin
Jméno
SBI.1
BinIn1
SBI.2
BinIn2
SBI.3
BinIn3
SBI.4
BinIn4
SBI.5
BinIn5
SBI.6
BinIn6
SBI.7
BinIn7
SBI.8
BinIn8
SBI.9
Gnd
Rozte konektoru:
Max.pr ez vodi e:
El.parametry vstup :

Popis
Binární vstup 1
Binární vstup 2
Binární vstup 3
Binární vstup 4
Binární vstup 5
Binární vstup 6
Binární vstup 7
Binární vstup 8
Spole ná zem
5,08mm
2,5mm2
Bezpotenciálový vstup aktivovaný zkratem na Gnd
Uout =12V/5V výstupní nap tí
Uext =+/- 50V max. ext.nap tí které nepoškodí vstup
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3.1.3

Konektor SAI (analogové vstupy 20mA)

Pin
Jméno
SAI.1
Gnd
SAI.2
AnlIn1
SAI.3
Gnd
SAI.4
AinIn2
SAI.5
Gnd
SAI.6
AinIn3
SAI.7
Gnd
SAI.8
AinIn4
Rozte konektoru:
Max.pr ez vodi e:
3.1.4

Konektor SUNI (komunikace RS-485)

Pin
Jméno
SUNI.1
485A
SUNI.2
GND
SUNI.3
485B
Rozte konektoru:
Max.pr ez vodi e:
3.1.5

Popis
Spole ná zem
Analogový vstup 1 (20mA)
Spole ná zem
Analogový vstup 2 (20mA)
Spole ná zem
Analogový vstup 3 (20mA)
Spole ná zem
Analogový vstup 4 (20mA)
5,08mm
2,5mm2

Popis
RS-485 pro propojení AP za ízení (UnimaBUS)

5,08mm
2,5mm2

Konektor S232 (komunikace s GSM modemem)

Pin
Jméno
S232.1
Tx232
S232.2
GND
S232.3
Rx232
Rozte konektoru:
Max.pr ez vodi e:

Popis
RS-232 pro propojení GSM modemu

5,08mm
2,5mm2
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3.1.6

Konektor SPWR

Pin
Jméno
SPWR.1
POWER
SPWR.2
Rozte konektoru:
Max.pr ez vodi e:

Popis
Napájení 10÷33V DC nebo 8÷24V AC.
5,08mm
2,5mm2
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3.2 Zapojení Bridge 104
S nebo rozši ovací moduly jsou p ipojeny k B104 AP verze pomocí RS-485 (SUNI
– „UnimaBUS“). S i každý modul musí mít nastavenou stejnou adresu jako B104 ke
kterému je p ipojen (parametr „Addr“). Všechny rozši ující moduly, které jsou na
spole né sb rnici, musí mít nastaveno rozdílné íslo slotu (parametr „Slot“).
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4.

Protokol IEC 60870-5-104

Dispe erský komunika ní protokol je dán eskými technickými normami:
SN EN 60870-5-101 (idt IEC 68070-5-101:2003)
SN EN 60870-5-104 (idt IEC 68070-5-104:2006)
Které krom jiného definují typy informa ních objekt (ASDU). B104 podporuje
následující informa ní objekty:
C_SC_NA_1 Jednoduchý povel
M_SP_NA_1 Jednobitová informace bez asového ozna ení
M_DP_NA_1 Sekvence dvoubitové informace bez asového ozna ení
M_ME_NC_1 Sekvence m ených hodnot, krátkých ísel s pohyblivým ádem
Konfigurace protokolu (definice p íchozích povel , definice binárních a analogových
odchozích veli in) se realizuje ve funkcích B104 pomocí speciálních funk ních
blok . Každý informa ní objekt je definován vložením p íslušného funk ního bloku
do funkcí a jeho konfigurací (nastavení adresy informa ního objektu):
Funk ní blok

