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WSTĘP

I.P IERWSZE KROKI .
I.1. Instalacja oprogramowania i transmisja danych w 15 minut…

Powszechnie wiadomo, że po instrukcję obsługi sięgamy niemalże w
ostateczności, jak już wszystkie inne metody zawiodą. Dlatego też, tak
naprawdę to nie jest instrukcja obsługi: tylko się tak nazywa. Zaczniemy sobie
od podstaw, na luzie, co prawda jes teśmy w pracy, ale jeszcze nie czas, żeby
się spinać. To przyjdzie później, najpierw coś lekkiego, łatwego i przyjemnego,
jak to na przystawkę. Wbrew pozorom, aby rozpocząć pracę z naszym
oprogramowaniem nie jest wymagana zaawansowana wiedza, czy szczególn e
umiejętności. W ystarczy opanowanie obsługi systemu i przeglądarki
internetowej na poziomie podstawowym. Później, w miarę używania
oprogramowania, będziemy poznawać je coraz lepiej. Zakładam, że umiemy
ściągnąć sobie z Internetu dowolne oprogramowanie i samodzielnie je
zainstalować. Jeżeli np. podstawowe funkcje pakietu Office, nie sprawiają nam
problemów, to opanowanie obsługi naszego oprogramowania nie nastręczy
zbytnich trudności, niemniej jednak kilku nowych rzeczy trzeba się będzie
nauczyć. W dalszej części opisałem, jak idąc po najmniejszej linii oporu, w
miarę przyjemny i bezbolesny sposób, skorzystać z dobrodziejstw
nowoczesnych technologii, zaczynając od rzeczy najprostszych, na tych
trudniejszych skończywszy.
Dla osób pracujących w gazownictwie od lat obsługa naszego
oprogramowania nie stanowi problemu: ewoluuje ono od ponad 15 lat, i to
zgodnie z ich sugestiami, gdyż przeznaczone jest głównie dla nich . Zaczęło
się od dwóch prostych programów pod DOS’em, na dzień dzisiejszy
dorobiliśmy się pakietu oprogramowania, którego stopień złożoności dawno
przekroczył granice akceptowalności i cierpliwości większości użytkowników
spoza branży.
Oprogramowanie samo poradzi sobie z większością problemów, jednak
wszystkiego za nas nie zrobi i trzeba się trochę wykazać. Powiedzmy sobie
jasno: to nie jest dla każdego. Dobrze jest posiadać zestaw cech, które są
przydatne nie tylko w pracy: cierpliwość, opanowanie, wytrwałość… warto też
przyswoić sobie przynajmniej podstawowy zestaw przekleństw, ostatecznie
zawsze można zadzwonić do mnie…

Nie da rady?… no to zobaczymy, z zegarkiem w ręku. Pewien jestem, że 15
minut to aż nadto, aczkolwiek przy pewnych założeniach:

I.1.1. Wymagania sprzętowe.
1. W ymagania sprzętowe komputera są wystarczające. Na dzień dzisiejszy
każdy komputer, który jest w stanie udźwignąć system operacyjny da sobie
radę. Przynajmniej z obsługą kilku stacji, jak to ma miejsce w
zdecydowanej większości przypadków. Ma też wystarczająco dużo miejsca
na dysku. Zainstalowany system operacyjny może być 32- lub 64-bitowy:
dobrze jest to sprawdzić, zanim zaczniemy.
2. Sprawny przelicznik, który będziemy odczytywać. A przynajmniej sprawny
na tyle, żeby można było przeprowadzić transmisję danych. Łącze między
przelicznikiem i komputerem jest drożne. Dobrze jest je sprawdzić, o ile
mamy taką możliwość, innym komputerem, jeżeli nie, pozostaje nam
sprawdzenie połączeń zgodnie z DTRkami urządzeń. Przy okazji notujemy
sobie parametry transmisji (adres Gaz-Modem, prędkość parzystość bity
danych i stopu).
3. Na komputerze jest działający port szeregowy (wykonamy tzw. transmisję
lokalną, pozostałymi zajmiemy się później) . Wszystko jedno jaki: może być
sprzętowy port szeregowy, ale niekoniecznie: coraz powszechniejsze są
konwertery na USB, a do odczytu przelicznika przez złącze optyczne
OPTO-GAZ można wykorzystać COG-USB-03 (dostępny u nas). Na
potrzeby niniejszej instrukcji wykorzystałem komputer wyposażony w
sprzętowy port COM i konwerter COG-03. Przy użyciu innych urządzeń
(np. COM na USB) zasady są te same.
4. Mamy
uprawnienia
ADMINISTRATORA
ZASOBÓW
LOKALNYCH.
Zakładam, że tak, skoro już zainstalowaliśmy sobie sterowniki do COG USB-03 lub innego konwertera USB-RS232. Jak nie, trzeba się o to
postarać: w razie czego, podstępem zdobywamy zaufanie kierownika
działu IT. Uprawnienia te potrzebne są nie tylko do instalacji, ale do
prawidłowej pracy na naszych aplikacjach: jak wspomniałem, to nie jest dla
każdego..
5. Mamy dostęp do Internetu – musimy pobrać odpowiednie pliki i dodatkowo
możemy zapoznać się z instrukcją instalacji .

Michał Ściebiura
605 322 050
msc@common.pl
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6. Sumaryczny czas wykonywania czynności dodatkowych (konfiguracja
sprzętu, sprawdzanie kabli, itp.) nie jest wliczany do tytułowych 15 minut
:P

I.1.2. Pobranie plików i instalacja oprogramowania.
Jak już jesteśmy gotowi, to zaczynamy: patrzymy na zegarek, uruchamiamy
przeglądarkę internetową, wchodzimy na www.common.pl przechodzimy do
działu DOKUMENTACJE:

Po prawej stronie widzimy dużą ikonę Często Zadawane Pytania. Oczywiście
wchodzimy. Ten dział jeszcze nieraz się przyda, ponadto cały czas jest
rozwijany. Interesujący nas temat jest na samej górze: Jak poprawnie
zainstalować oprogramowanie do transmisji danych? :

Po dość pobieżnym zapoznaniu się (15 minut!!), wracamy na górę i klikamy
link tutaj. To samo jest pod linkiem Pobierz / Programy / Oprogramowanie
do transmisji danych.
5
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Pojawia się strona z programami do pobrania. Szczegółowy opis jest przy
każdym z nich, jeżeli mamy komputer z 32-bitowym systemem, klikamy na
przycisk POBIERZ przy GM_POL. Jak wiemy, że system jest 64-bitowy to
klikamy na przycisk POBIERZ przy WGM_POL i od razu przechodzimy do
System 64-bitowy.

Następnie pojawi się okienko, w którym jest kilka ciekawych informacji, jednak
zwyczajem nabytym przy szybkiej instalacji przeróżnych programów,
zgadzamy się na wszystko jak leci. Klikamy Instaluj. Nastąpi wypakowanie
dyskietek instalacyjnych (czy ktoś pamięta, co to jest „dyskietka”?)

I.1.3. System 32 bitowy.
Pobieramy i uruchamiamy GM_POL lub GM_POL_D. W yświetli się okienko, w
którym klikamy Uruchom. Potem czekamy, aż plik się pobierze, następnie w
okienku „ostrzeżenie o zabezpieczeniach” ponownie klikamy Uruchom.
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Następnie powinien się uruchomić program SETUP.EXE z podfolderu DISK1.
Jak to się stanie, zobaczymy zielony ekran, jak nie, to trzeba przejść tu:
System 64-bitowy. bo prawdopodobnie mamy system 64-bitowy. Można
jeszcze spróbować uruchomić SETUP.EXE ręcznie . Zakładam, że instalator
dalej działa, więc klikamy Next….
Tu określamy folder na aplikacje:

Instalator najdłużej robi ikony (a przynajmniej wyświetla komunikat: Setup is
creating icons), a na koniec wyświetli to:
Tu grupę skrótów w menu Start:

….. i kończymy ustawienia instalatora:

Teraz trzeba trochę poczekać….

Od tej chwili programy są zainstalowane, pomijamy następną stronę.
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Na pojawiające się pytanie, czy
kopiować pliki BPL do katalogu
systemowego odpowiadamy że nie.
Programy nie integrują się z
systemem.
Zamiast standardowego ekranu w
kolorze nadziei, pojawi się okienko
programu tworzącego ikony (skróty
do
programów).
Możemy
dla
wszystkich
rozpakowanych
już
programów
ustalić
parametry
startowe, gdzie będą się znajdowały
poszczególne elementy. Żeby nie komplikować instrukcji i nie tracić czasu
(zostało może jeszcze z 7 minut), klikamy przycisk Zrob ikony.

I.1.4. System 64-bitowy.
Jeżeli na komputerze jest zainstalowa ny system 64-bitowy, to standardowy
program instalacyjny nie będzie działał. Pliki z programami są te same,
działają na obu systemach, ale nie można ich standardowo zainstalować.

Można stworzyć (lub nie) skrót dla każdej aplikacji z
osobna, lub, żeby nie klikać kilkanaście razy Tak
kliknąć Zawsze Tak.

Na tej samej stronie z programami do pobrania (Download / Programy /
Oprogramowanie do transmisji danych), nieco poniżej znajdziemy
rozwiązanie tego problemu. Klikamy na POBIERZ przy WGM_POL:
Podobnie jak opisałem powyżej, wyrażamy najwyższe zaufanie do produktów
naszej firmy (Uruchom, Uruchom):

…..
Po czym zgadzamy się na wszystko (Instaluj):
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potrzebny). Jak COM’ów jest dużo, i nie wiemy który jest do czego, to radzę
powyłączać większość z nich, a najlepiej zostawić tylko te, służące do
transmisji danych. Bez obaw: wyłączamy je TYLKO dla naszych aplikacji, co
oznacza, że te nie będą ich dotykać. Nadal będą one dostępne dla innych
rzeczy. Bezwzględnie radzę wyłączyć COM’y od bluetooth’a , bo na pewno nie
zmieścimy się w czasie, oraz od smartfonów lub w budowanej „karty sieciowej
GSM”, bo możemy zobaczyć niebieski ekran (tęskniliście?). A jak sprawdzić,
na którym COM’ie jest konwerter USB-RS (lub COG-USB)? W yciągamy go z
gniazda USB, program powinien automatycznie odświeżyć zawartość okienek i
COM od konwertera zniknie. Jak się nie odświeża, wystarczy kliknąć na
większe okno tekstowe (to po lewej). Ponownie wtykamy i COM się pojawia.
Czyli to jest ten. Programik można zamknąć. COM’ów może być do 255 na
jednym komputerze, ale w praktyce jest ich do 15 – da się ogarnąć.

Następnie sprawdzamy, czy w menu Start jest grupa programów Gaz Modem.

I.1.6. Pierwsze uruchomienie programu.
Następnie
uruchamiamy
Odczyt
przelicznika
(ikona
z
żółtym
gazomierzem). Zanim zobaczymy
menu
główne
programu,
przy
pierwszym uruchomieniu programu
trzeba określić położenie bazy danych. Jest to
miejsce, gdzie będą zapisywane odczytane dane
ze stacji (z przeliczników). Nie wdając się w
szczegóły klikamy OK, będzie zapisana tam,
gdzie aplikacje, w większości przypadków może
tak pozostać.
Ponieważ nie jest zalecane, aby baza danych
była w tym samym miejscu gdzie aplikacje, to
program wyświetla odpowiednie ostrzeżenie.
W dalszej części wyjaśnię dlaczego i co

W tym momencie programy są zainstalowane.

I.1.5. Przed startem – sprawdzenie portów COM.
Tych kilkanaście sztuk wymaga
oddzielnego omówienia (później)
ale najważniejszy jest Odczyt
przelicznika
(ikona
z
żółtym
gazomierzem). Zanim się za niego
zabierzemy, ustalimy czy porty COM
działają, oraz na którym porcie będziemy

można zrobić, żeby to poprawić. Na razie klikamy Zignoruj i kontynuujemy:
Ponieważ nasza baza danych jest
pusta, to program musi mieć tam
zapisaną przynajmniej jedną stację.
Dlatego wyświetla zapytanie, na które
odpowiadamy Nowa stacja i w pojawiającym się kolejnym okienku wpisujemy
adres protokołu Gaz Modem. U mnie jest 1054. Można go podejrzeć w
parametrach pracy przelicznika, jak go nie znamy to biegniemy (zostało

robić transmisję. Proszę najpierw uruchomić aplikację Lista portów COM.
Jest to bardzo użyteczny programik , zwłaszcza gdy używamy konwerterów
USB-RS… w naszym przykładzie widzimy tylko 2 COM’y (COM 1 jest
wbudowany, a COM 3 w komputerach przenośnych zazwyczaj służy do obsługi
wbudowanego modemu PSTN; teraz go wyłączymy, nie będzie nam
9
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niewiele, jakieś 5 minut!) i sprawdzamy jaki jest, a przy okazji odczytujemy
pozostałe parametry (prędkość transmisji, parzystość, bity danych i bity
stopu). Jak mamy tylko jedną stację (jeden przelicznik podłączony do
komputera), podajemy dowolny adres, jaki nam przyjdzie do głowy, byle z
zakresu 1..9999. Czas odczytu parametrów nie jest wliczany do czasu
uruchomienia transmisji!!!
Wreszcie pojawia się główne okno programu.

Jeżeli nie znamy adresu stacji, i podaliśmy cokolwiek przy zapytaniu o adres,
to w ramce Zmiana adresu klikamy przycisk z ?. W ysłane zostanie zapytanie
w tzw. trybie rozgłoszeniowym (o tym później) na parametrach fizycznych
takich, jakie są ustawione w oknie. Jeżeli są popr awne, adres powinniśmy
uzyskać automatycznie.
Zazwyczaj są typowe, tak jak powyżej: 9600/N/8/1. Pozostałych rzeczy na
razie nie musimy zmieniać, co najwyżej trzeba ustawić sygnały właściwe dla
danego konwertera (RTS i DTR w przykładzie na potrzeby tej instrukcji). Po
ustawieniu i zmianie nazwy stacji (może być dowolna, ale musi być inna niż
„Nowa stacja” – potem można ją zmienić), klikamy OK.