Popis
Blok slouží pro p íjem povelu z dispe inku. Na výstupu
bloku se po p ijetí povelu objeví kladný impuls
s definovanou délkou danou povelem a nastavením
parametru B104. Parametr bloku definuje adresu
informa ního objektu.
Blok slouží pro odesílání jednobitové informace na
dispe ink. Informace o stavu se odesílá na základ
požadavku z dispe inku, po uplynutí definované periody,
nebo p i zm
stavu binárního vstupu bloku. Parametr
bloku definuje adresu informa ního objektu.
Blok slouží pro odesílání dvoubitové informace na
dispe ink. Informace o stavu se odesílá na základ
požadavku z dispe inku, po uplynutí definované periody,
nebo p i zm
stavu n kterého binárního vstupu bloku.
Parametr bloku definuje adresu informa ního objektu.
Blok slouží pro odesílání analogové informace (krátké
íslo s plovoucí desetinnou árkou) na dispe ink.
Informace o stavu se odesílá na základ požadavku
z dispe inku, po uplynutí definované periody, nebo
pokud se aktuální hodnota vstupu bloku liší o více jak
definovanou hodnotu od naposledy odeslané hodnoty.
Parametry definují adresu informa ního objektu,
odchylku analogové informace pro zahájení spontánního
enosu a d litel (na dispe ink lze odeslat hodnota
vstupu d lená definovanou konstantou).
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5.

Parametry

V parametrech B104 se p edevším definují vlastnosti protokolu IEC 60870-5-104
deklarované v p íslušné norm .
Následující tabulka definuje p íklad obvyklého nastavení:
ID parametru
104Addr
104ImpDefault
104ImpLong
104ImpShort
104ParA
104PatB
104ParC
104Tim1
104Tim2

Hodnota
1
1s
5.0s
1.0s
2
2
3
30s
15s

104Tim3

30s

104TxDel
104TxPer
104k
104w

1000ms
600s
12
8

Addr
ModemBR
CntRes

0
9600
N

Popis
Spole ná adresa ASDU
Defaultní délka impulsu
Dlouhá délka impulsu
Krátká délka impulsu
Po et oktet spole né adresy
Po et oktet p iny p enosu
Po et oktet adresy informa ního objektu
asová prodleva pro vysílané nebo zkušební APDU
asová prodleva pro potvrzení v p ípad , že zprávy
neobsahují data (Tim2<Tim1)
asová prodleva pro vysílání zkušebních rámc
v p ípad dlouhých klidových stav
Minimální prodleva mezi odesílanými pakety
Perioda automatického odesílání dat
Poslední potvrzení po p ijetí w APDU s I formátem
Maximální rozdíl mezi po adovým íslem p íjmu a
stavovou prom nou vysílání
Adresa B104 na sb rnici UnimaBUS
Komunika ní rychlost GSM modemu
íta po tu reset (zapnutí napájení B104)
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6.

P íklad konfigurace

Jak již bylo uvedeno v úvodu, B104 je obecný p evodník rozhraní RS-232
s protokolem IEC 60870-5-104 na rozhraní RS-485 s protokolem UnimaBUS. Pro
pot eby dispe erského ízení je nutná správná konfigurace modemu a B104.
6.1 Konfigurace modemu
Konfigurace modemu závisí na typu modemu a zp sobu komunikace ve VPN
distributora (UDP, aktivní TCP, pasivní TCP).
Následující skupina AT p íkaz konfiguruje modem „GenPro 18E“ pro p íchozí TCP
spojení:
AT+IPR=9600
AT+IFC=0,0
AT%CGPPP=3
AT+CGDCONT=1,"IP","Access Point Name"
AT%CGPCO=1,"username,password",1
AT$HOSTIF=2
AT$PADRDST="0.0.0.0",0
AT$PADSRC=2404
AT$PADBLK=256
AT$PADCMD=0000
AT$PADFWD=0D
AT$PADTO=5
AT$ACTIVE=0
AT$CONNTO=600
AT$IDLETO=600
AT$FLFILT=0
ATX1
AT$AREG=2
AT&W
AT$RESET
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6.2 Konfigurace m ených analogových veli in pro dispe ink
ené veli iny (které budou p enášeny na dispe ink) mohou být do B104 p ivedeny
pomocí proudových vstup 20mA, nebo datov vy teny p es RS-485 z jiného
za ízení ( ídící systém UniGEN, MiniGEN, MicroGEN, sí ová ochrana NSU,
rozši ující I/O modul).
ené veli iny se definují v mapování analogových vstup .
Názvy signál , které jsou v následujících p íkladech modrým fontem, jsou
uživatelské vstupy z výstupy, u kterých lze po p idání jednotky do databáze instalací
editovat název (pro vyšší p ehlednost konfigurace).
6.2.1 Konfigurace m ených veli in na analogové vstupy 20mA
Pomocí proudových vstup lze do B104 na íst maximáln ty i analogové signály.
Není-li to dostate né, je nutné pro další analogové signály použít rozši ující modul.