Przy okazji: jak pojawia się takie okienko
(pola Właściciel komputera i Adres
mogą
mieć
inne
wartości,
tu
są
przykładowe), to oznacza, że system nie
został poprawnie zainstalowany. Żeby
program działał, należy albo zmienić cokolwiek, żeby można było wcisnąć
Zapisz, albo wypełnić okienka prawidłowymi wartościami . Po zatrzymaniu
kursora pojawia się w „dymku” podpowiedź, co po kolei trzeba wpisać.
Kliknięcie Zakończ kończy działanie programu.
Klikamy najpierw przycisk Parametry stacji, żeby zmienić nazwę (to
konieczne) i sprawdzić te parametry.
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Parametry transmisji mamy ustawione. Należy zwrócić baczną uwagę na to,
czy są dokładnie takie same jak w przeliczniku: jest to najczęściej występująca
przyczyna braku transmisji. Teraz klikamy przycisk Transmisja.
Ponieważ stacja jest czytana po raz
pierwszy, program zapyta, od kiedy czytać
stację (pyta zawsze jak baza danych jest
pusta, albo ostatni odczyt był dawno temu).
Standardowo podpowiada pierwszy dzień
poprzedniego miesiąca, jeżeli dzisiejsza
data jest przed piętnastym dniem miesiąca a
jeżeli po, ustawia się na pierwszy dzień
bieżącego miesiąca. Możemy ustawić dzień,
od którego zaczniemy odczyt, lub od razu
kliknąć OK. Znacznik Nie pytaj więcej pozostawiamy zaznaczony.

odczytem całej pamięci przelicznika z uwagi n a czas, jaki to zajmie a
jednocześnie zapewnić przeczytanie danych za ostatni miesiąc , co zwykle
wystarcza do rozliczeń. Zakładam, że skoro początkowe założenia są
spełnione, transmisja danych powinna się rozpocząć. W yświetlone zostaną 3
dodatkowe okienka: Małe okienko z przyciskiem Przerwij, służące do ubicia
transmisji, okno wydruków tekstowych z całym logiem bieżącej sesji programu
i okno z paskami postępu transmisji. Teraz trzeba czekać, czas transmisji
zależy od bardzo wielu czynników, między innymi od ilości danych do
przesłania. Dodatkowo pamiętać należy, że wpatrywanie się w ekran
spowalnia transmisję danych. Ale: transmisja już idzie, więc możemy odtrąbić
sukces. To ile czasu minęło? Zdążyliśmy w te 15 minut czy nie? (odpowiedzi
można przysyłać mailem na msc@common.pl)
Na koniec jeszcze trzeba określić ile zdarzeń wstecz
chcemy odczytać (możemy od razu kliknąć OK).
Proces transmisji danych zakończy się automatycznie,
odczytane dane zostaną zapisane w bazie. Ponow ne
kliknięcie przycisku Transmisja spowoduje odczyt od początku ostatniego
zapisanego dnia (doby gazowniczej – później wyjaśnię) w bazie danych, do
chwili obecnej. Zaraz po odczycie jest szary (nieaktywny) , ale potem będzie
można kliknąć.
Jeżeli jednak transmisja danych nie powiodła się, odsyłam do rozdziału
Problemy z transmisją danych.
Przyciski na menu głównym programu stają się aktywne. Aby obejrzeć dane,
można użyć wbudowanej graficznej prezentacji danyc h. Klikamy przycisk
Grafika:

Godzina pierwszej odczytywanej próbki danych rejestrowanych ustawiana jest
na początek doby gazowniczej. Ma to zapobiec przed niekontrolow anym
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Pojawi się okno z wykresem dla bieżącego miesiąca.

W menu Wybór możemy wybrać wielkość wyświetlaną na wykresie (poniżej
wykres rejestracji ciśnienia):

Gdy klikniemy na << obejrzymy wykres dla poprzedniego miesiąca:

Klikając dwukrotnie na wybrany dzień, możemy obejrzeć szczegółowy wykres
dla danego dnia:

12
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Listę zdarzeń możemy obejrzeć w tabeli, po kliknięciu przycisku Zdarzenia:

Po kliknięciu na Raport okresowy i wybraniu miesiąca, obejrzymy raport w
oknie tekstowym.

Podobnie bieżące pomiary (dane pomiarowe z chwili odczytu) po kliknięciu na
Ostatni pomiar:

Dane możemy obejrzeć również w postaci raportu. W tym celu klikamy
przycisk GM – Raport. Uruchomiony zostanie oddzielny program, Przegląd
danych, który służy do przeglądania danych i wykonywania raportów. Działa
na niższych uprawnieniach użytkownika niż program do odczytu. Grafika,
Zdarzenia i Ostatni odczyt działają identycznie jak powyżej, dodatkowo do
naszej dyspozycji są Raport okresowy i Raport godzinowy.
Czyli sukces!! Serdecznie gratuluję. Teraz trochę wyjaśnień. Mamy już za
sobą podstawową obsługę oprogramowania. Jeżeli mamy tylko jedną stację, to
w zasadzie czeka nas tylko dalsze odkrywanie jego możliwości. Co nie
oznacza, że dalszą część możemy już sobie darować. Zawiera ona bardziej
szczegółowe informacje: jak pracować na bazie danych zapisanej w innym
miejscu niż program, np. na innym dysku, co uchroni dane przed utratą, jak
podzielić bazę danych na kilka części, jeżeli mamy do obróbki dane z kilkuse t
13
Instrukcje obsługi oprogramowania

stacji, jak odczytać dane za pomocą łącz telemetrycznych, a nie tylko
lokalnych i wiele, wiele innych, ciekawych rzeczy. Zaczniemy po kolei, od
najważniejszych.

że teraz nie mamy takich ograniczeń. Piszemy nazwę firmy, dział, imię i
nazwisko, pełny adres i już będzie działać . System ma wbudowany jakiś
algorytm weryfikacji wprowadzanych danych i jak podamy coś, co mu nie
pasuje, okienko znów będzie się pojawiać. Jak zatrzymamy kursor na chwilkę
w polu edycyjnym, to w „dymku” pojawi się podpowiedź, co po winno być
wpisane.
Jak
podane
przez nas
informacje
zostaną
pozytywnie
zweryfikowane, to okienko się więcej nie pojawi . Wreszcie! Gdybyśmy jednak,
pomimo pozytywnej weryfikacji, chcieli zmienić wpis (np. literówka) to po
wybraniu Pomoc / Internet / Wersja programu pokaże się takie okienko. Na
dole jest przycisk opisany jako Użytkownik – Domena, w przykładzie MSC –
FIRMA. Klikamy w niego prawym klawiszem i mamy nasze okienko:

I.1.7. Jeszcze kilka ważnych drobiazgów.
Teraz omówmy parę przydatnych rzeczy,
które mogą się przydać w pracy z
programem. Przyszedł wreszcie czas na
uporanie się z tym:
WAŻNE!
Żeby cokolwiek z tym zrobić, należy najpierw uruchomić program jako
Administrator, niezależnie od tego, że już mamy uprawnienia administratora
zasobów lokalnych.
Jak okienko się nie pojawia, możemy sobie ten punkt darować. Ale jeżeli
pojawia się, to dosłownie co chwilę i już staje się denerwujące (prawda?),
zatem czas najwyższy, żeby coś z tym zrobić. Oznacza to, że system w czasie
instalacji nie został poprawnie zarejestrowa ny. Jest to potrzebne nie tylko
firmie Microsoft (potem wiele rzeczy lepiej działa, zagadnienie w sam raz dla
zwolenników teorii spiskowych), ale też wielu aplikacjom, w tym działającym
na bazach danych (tak jak nasz). Każda operacja na bazie danych, w tym np.
uzupełnienie danych przy kolejnym odczycie stacji powinna być
zarejestrowana, kto, kiedy i co wykonał. Żeby uprościć sprawę, unikając
niezależnej rejestracji, dla naszych tylko programów, korzystamy z zapisów w
rejestrach systemowych.
Na marginesie: można łatwo sprawdzić, czy system jest
odpowiednio zarejestrowany. W ybieramy z menu Opcje
/ Dodatkowe opcje / Właściciel komputera. Pojawi
się okienko jak po lewej.
Gdy informacje te są nieweryfikowalne to trzeba je zmienić. Dla naszej
wygody zostało wykonane okienko, w którym w prosty sposób możemy
poprawić wpis (nie jest to wada programu GMWin).
Jeżeli komputer jest kupiony z już zainstalowanym systemem, to przy
pierwszym uruchomieniu system powinien poprosić o zarejestrowanie (dopiero
wtedy wiadomo, kto kupił). Ale nie ma pewności, że ktoś się w sklepie nie
bawił i żeby szybciej przejść przez rejestrację wklepał byle co. Możliwe też, że
pradawnym zwyczajem (jak większość z nas pracowała na nielegalnych
systemach) przy rejestracji podaje się cokolwiek, byle nie prawdę. Zakładam,

Jak chcemy „zabłysnąć” wiedzą, to możemy poprawnie zarejestrować system
bez używania „wadliwego” okienka. Należy ręcznie wprowadzić zmiany w
rejestrze systemowym:
Wcisnąć WIN+R oraz wprowadzić komendę regedit
Otworzyć klucz:
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTW ARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion
Otworzyć Nowy\Wartość ciągu o nazwie RegisteredOrganization i zmienić
wartości „kod pocztowy miasto adres”
Otworzyć Nowy\Wartość ciągu o nazwie RegisteredOwner i wartości „Nazwa
firmy dział”
Przykład:
"RegisteredOrganization"="91-205 Łódź ul Aleksandrowska 67/93"
"RegisteredOwner"="COMMON S.A. Dział TB"
WAŻNE!
Nie należy kopiować

powyższego

przykładu

do swoich komputerów!

14
Instrukcje obsługi oprogramowania

będzie trzeba odpowiedzieć, czy skrót tworzymy tylko dla siebie (zalogowany
użytkownik) czy dla wszystkich.

Powyższe dane powinny się znajdować jedynie na komputerach fir mowych
należących do COMMON S.A.
Jak czujemy się niepewnie poruszając się po rejestrze systemowym może my
przekopiować poniższy wydruk do pliku tekstowego o nazwie np.
rejestracja.reg i uruchomić go. Wówczas wartości z pliku zostaną zapisane w
odpowiednich miejscach rejestru w znacznie krótszym czasie:
Windows Registry Editor Version 5.00
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTW ARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion]
"RegisteredOwner"="Pełna nazwa firmy"
"RegisteredOrganization"="kod pocztowy Miasto Adres"
W systemie 64-bitowym jest z tym jakiś problem, nie można modyfikować
rejestru z poziomu aplikacji 32-bitowej. Poradziliśmy sobie z tym w taki oto
sposób. Pojawi się dodatkowe okienko:

I.1.9. Jak uzyskać adres przelicznika?
Opcja Auto-odczyt przelicznika – jest to stworzenie skrótu do programu o
nazwie Auto odczyt z parametrem Find: program po uruchomieniu w tzw.
trybie rozgłoszeniowym pyta o adres przelicznika, na wszystkich COM ’ach, na
wszystkich parametrach transmisji.
Tryb rozgłoszeniowy
Zgodnie z normą dotyczącą protokołu transmisji Gaz Modem przeliczniki
powinny odpowiadać na zapytania na swój adres i na jeden wspólny dla
wszystkich (szesnastkowo FFFF dziesiętnie 65535). Odpowiadają swoim
adresem, jako adresem nadawcy. Warunek – jesteśmy połączeni tylko z
jednym przelicznikiem.

Odpowiadamy Tak i na pulpicie zostanie stworzony plik Owner.Reg. Trzeba
uruchomić go ręcznie. Też jako ADMINISTRATOR! Następnie system
kilkakrotnie zapyta o zgodę, potwierdzamy wszystko i sprawdzamy, czy mamy
już zarejestrowany system operacyjny. Plik Owner.Reg nie będzie więcej
potrzebny, można go usunąć.

I.1.8. Ikona na pulpicie.
Jeżeli nie chcemy za każdym razem rozwijać menu Start to dobrze
jest stworzyć sobie ikonę (skrót) na pulpicie. Można zrobić to
ręcznie: przeciągnąć prawym klawiszem skrót z menu Start na
pulpit i wybrać opcję Kopiuj tutaj. Albo otworzyć folder z programami, znaleźć plik GMWin.Exe i stworzyć skrót na pulpicie. Łatwiej jest
wybrać z menu programu: w Pomoc/Internet –> Utwórz skrót (ikonę) na
pulpicie mamy 3 opcje. Najczęściej używanym skrótem jest ten pogrubiony:
C:\Common\GMWin.Exe. Jak klikniemy, to w pojawiającym się okienku

Używamy tego do zapytania o adres przelicznika, jeżeli nie jesteśmy pewni,
jaki jest. Jeżeli na linii jest więcej niż jeden przelicznik, to odpowiedzą
wszystkie na raz i program nie rozpozna odpowiedzi, albo co najwyżej
zobaczy adres pierwszego, któremu uda się wysłać całą odpowiedź w czasie
ciszy. Zapytanie w trybie rozgłoszeniowym możemy wysłać z programu w kilku
miejscach: we wspomnianym powyżej okienku Parametry transmisji, po
kliknięciu przycisku ? w ramce Zmiana adresu, z poziomu menu: Opcje /
Wyszukiwanie przelicznika, albo, gdy zestawiliśmy połączenie PSTN lub
CSD (później opiszę) i przelicznik nie odpowiada – pojawi się okienko z
zapytaniem: „Czy sprawdzić adres przelicznika?” , na które odpowiadamy Tak.
Rejestratory CRS-03 nie mają możliwości odczytu adresu Gaz Modem z
wyświetlacza: jedynym sposobem na znalezienie adresu jest ta funkcja.
Odczytują się wyłącznie lokalnie, za pomocą konwertera typu COG, więc w
programie Lista portów COM wystarczy pozostawić tylko COM na którym
pracuje konwerter COG i wybrać z menu: Opcje / Wyszukiwanie
przelicznika. Jeżeli w bazie danych jest już zapis z tego rejestratora, program
ustawi się na tą stację, jeżeli nie, wyświetli okno tworzenia nowej stacji, na
uzyskanym właśnie adresie.
Może zdarzyć się sytuacja, że mamy już w bazie danych zapis innej stacji, o
tym samym adresie Gaz Modem. Zawsze, na początku każdej transmisji
odczytywana jest tabliczka znamionowa, w celu ostatecznej identyfikacji
urządzenia. Jeżeli nie zgadza się, np. numer fabryczny bądź typ urządzenia,
program wyświetla odpowiedni komunikat.
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zwężkowym), oraz pomiar ciśnienia i temperatury, dodatkowo skład gazu
(najczęściej w stałych algorytmu – w celu wyznaczenia współczynnika
ściśliwości) i jeszcze kilka innych drobiazgów. Dysponując tymi danymi,
stosuje odpowiedni algorytm, pozwalający przeliczyć objętość zmierzoną
przez gazomierz, czyli objętość mierzoną (dawniej rzeczywistą) na objętość
bazową (dawniej normalną), czyli taką, jaką zajmowałby zmierzon y przez
gazomierz gaz w tzw. warunkach bazowych (dawniej normalnych).
Zainteresowanych bliżej metrologią w gazownictwie odsyłam do norm i
publikacji na ten temat: dalsze wyjaśnienia nie będą na m potrzebne, a miało
być po najmniejszej linii oporu.
Jakby tego było mało, mierzony gaz jest paliwem. Zatem, w przypadku awarii,
nieszczelności, może się w stacji, a czasem także w jej otoczeniu zgromadzić
mieszanka wybuchowa. Przeliczniki, czy przetworniki pomiarowe to
elektronika, która jak wiadomo, bez prądu nie działa. A jak jest prąd, a do tego
awaria, to może zaiskrzyć. W połączeniu ze wspomnianą wyżej mieszanką
wiadomo, co może się stać. Trzeba więc należycie zadbać o bezpieczeństwo.
Wszystkie bez wyjątku urządzenia elektroniczne, bądź elektryczne pracujące
na stacjach pomiaru gazu, oraz podłączone do nich obwody z zewnątrz,
muszą być wykonane w specjalny, określony w normach sposób , a producent
musi uzyskać odpowiednie atesty i dopuszczenia, aby jego urządzenia mogły
być w takich miejscach eksploatowane . Jest to, ogólnie rzecz biorąc, tzw.
wykonanie przeciwwybuchowe.
Przeliczniki, które odczytujemy, albo w całości pracują w strefie zagrożenia
wybuchem (przeliczniki typu I wg nowej normy, dawniej korektory bateryjne),
albo pracują poza strefą a ich obwody pomiarowe podłączone s ą do
gazomierzy i przetworników pracujących w strefie (przeliczniki typu II wg
nowej normy, dawniej przeliczniki sieciowe). Jak już wspomniałem wcześniej,
niezależnie od typu, gromadzą dane pomiarowe i obliczone. Trzeba je jakoś
stamtąd „wydobyć” i tym właśnie się teraz zajmujemy.
W tym celu przeliczniki są wyposażane w złącza do transmisji danych, czyli
porty szeregowe. Gdyby było inaczej, bylibyśmy skazani jedynie na odczyt
stanu liczników na wyświetlaczu metodą organoleptyczną. Jeżeli jest to
przelicznik typu II to ponad wszelką wątpliwość posiada łącza szeregowe w
standardach RS-232, RS-422 lub RS-485. Przeliczniki typu I posiadają łącza
szeregowe najczęściej w standardzie RS-GAZ 2 i/lub OPTO GAZ (opisane w
normie zakładowej). Jeżeli przelicznik ma inny fizyczny standard łącza niż
komputer, którym go czytamy, to należy je jakoś dopasować , używając
odpowiedniego konwertera. Jeżeli czytamy przelicznik typu I, który w całości
pracuje w strefie zagrożenia wybuchem to nie można tam doprowadzić

I.2. Mniej ciekawy fragment…
Przystawki się skończyły, teraz danie główne . Kiedyś musiało to nastąpić. Nie
znam innego sposobu. Jak już wspomniałem na wstępie: to nie jest dla
każdego, poza tym jesteśmy w pracy, więc sami tego chcieliśmy. Robimy kawę
(na trawienie) i im szybciej przez to przebrniemy, tym dla nas lepiej. Poza tym:
jak przeczytacie ten fragment, oznaczać to będzie, że posiadacie dość
cierpliwości, aby dać sobie radę z tym, co nastąpi później. Zakładam, że
wiemy, czym jest port szeregowy, czy USB. Jeżeli nie, uzupełniamy wiedzę,
uniknę w ten sposób zwiększania objętości tego rozdziału . Tylko bez
przesady: ogólne informacje jak najbardziej nam wystarczą.
Na początek, trochę wyjaśnień.. co wykonaliśmy, postępując zgodnie z
instrukcjami z poprzedniego rozdziału? Otóż wykonaliśmy pierwszą (może
nawet w życiu) transmisję danych? Tylko się tak wydaje. Przeglądanie stron
internetowych, ściąganie oprogramowania, czy np. słuchanie radia przez
Internet, też jest oparte o proces transmisji danych. Tyle, jeżel i chodzi o
komputer. Telefon komórkowy: to samo, zwykła rozmowa nie obyłaby się bez
transmisji danych. Różnica polega na tym, że teraz wykonaliśmy to w sposób
bardziej świadomy. Na razie tylko na połączeniu lokalnym . Przez połączenie
lokalne rozumiemy połączenie przez porty szeregowe. Jest to nasze
początkowe założenie, ale zanim przejdziemy do szczegółów, zaczniemy od
niezbędnych wyjaśnień.
To, co odczytujemy, są to mikroprocesorowe urządzenia elektroniczne (jak
komputery tylko zbudowane do realizacji określonego zadania), nazywane
ogólnie przelicznikami, lub rejestratorami. Z tymi drugimi sprawa jest prosta:
ich zadanie polega na rejestracji poboru gazu w czasie. Przelicznik, jak sama
nazwa wskazuje, przelicza. Oczywiście rejestruje też wyniki pomiarów i
obliczeń, ale jego podstawowym zadaniem jest przeliczenie objętości
zmierzonej przez gazomierz do tzw. warunków bazowych (dawniej
normalnych). Po co to wszystko? Otóż pomiar gazu odbywa się pod
zwiększonym ciśnieniem, zatem porównanie poborów gazu zmierzon ych tylko,
dajmy na to, przez dwa gazomierze na tym samym gazociągu, na których są
różne ciśnienia i temperatury (w dodatku zmieniające się w czasie ) na
podstawie tylko wskazań liczydeł, nie jest możliwe. Potrzebny jest jakiś
sposób pomiaru gazu, który pozawalałby na porównanie zmierzonego gazu w
sensie ilościowym np. w celu bilansowania sieci czy wystawienia rachunku dla
odbiorcy. To zadanie realizuje przelicznik . W tym celu potrzebuje sygnał z
gazomierza rotorowego czy turbinowego (impuls, mówiący o zmierzeniu
określonej porcji gazu) bądź innego (np. różnica ciśnień na gazomierzu
16
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sygnału bezpośrednio z komputera. Najczęściej łączymy się za pośrednictwem
bariery – konwertera: urządzenia zapewniającego separację galwaniczną
obwodów wchodzących do strefy od pozostałych obwodów (z asilania i
transmisji danych), konwersję sygnału (najczęściej RS-GAZ-2 na RS-232C) i
posiadającej odpowiednie atesty i dopuszczenia . Tak czy inaczej, po drugiej
stronie bariery dysponujemy standardowym portem szeregowym jak w
przeliczniku typu II.
Komputer, jeżeli jest wyposażony w port szeregowy, to najczęściej jest to RS 232, obecnie często używa się na konwerterów USB -RS-232 (dostępne są też
USB-RS-422/485).
Odpowiednie połączenie obu portów (przelicznika i komputera) w sposób
zapewniający przepływ danych, nazywam tu połączeniem lokalnym. Definicja
obejmuje zarówno chwilowe (na czas odczytu danych) połączenie komputera
przenośnego z przelicznikiem, za pomocą odpowiedniego kabla , interfejsu lub
przenośnego konwertera, jak i połączenie stałe – komputera z przelicznikiem
łączem o odpowiedniej długości. Łączem tym może być sam kabel, podłączony
i ułożony na stałe, mogą też w jego skład wchodzić dodatkowe urządzenia
(bariery, konwertery RS-232/485, modemy na łączu separowanym ,
radiomodemy czy cokolwiek innego), służące jedynie „przedłużeniu” tego
łącza, ale obowiązuje zasada: urządzenia skonfigurowane są w taki sposób,
że do uzyskania połączenia z przelicznikiem wystarczy jedynie załączenie
zasilania pośredniczących urządzeń, a ze strony programu odczytującego
tylko odwołanie się tylko do portu COM.
Specyfika tego typu połączenia polega na tym, że parametry fizyczne portów
przelicznika i komputera są ustawiane na identyczne wartości. Parametry te,
to prędkość transmisji (najczęściej 9600), parzystość (najczęściej N – ‘none’),
ilość bitów danych i stopu (najczęściej 8/1). Nie zawsze są ustawione na
wartości typowe, dlatego za KAŻDYM razem należy sprawdzić, jakie są
parametry w przeliczniku. Jeżeli są inne, to najczęściej dopasowujemy
parametry transmisji komputera, gdyż przelicznik może być czytany jeszcze
przez
kogoś
(np.
pracowników
gazowni,
którzy
lokalne
odczyty
przeprowadzają na jednakowych param etrach dla wielu przeliczników a nie
chcemy robić im trudności). W praktyce najczęściej inna jest prędkość
transmisji (N/8/1 nikt nie zmienia, jeżeli już, to przypadkiem).
Powyższe dotyczy jedynie tzw. warstwy fizycznej łącza: porty, urządzenia
pośredniczące, bariery, kable. Stąd nazwa: parametry fizyczne, czyli prędkość
transmisji itd…. Oprócz tego, istnieje tzw. warstwa logiczna. Określa on a
sposób porozumiewania się urządzeń. Tworzy sys tem, dzięki któremu jest
możliwe logiczne rozróżnienie przeliczników, zwłaszcza jeżeli pracują na

jednej linii, zapewnia dostarczenie przesyłanych danych od nadawcy do
odbiorcy oraz zawiera mechanizm zapobiegający wpływowi zakłóceń (suma
kontrolna). Główną częścią warstwy logicznej łącza jest protokół transmisji
danych. Bez niego żadna transmisja danych nie mógłby się odbyć. W
gazownictwie obowiązującym protokołem jest protokół o nazwie Gaz -Modem.
Ważnym parametrem jest adres przelicznika – pozwala na rozróżnienie
logiczne przeliczników, w tym systemie jest nadawany ręcznie (nie tak jak
adresy IP komputerów w sieci, które mogą być dynamiczne i za każdym razem
inne). Dodatkowo rozróżniamy w ten sposób dane zapisane w bazie. Adres
ten, jak już wspomniałem , może przyjmować wartości w zakresie 1..9999 choć
protokół Gaz-Modem pozwala na adresowanie w zakresie 0..65535 (dwa bajty:
16
2 -1). Adres 0 jest zarezerwowany zazwyczaj dla komputera odczytującego,
adres 65535 jest adresem rozgłoszeniowym, na który przelicznik odpowiada
zawsze. Powyżej wyjaśniłem, jak można go użyć do rozpoznania, jaki jest
ustawiony adres przelicznika.
Połączenie lokalne jest podstawą każdego układu telemetrii , niezależnie
od jego typu. Dlatego poświęcam mu tak wiele uwagi. Telemetria, dla tych co
nie wiedzą, jest to dziedzina telekomunikacji, zajmująca się przesył aniem
danych pomiarowych na odległość (obojętnie, czy dane te są z chwili odczytu,
czy zarejestrowane wcześniej w pamięci przelicznika , oraz jak duża jest ta
odległość). Dawniej systemy telemetryczne nie były zbyt rozległe: obejmowały
zazwyczaj jeden zakład, powiedzmy elektrociepłownię czy hutę. Po całym
zakładzie ciągnęły się kilometry kabli, od czujników czy przetworników
pomiarowych do wskaźników na wielkich tablicach przyrządów i d o pulpitów w
sterowniach.
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Trudno sobie wyobrazić funkcjonowanie takiego systemu w gazownic twie,
gdzie kontrolowane przez jedną gazownię obiekty są rozlokowane na terenie
porównywalnym z wielkością województwa. Dawno temu, najczęściej
stosowanym rozwiązaniem była wizyta na stacji, w celu kontroli działania
wszystkich elementów, zgodnie z ustalonym harmonogramem a przekazanie
danych do np. rozliczeń czy bilansowania polegało na wymianie taśm
rejestratorów i nakręceniu mechanizmów na kolejny miesiąc.
Obecnie w przemyśle buduje się systemy telemetrii określane w jednej
definicji, jako systemy SCADA. Z języka angielskiego oznacza to Supervisory
Control And Data Acquisition, czyli określa system nadzorujący przebieg
procesu technologicznego lub produkcyjnego. Jego główne funkcje obejmują
zbieranie aktualnych danych (pomiarów), ich wizualizację, sterowanie
procesem, alarmowanie oraz archiwizację danych. Nasze oprogramowanie
częściowo spełnia tę definicję, w zakresie zbierania, wizualizacji i archiwizacji
danych.