6.2.2 Konfigurace m ených na datové vy ítání p es RS-485
Výhodou tení veli in p es RS-485 je, že jejich po et není omezen a není nap íklad
nutný p evodník výkonu na 20mA signál.
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6.3 Konfigurace m ených binárních veli in
Binární veli iny se definují v mapování binárních vstup . Lze definovat jednak
dvouhodnotové stavy (které je nutné p enášet na dispe ink) a dále nap íklad p edpis
požadovaného výkonu pomocí signál HDO (který je prioritní p ed GSM
požadavkem)

6.4 Konfigurace povel z dispe inku
íjem signál z dispe inku se realizuje pomocí blok C_SC_NA_1 (Jednoduchý
povel z protokolu 104) ve funkcích.
V každém bloku se parametrem definuje IEC adresa p íkazu (adresa informa ního
objektu). Adresy se mohou u r zných distributor lišit.
Je vhodné dodržet pravidlo umíst ní všech povel na stranu 1 funkcí.
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6.5 Konfigurace vlastního algoritmu
Vlastní algoritmus B104 je realizován dalšími bloky ve funkcích. Je vhodné dodržet
pravidlo umíst ní vlastního algoritmu na strany 2 a 3 funkcí.
Vlastní algoritmus nejprve z ídících signál (impuls ) pro požadovaný výkon
z dispe inku vytvo í trvalé signály:

Z p edpisu výkonu daného signály HDO nebo datovými p íkazy následující funkce
vygenerují výsledný požadavek na omezení výkonu. Prioritní omezení je signály
HDO, nep sobí-li žádné omezení HDO, akceptuje se omezení obdržené datovými
povely.
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Nep sobí-li žádné výsledné omezení, následující funkce vygeneruje p íslušný signál
(pro pot eby následného potvrzení stavu na dispe ink).

Pokud není ídící systém p ipojen datov , lze signály výsledného omezení
zamapovat na fyzické binární výstupy B104, na základ kterých bude S omezovat
výkon.
Je-li p ipojen k B104 datov
S kompatibilní s UnimaBUS, m že si z B104 p ímo
vy íst výsledné omezení výkonu jako jednu analogovou hodnotu definovanou
následující funkcí:

Po zamapování signálu “Omezení výkonu” z B104 na logický analogový vstup
“Omezení výkonu distributorem” v ídícím systému bude S automaticky omezovat
výkon na požadovanou hodnotu. V p ípad p sobení signálu pro úplné odstavení
(Omezení 0%), S odstaví s odleh ením a start KJ bude blokován až do okamžiku
op tovného povolení b hu.
Obdobným zp sobem lze vytvo it algoritmus pro dispe erské ízení ú iníku. Impulsy
požadovaného ú iníku z dispe inku se pomocí RS klopných obvod p eklopí na
trvalé signály, ze kterých se v následujícím bloku vytvo í požadované hodnota
iníku:

Po zamapování signálu „Požadovaný ú iník“ z B104 na logický analogový vstup
„Požadovaný ú iník“ v ídícím systému bude S automaticky regulovat jalový výkon
na požadovanou hodnotu.
Pozn.: požadovaná hodnota ú iníku se ídí signálem „GenCosReq“ („Požadovaný
iník“) v rozsahu -20÷20 dle následující tabulky:
Hodnota signálu „GenCosReq“ <= -20
-10
0
10
>= 20
Požadovaný ú iník
-0.80
-0.90
1.00
0.90
0.80
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6.6 Konfigurace signál odesílaných na dispe ink
Signály vysílané na dispe ink se definují pomocí blok M_SP_NA_1 (Jednobitová
informace pro sledování na protokol 104), M_DP_NA_1 (Jednobitová informace pro
sledování na protokol 104) a M_ME_NC_1 (Krátké íslo s plovoucí desetinnou
árkou na protokol 104) ve funkcích.
V každém bloku se parametrem definuje IEC adresa veli iny (adresa informa ního
objektu). Adresy se mohou u r zných distributor lišit. U blok M_ME_NC_1 se dále
parametrem definuje odchylka pro spontánní p enos a d litel. D litel má obvykle
hodnotu 1. V p íkladu bloku pro odesílání nap tí na dispe ink je použit d litel 577.4,
tento d litel zajistí p epo et fázového nap tí na sdružené a zm nu jednotky z [V] na
[kV] (577,4=k000/ 3).
Je vhodné dodržet pravidlo umíst ní všech vysílaných veli in na stranu 4 funkcí.
Následující funkce odešlou na dispe ink potvrzení požadavku na omezení výkonu:

15

Specifikace Bridge 104

Dále se na dispe ink odesílají všechny další pot ebné informace:

Pro pot eby testování komunikace dispe inkem následující funkce vrací dispe inku
stav testovacího signálu:
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