Widzimy otwartą stację, wewnątrz urządzenia, wś ród nich służące do pomiaru:
gazomierz turbinowy CGT-02, korektor objętości CMK-02. Poniżej służbowy
komputer autora instrukcji połączony przez COG -USB-03 z CMK-02.
W takim przypadku mamy wymarzone warunki do wykonania odczytu danych.
Nie pada i jest gdzie położyć walizkę z komputerem. Bywa, że warunki są ,
delikatnie mówiąc, mniej sprzyjające.
Aby zdalny odczyt był możliwy, należało zbudować na stacji układ telemetrii.
Stacje najważniejsze były kontrolowane za pomocą łączy radiowych, lub
czasem nawet na separowanych łączach telefonicznych (kosztowało!).
Przeliczniki na mniej ważnych stacjach podłączano przez linie telefoniczne
komutowane (tu najczęściej decydowała jednoczesna dostępność zasilania i
linii telefonicznej na stacji lub w jej pobliżu):

Pojawienie się przeliczników mikroprocesorowych stworzyło nowe możliwości,
ale też początkowo pewne utrudnienia. Dane z przeliczników trzeba jednak
odczytać. Najczęściej odbywało się to przy użyciu komputera przenośnego ,
odpowiedniego interfejsu bądź k abla połączonego z przelicznikiem i było
wykonywane przez pracowników gazowni w czasie cyklicznych wizyt na stacji.
Pojawiły się zatem nowe czynności, które trzeba było wykonać. Ponadto,
używanie delikatnego sprzętu, często w różnych warunkach atmosferyczn ych,
jest bardziej kłopotliwe niż wspomniana wcześniej wymiana taśm . Początkowo
większość przeliczników na stacjach czytana była w ten właśnie sposób. W
najlepszym wypadku wyglądało to tak, jak na zdjęciu :
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Skoro już dysponujemy łączami telemetrycznymi, dostępnymi na większości
stacji, można zbudować system SCADA. Nasze opr ogramowanie, jak
wspomniałem wcześniej, spełnia definicję takiego systemu, choć w użyciu są
też inne (np. TELW IN, Telexus).
W dalszej części omówimy jak wykonać zdalny odczyt, używając wszystkich
tych dobrodziejstw nowoczesnych technologii. Natomiast nie oznacza to, że z
lokalnego odczytu możemy całkowicie zrezygnować. Będzie jeszcze
stosowany, choć częściej w innym celu, np. sprawdzenia poprawności
działania układu telemetrii, konfiguracji stałych algorytmu korektora, rzadziej w
celu odczytania danych, np. w razie awarii zdalnego odczytu.
To tyle, tytułem krótkiego wyjaśnienia… jakoś daliśmy radę.

Dopiero pojawienie się technologii GSM stworzyło możliwość zbudowania
układu telemetrii na dowolnie wybranym obiekcie , nawet bez zasilania. Na
początku czynnikiem hamującym rozwój tego typu układów telemetrii była
głównie cena samych urządzeń i koszt połączeń, obecnie układ telemetrii
działający w technologii GSM/GPRS jest standardowym wyposażeniem każdej
nowo budowanej stacji.

I.3. Praca z programem.
Poniższy rozdział dotyczy bardziej zaawansowanych funkcji programu Odczyt
przelicznika, używanych na co dzień. Są to rzeczy, które trzeba wie dzieć,
gdyż jak wspomniałem na wstępie, oprogramowanie różni się od innych
spotykanych aplikacji.

I.3.1. Czas: BARDZO WAŻNE!!!
UW AGA!
Zgodnie z nowymi zasadami rozliczeń, wszystkie przeliczniki muszą
pracować na czasie zimowym. Oznacza to, że w okresie, gdy obo wiązuje
czas letni, zegar przelicznika wskazuje godzinę do tyłu. Nie należy
korygować tego błędu. W yjaśnienia w dalszej części rozdziału.
Po kilku dniach zabawy (pracy) z programem, nie da się nie zauważyć, że
program, przy pierwszym uruchomieniu danego dnia pyta o czas, znaczy
wyświetla systemowe okienko do zmiany czasu. Podkreśla tym samym, że
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czas jest dla nas bardzo ważny. Jednak nie wyjaśnia, dlaczego. Jak już
wspomniałem w poprzednim rozdziale, przeliczniki i rejestratory rejestrują
wartości z pomiarów i obliczeń w czasie. Zapisane w ten sposób dane służą
do rozliczeń finansowych. Sprawa jest zatem poważna. Co za tym idzie, nie
tylko tory pomiarowe i algorytmy obliczeniowe w przeliczniku muszą
zapewniać odpowiednią klasę dokładności pomiaru, ale też z egar samego
przelicznika musi być dokładny: błąd zegara przelicznika jest rzędu kilku
sekund na rok. Przy odczycie kolejnych przeliczników czas jest sprawdzany i
ewentualnie korygowany do jednego ustawienia, dzięki temu możliwe jest
wykonanie bilansowania: aplikacja zapisuje dane w bazie tak jak zapisuje je
przelicznik, czyli zgodnie z jego zegarem. Jeżeli zegary przeliczników
znacząco się różnią, to próbki zapisane w centralnej bazie danych jako
pochodzące z tej samej chwili czasowej, tak naprawdę dotyczą różnych chwil,
zatem bilans raczej się nam nie uda…
A co z zegarem komputera? Jeżeli chodzi o
jego dokładność, to nie jest aż tak
drobiazgowy. Ale niestety przyjęto go jako
czas odniesienia: w systemach SCADA jest
to zawsze czas jednostki centralnej, więc i
tu, jest to czas komputera odczytującego, co
ma swoje konsekwencje. Dlatego ważne
jest, aby go sprawdzić, za każdym razem jak
uruchamiamy program, przynajmniej raz
dziennie. W programie jest szereg opcji,
związanych z czasem. Ponadto, na głównym
menu wyświetlany jest zegar komputera w jednej ramce a zegar przelicznika w
ramce obok, w 3 różnych kolorach:
Jeżeli przelicznik nie był jeszcze czytany, to jego czas wyświetlany jest w
kolorze żółtym, z zapamiętaną z poprzedniego odczytu różnicą:

Jeżeli program odczytał czas z przelicznika, a różnica względem czasu
komputera jest większa niż ustawiona to wyświetlany jest w kolorze
czerwonym:

W menu Opcje / Zmiana czasu znajdziemy podstawowe funkcje programu
związane z czasem:
Czas
komputera
–
powoduje
wyświetlenie
systemowego okna zmiany czasu, jak przy pierwszym
uruchomieniu któregokolwiek z programów danego
dnia.
Czas z internetu – powoduje ustawienie zegara komputera względem zegara z wybranego serwera czasu. W yświetla się okienko
synchronizacji czasu komputera z wybranym serwerem internetowym.
Tak naprawdę jest to oddzielny program,
znajdziemy go w folderze z programami pod
nazwą Int_Time.Exe. W okienku jest rozwijana
lista serwerów (nie wszystkie są zawsze dostępne). Poniżej wyświetlany jest czas z serwera. Przycisk Podaj czas służy do
wymuszenia pobrania czasu z serwera. Przycisk L służy do dodania adresu
serwera do listy. Ustawiony znacznik Wyłącz po: powoduje wyłączenie
okienka po ustawionej obok liczbie sekund (służy do automatycznej
synchronizacji). Jeżeli czas pobrany z serwera jest prawidłowy, czas
komputera zostanie automatycznie ustawiony względem niego. Dodatkowo,
opcja Czas z internetu staje się aktywna: przy każdym uruchomieniu danego
dnia program, zamiast wyświetlać systemowe okno zmiany czasu będzie
automatycznie synchronizował czas za pomocą tego okienka. Aby wyłączyć
synchronizację z serwerem wystarczy ponownie wybrać opcję Czas
komputera.
Wybór strefy czasu – pozwala na ręczne
ustawienie strefy czasowej, jeżeli ustawienia
systemowe są inne niż przyjęte dla Polski. W
ramce
Czas
ustawiamy
globalnie,
dla
wszystkich stacji, na jakim czasie pracują przez
cały rok. Zmiana ustawienia dotyczy nowo
tworzonych stacji – konfiguracja istniejących już
stacji nie ulegnie zmianie. Zmienny oznacza, że

Jeżeli program odczytał czas z przelicznika, a różnica względem czasu
komputera jest mniejsza niż ustawiona (o tym poniżej , przy opcji Błąd czasu)
wówczas wyświetlany jest w kolorze zielonym:
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przeliczniki zmieniają czas z letniego na zimowy i zimowego na letni zgodnie z
ustawą. Zimowy, że cały rok pracują na czasie zimowym, a Letni – na letnim.
Obecnie ustawiamy czas Zimowy. Ustawienie to służy to do prawidłowej
synchronizacji czasu przelicznika względem czasu komputera, jeżeli np. mamy
czas letni, a przelicznik pracuje cały rok na czasie zimowym, to przy
synchronizacji wartość zegara komputera jest odpowiednio korygowana.
Pracuje on tak jak dotychczas, zgodnie z Ustawą, tylko gdy latem
synchronizujemy czas przelicznika, wartość zegara komputera jest
korygowana, aby przy korekcie zegara przelicznika nie ustawić mu czasu
letniego. To ustawienie może być też indywidualne dla każdego przelicznika w
okienku Parametry stacji.
Oblicz czas – rodzaj kalkulatora, pozwalający na dodanie lub odjęcie
wybranej liczby miesięcy, dni, godzin, minut lub sekund od aktualnej wartości
zegara komputera. W yniki wyświetla w oknie raportu.
Korekta czasu przelicznika – standardowo opcja ta jest wyłączona. Oznacza
to, że program będzie tylko sprawdzał czas i wyświetlał zegar komputera i
przelicznika w oknie głównym programu, a w oknie raportu transmisji wyświetli
wartości zegarów i różnicę między nimi. Żadne zmiany nie zostaną dokonane .
Jeżeli włączymy tę opcję, poniżej pojawi się dodatkowa opcja:
Błąd czasu – Ile sekund ? [255] – jest to wartość, wyrażona w sekundach,
powyżej której program zapyta, czy wykonać korektę czasu przelicznika (jeden
bajt, max 255s = 4’15”). Jeżeli klikniemy tę opcję wyświetli się okienko, w
którym standardową wartość będzie można zmienić.
Jeżeli program wykryje różnicę czasu większą niż
ustawiona,
to
zapyta
czy
skorygować
czas
przelicznika. Okienko z podpowiedzią wyświetla się
jakiś czas, jeżeli nie klikniemy Tak czas przelicznika
nie ulegnie zmianie. Ponadto, jeżeli czytamy wiele
stacji w cyklu automatycznym, różnica czasu nie jest sprawdzana.
Przy tej czynności należy zachować szczególną ostrożność. Jak już
wiemy, przeliczniki i rejestratory zapisują dane względem własnego zegara.
Starsze, pracujące jedynie w protokole Gaz Modem I n ie mają zabezpieczenia
przed ustawieniem dowolnego czasu. Jako projektanci urządzeń przyjmujemy,
że użytkownicy wiedzą co robią. Dlatego, dla odbiorców gazu zalecam, aby
korekta czasu była WYŁĄCZONA. Dostawcy gazu, jeżeli włączają tę opcję, to
pilnują, żeby nie narobić bałaganu. Ustawienie zegara daleko w przód czy w
tył powoduje, że przelicznik tak jakby przestaje się czytać. Tak jakby, bo
pracuje, liczy i nawet rejestruje w pamięci dane, ale przy odczycie wcale ich

nie przybywa. Jeżeli np. ustawiliśmy zegar powie dzmy tydzień do przodu, a
przelicznik działał na tyle długo, że zarejestrował przynajmniej jedną próbkę
(wystarczy zwykle kilkanaście minut) i potem wróciliśmy do poprzedniego
ustawienia, to program czyta wszystko (tydzień do przodu), a gdy próbujemy
czytać ponownie, to pyta o dane z przyszłości (próbuje czytać od ostatniej
zapisanej danej), których w pamięci przelicznika jeszcze nie ma. W takim
przypadku trzeba poczekać, aż dane się nadpiszą i przy odczycie ustawić
początek odczytu wcześniejszy niż moment, w którym zmieniony był czas.
Część próbek będzie „podwójna”: zapisana w tych samych chwilach
czasowych – zgodnie z przyjętym formatem zapisu program będzie je
sumował. Podobna sytuacja ma miejsce, jak cofniemy zegar przelicznika o
przykładowy tydzień do tyłu. Najpierw przelicznik „przestał się czytać” – dane
zapisują się tydzień wcześniej, a od ostatniej danej nie przybywa ich. Potem,
jak wrócimy do prawidłowego zegara, czyta się, ale widzimy brak danych.
Znowu ta sama zasada, tylko nie trzeba czekać: czyt amy z początkiem
odczytu ustawionym na wartość sprzed błędnej wartości zegara (przykładowy
tydzień). Jak poprzednio, nadpisujące się dane zostaną zsumowane. Bałagan,
prawda? Pół biedy, jak zmieściliśmy się w okresie rozliczeniowym (zwykle
pełen miesiąc), bo jak nie, to zapisane dane lądują w innym okresie, za który
już wystawiono fakturę, albo w przyszłym, czyli jeszcze faktury nie było.
Odkręcenie tego wszystkiego nie jest proste (co nie oznacza, że niemożliwe),
trzeba dokonać szczegółowej analizy odczytan ych danych wraz z listą zdarzeń
(kiedy zmieniano czas). Dlatego raz jeszcze podkreślam: OSTROŻNIE.
Podobnie rzecz się miała z automatyczną zmianą czasu lato – zima i zima –
lato. W przypadku zmiany zima – lato powstaje godzinny brak danych, przy
zmianie lato – zima powstaje „nakładka” i dane są sumowane. Odpowiednie
zapisy pojawiają się w liście zdarzeń, ponadto wszyscy wiedzą, kiedy to jest,
więc nie ma problemu i przy wystawianiu rachunku jest to uwzględniane. W
niektórych rejonach gazowniczych już od dawna przeliczniki pracowały cały
rok na jednym (najczęściej zimowym) czasie. Teraz obowiązuje to wszystkie
przeliczniki w kraju.
Program, jak już wiemy, automatycznie sprawdza poprawność ustawienia
zegara przelicznika względem zegara komputera i jeżeli usta wiliśmy, pyta czy
zmienić. Można wywołać tę operację ręcznie. W menu Odczyt są opcje:
Kontrola czasu – wykonuje identyczne sprawdzenie zegara, jak na początku
transmisji i podejmuje działania zgodnie z ustawieniami programu.
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Zmiana czasu – pozwala na ręczne
ustawienie zegara przelicznika na dowolną
wartość, niezależnie od zegara komputera.
Pojawia się, gdy funkcja Korekta czasu
przelicznika jest włączona. Po kliknięciu
wyświetla się okienko, w którym ustawiamy
datę i godzinę, po kliknięciu OK ustawienia
zostaną wysłane do przelicznika. Ze
wspomnianymi wcześniej konsekwencjami.
Dokładniejsze wyjaśnienia dotyczące pojęcia doby gazowniczej, jej zmiany i
związanymi z tym konsekwencjami, znajdują się w podrozdziale Zmiana doby
gazowniczej.

I.3.2. Porządek w plikach.
Zakładam, że wiemy, co to jest plik, folder i skrót oraz że opanowaliśmy
podstawowe operacje na plikach, jakie oferuje nam system . W iększa wiedza
nie jest nam potrzebna. Jak wiadomo, porządek musi być, i właśn ie się za
niego teraz zabierzemy. Omówimy sobie, co do czego służy, po kolei. W tej
chwili wszystko to, co ściągnęliśmy z naszej strony i przeczytaliśmy z
przelicznika bądź przeliczników jest w jednym folderze:
Niby porządek jest, bo jakby co, to usuwamy f older i zaczynamy od zera. I to
zupełnie, bo zgromadzonych wcześniej danych też już nie mamy. Jak nam na
nich nie zależy, to nie ma problemu, ale jak jednak są potrzebne, to proponuję
trzymać przeczytane dane z daleka od programów, jeżeli na tym samym
dysku, to przynajmniej w innym folderze. Programy nie integrują się z
systemem tak jak inne, nie ma obowiązku przechowywania pewnych
elementów w folderach systemowych. Tą jedną całość, jaką obecnie mamy,
można podzielić na trzy, z naszego punktu widzenia, częś ci: pliki z
programami i bibliotekami, pliki konfiguracyjne i pliki bazy danych. Te trzy
rzeczy mogą być w najróżniejszych miejscach i tylko od warunków
użytkowania czy naszej inwencji zależy, jak zorganizujemy sobie pracę.
Omówimy sobie poszczególne elementy, z podziałem na wspomniane
wcześniej kategorie. Gdy włączymy widok jak poniżej (kafelki) to widzimy
krótkie opisy programów, po najechaniu kursorem pojawia się cały opis w
dymku.
Pliki instalacyjne znajdują się w folderze Inst_Pr. Znajdziemy tam podfol dery
Disk1, Disk2… z instalacją oprogramowania. Pobranie i rozpakowanie pakietu
GM_POL powoduje ich nadpisanie.

Wszystkie pliki są w poniższych tabelach, podzielone na kategorie.
Pliki z programami i bibliotekami:
Transmisja i obróbka danych:
ComR.exe

Kontrola rejestru COM. Opisany powyżej, dostępny pod
skrótem Lista portów COM.

GMLite.exe

Uproszczona wersja programu odczytu przelicznika

GMW in.exe

Odczyt przelicznika – Gaz Modem

MacWin.exe

W ykonuje raporty i pozwala na przegląd danych

Int_Time.exe

Ustawianie zegara systemowego wg czasu pobranego z
serwera internetowego. Opisany powyżej, dostępny w
menu Opcje / Zmiana czasu / Czas z Internetu
programu Odczyt przelicznika

Gaz_test.exe

Test korektora – Protokół – Gaz Modem. W tym
programie możemy wybrać dowolną funkcję protokołu
wymiany danych Gaz – Modem.

Do obsługi rejestratorów CRS:
G_SMS.exe

Program obsługi serwera SMS. Do odbierania SMSów z
rejestratorów CRS przez modem GSM podłączony do
COM (może być na USB).
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S_Sms.exe

Program do obsługi skrzynki SMS. Do odbierania SMSów
z rejestratorów CRS przez bramkę internetową.
Stosowany przy dużej ilości SMSów.

CRSTime.exe

W ysyła SMS’y do CRS 03 z synchronizacją czasu. Używa
modemu GSM podłączonego przez COM (może być
USB).

GM_Inter.exe

Aplikacja do ładowania najnowszej wersji programów z
internetu

Gm_pol.exe
Wgm_pol.exe

Pakiet instalacyjny oprogramowania pobrany z naszej
strony

TweakUAC.exe

Wszystkie programy są testowane na systemach
Windows XP Professional. Programy działają również w
oparciu o systemy W indows Vista i 7 (Home Premium,
Business, Ultimate). Do poprawnego działania w Windows
Vista zaleca się użycie dołączonego programu UAC w
celu wyłączenia zabezpieczeń dotyczących kontroli konta
użytkownika W ięcej o UAC na naszej stronie:

Do telemetrii:
GM_Par.exe

Program odpytuje wszystkie aktywne (Lista portów
COM) łącza szeregowe na wszystkich parametrach
transmisji w trybie rozgłoszeniowym. W ten sposób
znajduje adres GM i parametry transmisji. Trochę potrwa,
zanim znajdzie. Warto przedtem użyć programu Lista
portów COM. Oczywiście tylko do połączeń lokalnych.

http://www.common.pl/index.php?option=com_content&view=article&id
=102%3A8-kontrola-konta-uytkownika&catid=37&Itemid=61&lang=pl

i stronie producenta:

Modem.exe

Program obsługi modemów PSTN, GSM i łącz TCP/IP.

GM_Server.exe

Program tworzy serwer internetowy na komputerze. Do
COM’a komputera podłączamy przelicznik, a poprzez
łącze ethernetowe możemy wykonać transmisję danych z
dowolnego komputera.

Ikony_GM.exe

Konf_GPRS.exe
CMT_Serv.exe

Programy konfiguracyjne do starych modułów CMT/GSM01. Opisany w DTR modułu.

Vcl_pl.bpl
Gaz_Res.bpl

JJ_Ping.exe

Kontrola łączy TCP/IP

http://www.microsoft.com/poland/technet/bazawiedzy/centrumrozwiaza
n/cr006_01.mspx

Tworzenie skrótów do programów obsługi gazu

Biblioteki programów:

Inne:

Pliki te zawierają biblioteki programów. Mogą znajdować
się razem z programami, lub w folderze systemowym:
C:\WINDOWS\system32. Program instalacyjny zapyta,
gdzie mają być zapisane biblioteki. Najlepiej już na
początku zdecydować się, gdzie będziemy je trzymać, i
przy instalowaniu nowej wersji to uwzględniać, aby
zapobiec sytuacji, w której na jednym komputerze będą
różne wersje bibliotek, co spowoduje nieprawidłowe
działanie programów.

Run_Stop.exe

Do uruchamiania innych programów

WExit.exe

Windows killer – po uruchomieniu
programy i zamyka system

Witaj.exe

Okno powitania – zarezerwowane przez Autora

Gerg_Aga.exe

Program do obliczania współc zynników korekcji i
ściśliwości gazu na podstawie składu gazu, ciśnienia i
temperatury.

DW YDRUK.EXE

Edytor tekstowy. Uruchamia się, jak wybieramy z menu
Plik opcję edycji pliku inicjalizacyjnego. Np. w programie
Odczyt przelicznika wybieramy menu Plik / Pliki INI /
C:\common\MAC.INI

Mac.Ini

Najważniejszy plik z ustawieniami programu.

KWDB.INI

Tablica KWDB (kolejność wysyłania danych bieżących) .

DP_Tab.ini

Tablica DP (dostępnych parametrów).

EVENTS.INI

Plik z opisami zdarzeń.

KTO.EXE

Identyfikator użytkownika

Lista.cfg

Dzapis.exe

Do automatyzacji kopiowania zbiorów

Plik z listą stacji odstępnych w bazie danych – po
skasowaniu zostanie odbudowany.

Ost_D.CFG

Plik z informacją o ostatnich przeczytanych danych z

ubija

wszystkie

Większości z tych programów nie musimy używać. Te najważniejsze są
wyróżnione.
Pliki konfiguracyjne:

Do pobierania najnowszej wersji oprogramowania i do instalacji :
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każdej stacji w bazie – po skasowaniu zostanie
odbudowany. Aktualizowany przy każdym odczycie.

Przenieść wszystkie foldery MAC* z folderu C:\common do docelowego,
wybranego przez nas (np. D:\Gaz_Dane).

Inne (nieistotne z punktu widzenia działania programów) :
Instrukcje.pdf

Ten dokument

Info.txt

Plik informacyjny z historią zmian w programie

Cennik_Ulotka.
doc

Ulotka płatnego programu do optymalizacji mocy
zamówionej. Producent oprogramowania, firma WiW s. c.
www.wiwsc.com.pl zakończyła działalność w 2010.

Usunąć pliki Mac.ini, Lista.cfg i Ost_D.CFG.
Uruchomić Odczyt przelicznika. Program zapyta, tak jak przy pierwszym
uruchomieniu, gdzie jest baza danych programu.
Wskazujemy miejsce, gdzie przenieśliśmy pliki (D: \Gaz_Dane).
Od tego momentu baza danych jest oddzielona a programy będą się do niej
odwoływać. Plik Mac.ini znajduje się w C:\Common.
Jeżeli chcemy, aby w razie utraty programów ustawienia pozostały wraz z
bazą danych, należy przed uruchomieniem programu Odczyt przelicznika
uruchomić program Ikony GM.
Program Ikony GM utworzy od nowa skróty do
wszystkich programów, z nowymi parametrami. Ten
program uruchamiany jest automatycznie po
rozpakowaniu pakietu Wgm_pol.exe.) Przyciski na
górze okienka służą do wskazywania folderów
docelowych. Po najechaniu kursorem myszki na
przycisk pojawia się podpowiedź, do czego służy
dany przycisk. Pierwszy od góry wskazuje folder z
bazą danych programu, drugi folder z programami,
trzeci położenie pliku Mac.ini. W tym przypadku
Mac.ini będzie znajdował się tam, gdzie główna
baza danych programu. Znacznik Wszyscy musi
być ustawiony: wtedy ikony (skróty) zostaną stworzone na profilu domyślnym
(dla wszystkich, którzy się zalogują).
Jeżeli na komputerze pracuje jeden użytkownik, lub
wszyscy użytkownicy będą pracowali na jednych
ustawieniach programu, to może tak pozostać.
Jeżeli natomiast każdy z użytkowników będzie
życzył sobie mieć własne ustawienia, należy
stworzyć dla każdego z nich miejsce (folder) na
jego i tylko jego plik Mac.ini. Do tego celu również
używamy programu do tworzenia ikon.
Najpierw logujemy się na profil użytkownika, dla
którego tworzymy skróty. Uruchamiamy Ikony GM.
W trzecim przycisku ustawiamy ścieżkę dostępu do
pliku Mac.ini (podpowiedzi są w dymkach).

Pliki bazy danych znajdują się w folderach, których nazwy rozpoczynają się od
liter MAC???? Przy czym ???? jest to adres protokołu Gaz Modem. Dlatego w
jednej bazie danych nie mogą się owe adresy powtarzać.
Jak już zapoznaliśmy się z powyższym, przystępujemy do porządków.
WAŻNE !
Wszystkie stworzone wcześniej skróty na pulpicie (ręcznie bądź z poziomu
programu) należy usunąć.
Pierwsze, co musimy zrobić, to rozdzielenie bazy danych od programów. W
tym celu, należy:
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Znacznik Wszyscy musi być tym razem wyłączony: wtedy ikony (skróty)
zostaną stworzone na profilu użytkownika.

mówiąca o tym, jak często przelicznik ma zapisywać dane do pamięci (co ile
minut). Obowiązuje zasada, że w pełnej godzinie musi być całkowita liczba
rejestracji, zatem dostępne wartości tego parametru to: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10, 12,
15, 20 30 i 60 minut. Zapisywane są też inne wielkości mierzone. Najczęściej
wykorzystywane i odczytywane to dVb i dVm: przyrosty liczników w okresie
rejestracji, ciśnienie i temperatura, jako wartości ś rednie za okres rejestracji.
W przeliczniku mogą być też zarejestrowane dodatkowe wielkości pomiarowe,
tzw. rezerwowe, ale te 4 kolumny są najważniejsze z punktu widzenia pomiaru
i pracy stacji.

II.OBRÓBKA DANYCH .
Zanim omówimy sobie funkcje oprogramowania dotyczące graficznej lub
tekstowej prezentacji danych, należy wyjaśnić, w jaki sposób przelicznik
gromadzi dane w swojej pamięci. Mniejsza o szczegóły techniczne: na nasze
potrzeby wystarczy, jak wyobrazimy sobie tabelę z zarejestrowanymi danymi,
każdy wiersz dotyczy czasu rejestracji, czyli konkretnej chwili czasowej. Każda
kolumna odpowiada za konkretną wielkość rejestrowaną. W przelicznikach jest
kilka typów danych, najczęściej używanymi są dane dobowe i dane
rejestrowane. Dla danych dobowych wygląda to tak (przykłady pochodzą z
istniejącej stacji):
Data:

Vm
3

Czas
rejestracji

Vb
3

dVb
3
[m ]

dVm
3
[m ]

P
[kPa]

T
[°C]

2008-08-10

23:20

49.9647

3.8000

1380.8300

15.7533

2008-08-10

23:30

46.0365

3.5000

1380.0585

16.6500

2008-08-10

23:40

51.2990

3.9000

1379.8708

16.0564

[m ]

[m ]

2008-08-10

23:50

48.6872

3.7000

1379.0095

16.3726

2008-08-02

647'365.00

688'321.00

2008-08-11

0:00

44.7454

3.4000

1379.1665

16.7100

2008-08-03

647'827.00

694'297.00

2008-08-11

0:10

45.9573

3.5000

1378.9285

16.1821

2008-08-04

648'154.00

698'502.00

2008-08-11

0:20

46.0203

3.5000

1378.2166

16.2866

2008-08-05

648'565.00

703'940.00

2008-08-11

0:30

47.3493

3.6000

1377.3837

16.4661

2008-08-06

648'932.00

708'951.00

2008-08-11

0:40

46.0293

3.5000

1377.8932

16.5267

2008-08-07

649'315.00

714'104.00

2008-08-11

0:50

44.8453

3.4000

1379.7965

16.2633

2008-08-08

649'688.00

719'127.00

2008-08-11

1:00

44.8771

3.4000

1381.2366

16.0867

2008-08-09

650'094.00

724'605.00

2008-08-11

1:10

46.0783

3.5000

1382.2391

16.5214

2008-08-10

650'525.00

730'370.00

2008-08-11

1:20

44.8886

3.4000

1383.2300

16.5333

2008-08-11

651'005.00

736'681.00

2008-08-11

1:30

45.9661

3.5000

1377.4299

16.0800

2008-08-12

651'400.00

703'957.00

2008-08-11

1:40

48.4691

3.7000

1372.2866

16.0366

1:50

59.9313

4.6000

1371.7312

15.6375

2008-08-13

651'784.00

709'140.00

2008-08-11

2008-08-14

652'135.00

713'901.00

2008-08-11

2:00

44.5192

3.4000

1370.5750

16.1428

2008-08-15

652'464.00

718'456.00

2008-08-11

2:10

54.7519

4.2000

1369.9365

16.1900

2008-08-16

652'820.00

723'361.00

2008-08-11

2:20

53.5141

4.1000

1368.0665

15.8466

2008-08-11

2:30

56.8988

4.4000

1359.8566

16.0867

2008-08-11

2:40

63.2139

4.9000

1358.8418

16.2468

2008-08-11

2:50

53.1175

4.1000

1359.6899

16.4933

2008-08-11

3:00

54.4183

4.2000

1360.3129

16.2048

Każda próbka danych zawiera stany liczników na koniec doby, zapis jest co 24
godziny zgodnie z dobą gazowniczą.
Dane rejestrowane jest to inny typ danych, zapisywany znacznie częściej niż
dane dobowe i zawierające więcej informacji. Częstotliwość zapisu ok reśla
parametr zwany okresem rejestracji: jest to jedna ze stałych algorytmu,
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2008-08-11

3:10

53.3048

4.1000

1360.6132

15.5433

2008-08-11

3:20

49.2971

3.8000

1360.8105

16.0036

2008-08-11

3:30

55.8158

4.3000

1360.9806

15.7403

2008-08-11

3:40

65.8453

5.1000

1361.4102

16.0293

2008-08-11

3:50

52.0029

4.0000

1362.7065

15.8900

2008-08-11

4:00

57.2423

4.4000

1362.8096

16.0371

Aby uaktywnić graficzną prezentację danych należy z pozycji menu głównego
wcisnąć przycisk Grafika.

W przedstawionym przykładzie zapis jest co 10 minut: to najbardziej
optymalna wielkość okresu rejestracji: dla większości stacji zapewnia
wystarczającą gęstość zapisu, pozwalającą na ocenę jej pracy , przy
jednoczesnej ilości danych, których odczytanie drog ą telemetryczną nie
stanowi dużego problemu. Gdyby dane zapisywać np. co minutę, było by ich
10 krotnie więcej, dysponowalibyśmy dokładniejszymi informacjami, ale też
mielibyśmy 10 krotnie więcej danych do przeczytania. Owszem, są takie
stacje, na których jest to konieczne. Czasem też wystarczy dłuższy okres
rejestracji: wtedy danych jest mniej (do przeczytania i obróbki) zwłaszcza, gdy
nie potrzebujemy dokładnej informacji: np. rejestratory impulsów najczęściej
ustawiane są na 60 minut.

Pojawia się wykres słupkowy, za każdy dzień odpowiada jeden słupek a jego
wysokość odpowiada poborowi gazu. W ykres ten obrazuje dane dobowe, czyli
dane zapisywane w przeliczniku na koniec każdej doby gazowniczej (obecnie
jest to godzina 6:00, przed wprowadzeniem zmian w systemie rozliczeń była to
godzina 22:00). Godzina zmiany doby gazowniczej pobierana jest z ustawień
przelicznika. Pobór wyliczany jest na podstawie zapisów w danych dobowych:
od licznika za bieżący dzień odejmowana jest wartość licznika za dzień
poprzedni. Jeżeli kolor słupka jest niebieski, wszystko jest w porządku, dane
rejestrowane (poniżej) za ten dzień są kompletne i liczniki się zgadzają, jeżeli
kolor jest inny, oznacza to:
Czerwony: oznacza brak danych dobowych. Przyrost (wysokość słupka) jest
obliczany na podstawie sumy częściowych danych rejestrowanych. W artość
jest przybliżona, dlatego nie powinna być brana do rozliczeń. Pojawia się
zawsze ostatniego dnia odczytu (dane dobowe nie zostały jeszcze zapisane) .
Czarny oznacza brak zgodności pomiędzy przyrostem wynikającym z danych
dobowych a sumą przyrostów z danych rejestrowanych powyżej wartości
określonej w Grafika / Czarny pasek. Domyślnie wartość ta ustawiona jest na
1%. Różnica będzie zawsze, wynika z innej precyzji zapisu: liczniki w danych
dobowych są 6-bajtowymi liczbami typu real, przyrosty zapisane w danych
rejestrowanych są liczbami 4-bajtowymi (single lub float).

II.1. Opis menu Grafika.
Na środku głównego okna programu widzimy panel wyboru roku, miesiąca i
dnia. Tuż po transmisji danych wybrany jest ostatni miesiąc. Jeżeli chcemy
wyświetlić inny miesiąc, można go najpierw zaznaczyć. W idać też, które dane
są dostępne.
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Żółte wnętrze paska pojawia się, gdy istnieje przynajmniej jedna przerwa w
danych rejestrowanych, pojawia się zawsze ostatniego dnia odczytu.
Seledynowy: brak danych z poprzedniego dnia – najczęściej na początku
danych.
Fioletowy: brak możliwości sprawdzenia spójności danych , z powodu braku
lub niespójności danych dnia poprzedniego.
Tak jak pisałem powyżej, przeliczniki gromadzą w swojej pamięci różnego
rodzaju dane, wykorzystywane następnie w celach np. rozliczeniowych.
Oczywiście dane te muszą być kompletne, dlatego w graficznej prez entacji
danych wprowadziliśmy tak rozbudowaną kontrolę poprawności i spójności
danych. Kontrola ta jest również przeprowadzana podczas tworzenia raportów,
a także w czasie transmisji danych. Jeżeli danych nam brakuje, nie oznacza to
jeszcze, że nie ma ich także w przeliczniku: zdarza się, że nie zostały one
odczytane, np. wskutek występowania zakłóceń lub zerwania połączenia.
W górnym menu okna wykresu jest opcja Drukuj (można wydrukować wykres),
Licznik: można przełączyć się z warunków bazowych na pomiaro we, oraz
ustawić próg błędu, przy którym pojawia się czarny pasek, zamiast
niebieskiego. Klikając na << lub >> lub naciskając na klawiaturze klawisze
Home lub End, przełączamy wykres na poprzedni lub następny miesiąc.
Aby wyświetlić szczegółowy wykres dla danego dnia, należy dwukrotnie
kliknąć na wybrany słupek na wykresie dobowym, lub wybrać, na głównym
menu w panelu wyboru dnia, interesujący nas dzień i kliknąć przycisk Grafika.

W ykres ten obrazuje dane rejestrowane, odczytane z przelicznika. Dane te
zapisywane są co okres rejestracji, który konfiguruje się w przeliczniku – ilość
tych danych i rozdzielczość pozioma wykresu zależy zatem od tego
ustawienia.
W menu górnym każdego okna z wykresem znajduje się kilka funkcji,
związanych tylko z wykresem danych rejestrowanych,
Drukuj – drukuje okno z wykresem,
<< – wyświetlenie wykresu na dzień poprzedni,
Wybór – wybranie inne wielkości do wyświetlenia na wykresie : opisane
poniżej,
>> – wyświetlenie wykresu na dzień następny,
Wykresy – wyświetlenie wykresu na wybrany dzień: opisane poniżej,
Moc zamówiona [m3/h] – ustawienie poboru godzinowego (tylko do wykresu)
– żółta pozioma linia: możemy ustawić limit górny i dolny,
Menu – wywołanie na wierzch głównego okna programu,
Opcje – opisane poniżej,
Zamknij – zamyka okno z wykresem.
Menu Wybór, (rozwinięte na wykresie powyżej) służy do zmiany
wyświetlanych danych na wykresie. Mamy do dyspozycji:
Qb [m3/h] – „strumień” gazu w warunkach bazowych (normalnych),
Qm [m3/h] – „strumień” gazu w warunkach mierzonych (rzeczywistych),
Słowo strumień powyżej celowo jest w cudzysłowie: tak naprawdę nie jest to
przebieg wartości strumienia gazu w czasie, tylko przeliczone do metrów
sześciennych na godzinę przyrosty za okres rejestracji. Powód jest prosty: im
krótszy okres rejestracji tym mniejsze wartości przyrostów przy tym samym
poborze, więc żeby dało się to wzrokowo porównać i do czegoś odnieść
wybrano właśnie taką metodę wizualizacji. Mniej więcej odpowiada to
strumieniowi. Z tym większym naciskiem na „mniej” im faktyczny stru mień
gazu jest niestabilny a okres rejestracji duży. Dlatego też, jak łatwo zauważyć,
wykres jest „schodkowy”.
P [kPa] – ciśnienie gazu,
T [°C] – temperatura gazu,
dP [Pa] – różnica ciśnień (na gazomierzu zwężkowym) – tutaj nieaktywna,
Rez 1 Rez 2 Rez 3 – rezerwowe wielkości pomiarowe.
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Wielkości pomiarowe są również wartościami średnimi w okresach rejestracji,
dlatego też na wykresach linia obrazująca przebieg danej wielkości jest
również schodkowa.
Menu Wykresy służy do wyświetlenia wykresu na wybrany dzień:
możemy wybrać Ostatni dzień lub dowolny z Wszystkie dni:
wyświetli się okno z listą wszystkich zapisanych w bazie danych dni.
Menu Opcje zawiera dodatkowe funkcje:
Usuń grafikę – zamyka wszystkie okna z wykresami,
Ułóż okna obok siebie – porządkuje okna z grafiką
na ekranie,
Ułóż okna kaskadowo – porządkuje okna z grafiką na
ekranie,
Podmenu Kolor ->:
Przekr. limitu – ustawianie koloru wykresu dla poboru gazu powyżej limitu,
Brak przekroczeń – ustawianie koloru wykresu dla poboru gazu poniżej
limitu,
Poniżej minimum – ustawianie koloru wykresu dla poboru gazu poniżej
minimum,
Domyślny – powrót do domyślnych ustawień kolorów dla wykresu,

U dołu każdego okna z wykresem znajduje się przycisk Moc zam. służący do
przełączenia trybu wyświetlania z szczegółowych wartości na pobory
godzinowe (do przekroczenia mocy zamówionej) . Na przykładowych
wykresach powyżej widzimy dane z tego samego dnia wyświetlone w sposób
szczegółowy (widoczne pozorne przekroczenie poboru powyżej mocy
zamówionej – na czerwono) oraz po przełączeniu na pobory godzinowe. Na
wykresie innych wielkości niż strumienie zmienia się na Skala i służy do
przeskalowania wykresu. Poniżej wykresy dla ciśnienia wyświetlane wg
zakresu pomiarowego przelicznika i po „rozciągnięciu w pionie”.
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Opcje związane z grafiką dostępne są również w menu
Grafika na górnej belce głównego okna programu.
Usuń grafikę – zamyka wszystkie okna z grafiką,
Ułóż okna obok siebie – porządkuje okna z grafiką na
ekranie,
Ułóż okna kaskadowo – porządkuje okna z grafiką na ekranie,
Ostatni dzień – pokazuje pomiary za ostatni dzień,
Wszystkie dni – pokazuje spis wszystkich plików dostępn ych w komputerze,
w których wykonywany był odczyt stacji. Można wybrać żądany dzień, z
którego chce się uzyskać wyniki.
Wszystkie miesiące – pokazuje spis wszystkich plików dostępnych w
komputerze, w których wykonywany był odczyt stacji umożliwiając wybór roku i
miesiąca z danymi.
Czarny pasek – 1% – pokazuje brak zgodności pomiędzy przyrostem
wynikającym z danych dobowych a sumą przyrostów z danych rejestrowanych
powyżej określonej wartości. Domyślnie wartość ta ustawiona jest na 1%.

U dołu wykresu znajdują się także dodatkowe informacje: wartość
wyświetlanej danej na pozycji kursora (pionowa czerwona linia) oraz suma
dobowa i licznik na koniec doby. Na ostatniej pozycji jest dokładna pozycja
kursora: data i godzina.
Klikając prawym przyciskiem myszy na wykres otwiera się menu
kontekstowe, które zawiera następujące możliwości wyboru.
Przekr. limitu – ustawianie koloru wykresu dla poboru gazu
powyżej limitu,
Brak przekroczeń – ustawianie koloru wykresu dla poboru
gazu poniżej limitu,
Poniżej minimum – ustawianie koloru wykresu dla poboru gazu poniżej
minimum,
Ułóż okna obok siebie – porządkuje okna z grafiką na ekranie,
Ułóż okna kaskadowo – porządkuje okna z grafiką na ekranie,
Domyślny – ustawienie domyślnych kolorów dla wykresu,
Drukuj – drukuje wykres,
Plik – wyświetla pełną ścieżkę wraz z nazwą pliku, któremu odpowiada
wykres,
Zamknij – zamyka okno z wykresem,

II.2. Wykonywanie raportów: program Przegląd danych.
Do wykonywania raportów służy program Przegląd danych (plik
MacWin.exe). Za jego pomocą można wykonać raporty okresowe
(dzienne, miesięczne) w oparciu o odczytane wcześniej dane.
Program nie realizuje funkcji odczytu, a jedynie pracuje na danych zebranych
przez program Odczyt przelicznika. Można uruchamiać wiele kopii tego
programu pracujących z tą samą bazą danych w tej samej chwili czasowej.
Uruchamiając go z serwera zlokalizowanego w sieci kilka osób nie będzie
sobie wzajemnie przeszkadzało lub wpływało na swoją pracę. Dzięki
programowi można wykonywać następujące raporty:
Raport miesięczny za cały ubiegły miesiąc (od pierwszego do ostatniego dnia
miesiąca)
Raport miesięczny z uwzględnieniem daty początkowej i daty końcowej
(okres czasu jest dowolny)
Raport dobowy uwzględniający ubiegły dzień
Raport dobowy za dowolną ilość zakończonych dni rozliczeniowych.
Wszystkie raporty można eksportować do plików w formacie csv oraz xls.
Program Przegląd danych można uruchomić z poziomu programu Odczyt
przelicznika: należy wcisnąć przycisk GM – Raport z pozycji okna głównego
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lub poprzez uruchomienie programu Przegląd danych ze skrótu. Pojawi się
główne okno programu:

W yniki zostaną wyświetlone w oknie
tekstowym, a gdy był zaznaczony checkbox
Drukuj
na
menu
głównym,
zostanie
dodatkowo
wyświetlone
okno
wyboru
drukarki. W ystarczy ustawić orientację
wydruku i kliknąć Drukuj.

II.2.1. Bilansowanie poborów – suma stacji.
Opcja Suma przeliczników ułatwia wykonywanie
bilansów. Działanie tej funkcji polega na stworzeniu
nowej, wirtualnej stacji w bazie danych programu
MACWin. Dane tej stacji stanowią sumę wartości V b
z danych dobowych i danych rejestrowanych
dodawanych stacji. Po wybraniu tej opcji pojawia się
okienko, w którym należy podać następujące dane:
Numer – numer adresowy wirtualnej stacji,
Moc zam. Min. – moc zamówiona stacji,
Moc zam. Maks. – moc zamówiona stacji,

Na pierwszy rzut oka można powiedzieć, że okno główne programu nie różn i
się za bardzo od okna głównego programu Odczyt przelicznika. Jednak kilka
różnic, które chociażby wynikają z samego charakteru programu należy opisać
w tym rozdziale i dla przejrzystości zestawię ważniejsze opcje w tabeli z
opisem. W głównym oknie na uwagę zasługuje opcja Zaokrąglić w sekcji
Raport. Pozwala ona na zaokrąglanie wyników w drukowanych raportach do
części całkowitych, bez podawania części ułamkowych. Opcja Drukuj po
zaznaczeniu pozwala na wysyłanie raportów do drukarki. Bez zaznaczenia tej
opcji raporty są jedynie wyświetlane na ekranie monitora. Skasuj ekran
powoduje oczyszczenie okna dialogowego przed wyświetlaniem nowych
raportów. Jeśli chcemy zobaczyć kilka raportów jeden po drugim należy opcję
odznaczyć. Po najechaniu kursorem myszy na ka żdą z opcji pojawi się krótka
podpowiedź informująca o wykonywanej akcji związanej z zaznaczaną opcją.
Budowanie raportów można wykonać z poziomu
głównego menu programu Przegląd danych, lub, w
razie potrzeby używać opcji w rozwijanym menu
programu. Najprościej wykonać raport przy użyciu
przycisków na głównym menu. Klikając Raport
okresowy wybieramy w pojawiającym się okienku
interesujący nas miesiąc i klikamy OK.

Nazwa stacji – nazwa jak w okienku Parametry stacji,
Suma – podajemy numery adresowe stacji, które chcemy dodać, poprzedzone
znakiem + lub -. Przy odejmowaniu stacji mogą pojawić się ujemne wartości,
procedury graficznej prezentacji danych i raportów są na to odpowiednio
przygotowane – wyświetlane są przepływy ujemne. Można dodać dane
maksymalnie 64 stacji. Po kliknięciu przycisku OK dane stacji, których adresy
zostały wpisane w polu Suma zostaną dodane. Raport z przebiegu operacji
sumowania wyświetlany jest w oknie tekstowym.

II.2.2. Opcje programu Przegląd danych.
Program Przegląd danych zawiera szereg dodatkowych opcji, wspólnych z
opcjami programu Odczyt przelicznika. Menu Wydruki zawiera:
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Raport godzinowy – wykonanie raportu z danych godzinowych o ile istnieją w
przeliczniku (nowa norma) i zostały przeczytane.
Drukuj – dawniej używane funkcje do drukowania raportów,
Export – wykonanie raportów w kilku formatach, do wykorzystania przez
zewnętrzne programy, np. arkusze kalkulacyjne.
Dane dobowe – wykonywanie raportów na
podstawie danych dobowych wraz z możliwością
eksportu do zewnętrznego formatu danych,
Warunki bazowe – w pojawiającym się okienku
wybieramy miesiąc i otrzymujemy raport dla warunków bazowych dla tego
miesiąca.
Warunki pomiarowe – w pojawiającym się okienku wybieramy miesiąc i
otrzymujemy raport dla warunków pomiarowych dla tego miesiąca,
Warunki alarmowe – w pojawiającym się okienku wybieramy miesiąc i
otrzymujemy raport dla warunków alarmowych dla tego miesiąca (jeżeli nie ma
ich w menu, to oznacza, że nie ma zapisów licznika alarmowego – jest
nieoczytany lub ma wartość zero) ,
Licznik energii – w pojawiającym się okienku wybieramy miesiąc i
otrzymujemy raport dla zużycia energii dla tego miesiąca,
Dane dobowe CSV – wykonanie raportu z wszystkich kolumn danych
dobowych w formacie CSV,
Dane dobowe XLS – wykonanie raportu z wszystkich kolumn danych
dobowych w formacie XLS.
Dane rejestrowane – wykonywanie raportów na
podstawie danych rejestrowanych wraz z
możliwością eksportu do zewnętrznego formatu
danych,
Wydruk – w pojawiającym się okienku wybieramy dzień i otrzymujemy raport
dla tego dnia.
Błędy zaokrągleń – błędy te związane są z formatem zapisu liczb. Po
wybraniu miesiąca program porównuje zapisy w danych dobowych z zapisami
w danych rejestrowanych i wyś wietla błędy w odpowiedniej kolumnie.
Plik CSV – wykonanie raportu z wszystkich kolumn danych rejestrowanych w
formacie CSV.
Plik XLS – wykonanie raportu z wszystkich kolumn danych rejestrowanych w
formacie XLS.

Lewy margines – ustawienie lewego marginesu wydruku,
Separator liczby – wyłączenie/włączenie separatora
liczby (przykład: 10000000 / 10’000’000) w raportach.
Format x:4
0,1234 – ograniczenie ilości miejsc po
przecinku do żądanej wartości (tu do czterech),
Raport BIS.CSV – stary format raportu, używany w
niektórych gazowniach,
Raport godzinowy XLS – raport dobowy z danych
rejestrowanych w formacie xls,
Historia programu – wyświetlenie raportu tekstowego
pracy z programem z bieżącej sesji (od otwarcia
programu),
Notatki – zaznaczenie oznacza, że karta Notatki w parametrach stacji w
programie Odczyt przelicznika została wypełniona. Kliknięcie otwiera notatkę
w edytorze, można dokonać modyfikacji.
Podmenu Raport zbiorczy za miesiąc:
W ybieramy interesujący nas miesiąc i otrzymujemy
raport zbiorczy, ze wszystkich stacji w bazie danych
za ten miesiąc.

Podmenu Raport:
Raport okresowy – funkcja spod przycisku
Raport okresowy na menu głównym,
Raport: Od - Do – funkcja spod przycisku
Raport okresowy z menu głównego,
Oblicz postój – zaznaczenie tej opcji powoduje pojawienie się dodatkowej informacji w raporcie o sumarycznej ilości
czasu bez poboru gazu. Dostępna również z poziomu menu głównego:
checkbox w przycisku Raport okresowy.
Raport dobowy - miesiąc – wykonanie raportu z danych dobowych za
wybrany miesiąc.
Raport dobowy - dzień – wykonanie raportu z danych rejestrowanych za
wybrany dzień.
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Pozostałe opcje programu Przegląd danych nie różnią
się od odpowiadających im opcji programu Odczyt
przelicznika i już zostały, lub zostaną omówione
później. Większość z nich to opcje rzadziej używane, te
wykorzystywane najczęściej są dostępne bezpośrednio
z głównego menu. Programy korzystają ze wspólnych
bibliotek i nierzadko te same funkcje występują w kilku
programach, dla wygody użytkowania, tak, jak np.
graficzna prezentacja danych nie różni się od tego
przedstawionego przy okazji omawiania programu

III.ODCZYTYWANIE ODLEGŁYCH STACJI .
Poprzez to określenie rozumiemy stacje (przeliczniki) dostępne dla nas na
połączeniu innym niż lokalne. Jeżeli wszystkie nasze stacje są na połączeniu
lokalnym, to cały ten rozdział możemy potraktować jako ciekawostkę
zawodową. Jak już wspomniałem wcześniej, specyfika naszej branży sprawia,
że stacje są rozlokowane na dużym obszarze i często jedyną dostępną
infrastrukturą do transmisji danych w miejscu pracy przelicznika jest sygnał
sieci GSM. Wcześniej tak nie było: byliśmy skazani na łącza tel efoniczne
komutowane, co wiązało się z koniecznością doprowadzenia linii telefonicznej
na stację oraz zasilania, gdyż urządzenia wykorzystywane wówczas do
transmisji danych do energooszczędnych nie należały. Koszt takiego
przedsięwzięcia był ogromny. Innym rozwiązaniem były łącza radiowe, co
prawda wystarczyło do stacji doprowadzić jedynie zasilanie, i tak potrzebne
dla przeliczników sieciowych, ale należało też przynajmniej zbudować maszt.
Bywało, że ze względu na ukształtowanie terenu i odległości należał o
zbudować własne przemienniki. Dodatkową trudnością i ograniczeniem był
brak obecnie istniejących rozwiązań i tylko od zdolności pracowników działów
pomiaru poszczególnych zakładów gazowniczych zależało, jak rozwijała się
telemetria na danym terenie. Obecnie, wskutek upowszechnienia się
technologii GSM, jest dużo łatwiej, pojawiły się nowe możliwości, jak odczyt
po „łączach gsm”, czyli połączenia CSD oraz odczyt z użyciem technologii
GPRS. Pojawiły się też łącza internetowe przez sieć publiczną, jako
alternatywa dla klasycznych połączeń modemowych , które od strony idei i
zasady działania nie różnią się od połączeń GPRS .

Odczyt przelicznika.

III.1. Połączenia telefoniczne – dzwonimy na stację.
Połączenie telefoniczne to takie połączenie, w celu nawiązania którego należy
wybrać docelowy numer abonenta – modemu podłączonego na stacji do
przelicznika. Obecnie w telemetrii wyróżniamy dwa rodzaje połączeń
telefonicznych, zależnie od sieci: w analogowej sieci telefonicznej
komutowanej (PSTN ang. Public Switched Telephone Network) , zwane
potocznie połączeniami telefonicznymi i w sieci GSM (ang. Global System for
Mobile Communications, pierwotnie Groupe Spécial Mobile) potocznie zwane
połączeniami gsm-owymi. Ponieważ funkcje obsługujące oba rodzaje połączeń
są z punktu widzenia użytkownika identyczne, to omówione zostały razem i
należy zapoznać się z całością. Przy obecnym poziomie rozwoju sieci
analogowej i GSM’owej nie ma w zasadzie znaczenia, z jakiej sieci
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zadzwonimy na jaką sieć. Mamy cztery możliwości do wyboru : PSTN-PSTN,
GSM-GSM, PSTN-GSM i GSM - PSTN. Z technicznego punktu widzenia
działa, ale najprościej i najpewniej łączyć się w tej samej sieci. W ybór zależy
też od kosztów połączeń. Najczęściej więc wybierane są dwa pierwsze
rozwiązania, czasem tylko stosuje się jeden modem analogowy do
odczytywania stacji na modemach analogowych i GSMowych.

instrukcji. Modem ten też jest odpowiednio zaprogramowany. Tym nie
będziemy się teraz zajmować: wykracza to poza ramy niniejszej instrukcji,
więc po prostu przyjmijmy założenie, że jest zaprogramowany poprawnie i
działa bez zarzutu.
Aby odczytać stację (przelicznik) „przez telefon”, jak się potocznie mówi, od
strony komputera z zainstalowanym programem, potrzebny jest modem
podłączony od strony komputera przez łącze szeregowe (sprzętowe bądź na
USB), a od strony sieci PSTN do linii telefonicznej. Jeżeli na tej samej linii
używamy również zwykłego telefonu, to modem najlepiej włączyć między
gniazdkiem w ścianie a telefonem na biurku. Kiedyś często używało się
modemów wbudowanych, obecnie modemy „wewnętrzne” spotykane są
jeszcze w komputerach przenośnych (nie wiem po co), ale do telemet rii lepiej
jest używać modemów zewnętrznych: mamy nad nimi większą kontrolę , poza
tym zazwyczaj mają dwa gniazdka i umożliwiają podłączenie telefonu za
modemem.

III.1.1. Połączenia telefoniczne komutowane.
Są to połączenia za pośrednictwem analogowej sieci telefonicznej (PSTN).
Ponieważ przez taką sieć można przesłać sygnał akustyczny o zakresie
częstotliwości 300..3000kHz to do celów transmisji danych należy dokonać
kodowania sygnałów cyfrowych na analogowe i odwrotnie (modulacji i
demodulacji). Do tego służą modemy. Historycznie rzecz biorąc, połączenia
modemowe pojawiły się najpierw między komputerami w ośrodkac h
badawczych bądź wojskowych, co w miarę rozwoju doprowadziło do powstania
sieci będącej przodkiem obecnego Internetu. Gdy rozmiary modemów i
komputerów zmniejszyły się na tyle, że można było je stosować w każdym
biurze, rozpoczęło się stosowanie modemów PSTN w telemetrii.
Modemy obsługuje się za pomocą terminala (łącza szeregowego) za pomocą
komend AT. Jest to ustandaryzowany zbiór rozkazów, pozwalających na
sterowanie pracą modemu. Został opracowany przez firmę Hayes
Microcomputer Products na potrzeby modemu Hayes Smartmodem 2400.
Wszystkie komendy tego standardu zaczynają się od liter AT . Zainteresowani
mogą poszerzać wiedzę na własne konto, tu podstawowe informacje jak
najbardziej nam wystarczą.
Stosowanie modemów PSTN w gazownictwie wymaga, by w miejscu pracy
przelicznika, lub konwertera/bariery transmisji danych, była dostępna linia
telefoniczna. Najczęściej połączenia takie instalowane były u odbiorców gazu,
ale te stacje nie są istotne z punktu widzenia pracy sieci i służyły, oraz nadal
służą do odczytu danych w celach rozliczeniowych. Natomiast ze stacjami
„ważniejszymi” był problem: w ogóle jest tak, że im ważniejsza stacja, tym stoi
dalej „w polu”, a wiadomo, że im dalej, tym drożej kosztuje doprowadzenie linii
telefonicznej i zasilającej. Koszty wi ęc były ogromne. Najtaniej jest podłączyć
przelicznik do telefonu u odbiorcy, który dysponuje już odpowiednią
infrastrukturą na swoim terenie i koszty są minimalne. Zazwyczaj podłącza się
taki modem do linii wewnętrznej, zaś opłaty za połączenie ponosi odczytujący
(za wykonywanie połączeń). Modem na stacji podłączony z jednej strony do
linii telefonicznej, z drugiej, przez COM’a, do przelicznika. Między COM’em
modemu a przelicznikiem jest połączenie lokalne: znane nam z początku

Podobnie jak podłączony do przelicznika modem na stacji jest
zaprogramowany (na stałe), tak m odem przy komputerze też musi mieć
odpowiednie parametry, które są wysyłane z programu bezpośrednio przed
wybraniem jej numeru (dla każdej stacji mogą być inne). Ogólnie rzecz
ujmując, modem na stacji jest ustawiony najczęściej na parametry
„minimalne”: podstawowy protokół, bez kontroli sprzętowej, tzw. „trzy druty”
(sygnały: RxD, TxD, GND). Cała kontrola przepływu i poprawności
przesyłanych danych jest po stronie oprogramowania. Natomiast modem przy
komputerze ustawia się tak, by przyjął parametry pracy mo demu odległego.
Ogólnie rzecz ujmując, parametry te mogą się różnić, jednak dla ułatwienia
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sobie życia dąży się do tego, by wszystkie urządzenia telemetryczne
pracowały na jednakowych ustawieniach.
Pierwsze, co należy zrobić, to ustawić parametry transmisj i. Wchodzimy w
Parametry stacji (w programie Odczyt przelicznika). W okienku Numer
telefonu wpisujemy numer telefonu stacji. Dla każdej stacji robimy to tylko
raz, numer rzadko się zmienia. Ogólny sposób podawania numeru telefonu
obrazuje diagram obok.
Poprzedzenie numeru telefonicznego numerem kraju np. +48 123 456 789
może być interpretowane tak, że dana stacja czytana jest za pośrednictwem
SMSów. O tym będzie poniżej. Jeżeli zaistnieje sytuacja, w której będziemy
zmuszeni do użycia kodu kraju przy normalnej transmisji telefonicznej poprzez
łącze GSM (stacje przygraniczne lub te znajdujące się poza granicami
administracyjnymi kraju) kod kraju należy poprzedzić literą G, P lub T np.
G+48 123 456 789. W przypadku, gdy zachodzi potrzeba wybrania numeru
poprzedzonego gwiazdką (*) należy w programie dwukrotnie wprowadzić
symbol gwiazdki, np. **501,0601322050. Jedna gwiazdka (*) oznacza bowiem,
że wymagana będzie interwencja operatora programu. Jest to zaszłość ze
starszych wersji programu, która nie została usun ięta ze względu na szerokie
wykorzystanie programów wśród klientów o zróżnicowanych potrzebach.
Numer telefonu widoczny w okienku jest przykładowy, ale rzeczywisty: jest to
numer, na którym jest podłączony modem i korektor CMK -02. Można go użyć
w celu sprawdzenia, czy nasz modem działa – wystarczy przepisać parametry
z obrazka. Ustawiamy też COM, na której mamy modem – tutaj jest to COM 1.
Parzystość, prędkość transmisji i COM są parametrami do współpracy z
modemem. Prędkość transmisji i pozostałe to najczę ściej 9600/N/8/1. Sygnały
DTR i RTS zwykle są włączone, o ile modem w ogóle ich wymaga: nie
używamy tzw. kontroli sprzętowej. Dla modemów GSM zazwyczaj trzeba je
włączyć. Należy zwrócić uwagę na jeszcze kilka pozostałych parametrów.
Ważny jest Time Out: jest to czas, po którym program wyśle ponowne
zapytanie w przypadku braku odpowiedzi z przelicznika: ustawiamy go na
zdecydowanie dłuższy niż do połączeń lokalnych. W artość w okienku jest
typowa dla łącz telefonicznych, dla GSM’owych przyjmujemy zwykle 4500m s.
Parametr ten nie wydłuża czasu transmisji! Jeżeli odpowiedź od przelicznika
przyjdzie szybciej, program od razu podejmuje następne przewidziane
działania. W ydłuża się jedynie spodziewany czas na odpowiedź i jeżeli
odpowiedź od przelicznika nie przychodzi w przewidzianym czasie, to
zapytanie jest ponawiane. Parametr Liczba powtórzeń określa ile razy
program ponowi zapytanie, zanim poprosi użytkownika o podjęcie dalszej
decyzji. Krok odczytu określa, ile danych na raz będziemy odbierać, czyli jak
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2536689

; 689
Numer
wewnętrzny.
Jeśli
modem jest podłączony do
wewnętrznej
centrali
telefonicznej po rozpoczęciu
połączenia zostanie wybrany
numer 689.
; – program czeka na reakcję
użytkownika .
, – modem czeka określony czas
zdefiniowany w oprogramowaniu
modemu. Aby wydłużyć ten czas
należy powielić ilość przecinków.
Znak powinien być używany tylko
wtedy gdy mamy pewność, że nikt
nie odbierze słuchawki.
> – Modem wybiera numer przed
znakiem,
a
następnie
po
uzyskaniu połączenia wyświetla
okno dialogowe z informacją
odnośnie oczekiwanego zdarzenia
(np.
Podnieś
słuchawkę
lub
W ybierz tonowo numer 123).
W – oczekiwanie
na
sygnał
centrali

Numer telefonu
Numer kierunkowy
L – Operator międzymiastowy. Dowolny ciąg znaków, który
musi zostać najpierw wybrany, zanim zostanie wybrany
numer kierunkowy. (np. 1033, 1044, 1055 w Polsce) Obecnie
opcja rzadko stosowana.
P – wybieranie impulsowe
T – wybieranie tonowe
G – W ymusza użycie modemu GSM
@ – Wyłączanie numeru. Program ignoruje wpisany numer telefonu i
przełącza parametry transmisji na ustawienia lokalne.
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Czas dostępu 8 – 15, Pn – Pt – czas dostępu łącza (dla modemów
pracujących na przerywanym zasilaniu),
Modem – Kontrola dostępu – wysłanie zapisanej w konfiguracji sekwencji
komend AT do modemu i wyświetlenie wyników w oknie raportu ,
Polecenie modemu – pozwala na wysłanie do modemu dowolnej komendy
AT,
GSM – zapisz kod Pin – zapamiętanie kodu PIN karty SIM (dotyczy modemów
GSM),
Sprawdź modem ! – zaznaczony oznacza wysłanie sekwencji komend AT
sprawdzających modem za każdym razem przy wybraniu stacji,
Test init-string’u – wysłanie zapisanych w konfiguracji poleceń inicjujących
do modemu,
Inicjacja modemu – ustawienie poleceń inicjujących modemu ( omówione
poniżej),
Lokalna inicjacja modemu – to samo co inicjacja modemu, ale umożliwia
ustawienie modemu tylko dla wybranej stacji,
Program: Modem.exe – uruchomienie programu do konfiguracji i obsługi
modemu.
Najważniejsze w konfiguracji modemu jest prawidłowe wypeł nienie okienka z
poleceniami konfiguracyjnymi. W ybieramy Modem / Inicjacja modemu i
wyświetli nam się okienko konfiguracji modemu. Na karcie Inicjacja modemu
znajdują się polecenia AT, które będą wysłane do modemu bezpośrednio
przed wybraniem numeru. Na karcie Rozłączenie modemu są polecenia AT,
które będą wysłane do modemu po zakończeniu transmisji. Zakładka PIN GSM
służy do obsługi modemów GSM’owych, które omówimy sobie później.

długa jest ramka. W połączeniach lokalnych możemy ustawić maksymalną
(255) wartość, ale nie należy oczekiwać, że tak długie ramki przez łącza
telemetryczne przejdą nie zakłócone. Z kolei odczytywanie bardzo krótkimi
ramkami wydłuża czas całej transmisji. Znacznik D oznacza „Domyślny” – krok
odczytu zależy od rodzaju łącza i prędkości transmisji – ta wartość jest
optymalna dla większości łącz, ale można ją zmieniać i ustawiać indywi dualnie
dla każdej stacji, tylko należy dobrać ją doświadczalnie: po kilku transmisjach
można zorientować się, czy wydłużenie kroku odczytu dało skrócenie czasu
transmisji. Dla łącz GSM’owych możemy ustawić maksymalną wartość, jaka
mieści się w pakiecie. Bufor zapisu zwykle zostawiamy: skrócenie go
pozawala na częstszy zapis na dysku, co zapobiega utracie już przeczytanych
danych wskutek przerwania łącza, ale również wydłuża transmisję.
Korzystamy z niego na silnie zakłóconych łączach . Po ustawieniu wszystkich
parametrów zamykamy okienko i przechodzimy do programowania modemu.
Parametr GM sleep określa minimalny czas, jaki musi upłynąć, miedzy
otrzymaniem ostatniego bajtu odpowiedzi a wysłaniem pierwszego bajtu
następnego zapytania. Używane na łączach simpleksowych, gdzie urządzenia
muszą mieć czas na odwrócenie kierunku transmisji. W większości
przypadków można zostawić minimalną wartość.
Po wprowadzeniu i zatwierdzeniu ustawień w oknie
Parametry stacji pojawia się opcja Modem w górnym
menu. Aby poprawnie zaprogramować modem, należy użyć
funkcji Inicjacja modemu, ale zanim to zrobimy, omówimy
sobie funkcje tego menu.
Połączenie awaryjne – przełączenie trybu łączenia się z
modemem odległym w tryb awaryjny, co umożliwia
dokładniejsze sprawdzenie połączenia w
przypadku
problemów z łącznością,
Zadzwoń – zestawienie połączenia bez rozpoczynania procedury transmisji danych,
Modem Start Time – ustawienie zwłoki czasowej między zestawieniem
połączenia a wysłaniem pierwszego zapytania,
Modem – Port = ? – wybranie innego portu w celu obsługi innego modemu,
Brak zwłoki – umożliwia ustawienie minimalnego odstępu czasowego między
zakończeniem jednego połączenia a rozpoczęciem następnego. U żywane przy
odczytach automatycznych. Po ustawieniu w okienku wartości większej od
zera ustawia się na np.: Zwłoka = 1000ms.,
Transmisja – uruchomienie procedury transmisji danych,

Przycisk Domyślny powoduje wypełnienie okienka domyślnymi wartościam i:
pasują one do większości modemów PSTN, ale nie do wszystkich: w
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zależności od tego, jakiego modemu używamy, będzie trzeba zmodyfikować te
polecenia: tu odsyłam do dokumentacji modemu. Przycisk Test modemu
pozwala na wysłanie wpisanych poleceń do modemu i obserwację jego
odpowiedzi w oknie raportu: pozwala na sprawdzenie czy modem przyjmuje
polecenia. Jak uznajemy, że wszystko OK, klikamy Zapisz i ustawienia
modemu mamy zaprogramowane.
Okienko DTMF pozwala na wydłużenie sygnału DTMF (wybierania tonowego)
zero oznacza wartość domyślną – ustawioną w rejestrach modemu. Okienko
oznaczone (L) – Operator międzymiastowy służy do wpisania kodu
operatora. Obecnie rzadko używane. W okienku Wyjście na miasto
wpisujemy numer, który wybieramy, żeby przełączyć się z linii wewnętrznej na
zewnętrzną (w przypadku, gdy nasz modem jest podłączony do linii
wewnętrznej). Najczęściej, aby zadzwonić „na miasto” wybieramy zero i
czekamy na sygnał, tu odpowiednikiem jest 0W (W oznacza oczekiwanie na
sygnał z centrali miejskiej).

pierwszym obrazku widzimy moment nawiązania połączenia. Dalsza procedura
transmisji wygląda identycznie jak przy połączeniu lokalnym.

WAŻNE!
Ustawienia modemu powiązane są z portem COM. Zatem ustawienia
modemu są wspólne dla wszystkich stacji na tym COM’ie. Modem
programujemy tylko raz przy podłączaniu i potem używamy tych samych
ustawień. Konfigurując kolejne stacje odczytywane przez te n sam modem,
wystarczy tylko podać numer telefonu w oknie Parametry stacji i wybrać
COM, do którego podłączony jest modem.
Gdy mamy już zapisaną poprawną konfigurację stacji i poprawną konfigurację
modemu, możemy przystąpić do wykonania pierwszej transmis ji danych przez
telefon. Tak samo jak w przypadku połączenia lokalnego, klikamy przycisk
Transmisja. Program, zanim wyśle pierwszą ramkę zapytania o czas, wysyła
komendy AT z zakładki Inicjacja modemu w okienku Konfiguracja modemu,
przez łącze COM wybrane w Parametrach stacji. Jeżeli podłączony tam
modem na wszystkie komendy odpowie OK, to program wykonuje dzwonienie.
W ysyłana jest komenda ATD z zapisanym w Parametrach stacji numerem
telefonu. Będzie to widać w oknie raportu transmisji (na obrazku linijka :
Dzwonię . . . .
ATDT0W 422536689). Modem zacznie piszczeć i zgrzytać,
podobnie jak faks, ale tylko przez chwilę, do nawiązania połączenia: wtedy
modem wysyła ostatni komunikat: CONNECT, co oznacza, że połączenie
zostało wynegocjowane i modemy przełączyły się w tryb przezroczysty
(transparentny). W ten sposób uzyskiwane jest połączenie z przelicznikiem na
stacji takie jak połączenie lokalne. Program odczekuje czas ustawiony w
Modem Start Time (z menu Modem) i wysyła pierwsze zapytanie. Na
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Różnica polega w zasadzie tylko na tym, że transmisja trwa dłużej niż na
połączeniu lokalnym. Czas przesyłu danych między modemami, oraz przez
poszczególne elementy sieci sprawia, że należy zastosować większy time -out,
oraz skrócić ramki, gdyż prawdopodobieństwo zakłócenia pakietu rośnie wraz
z jego rozmiarem.
Po zakończeniu transmisji, program wysyła sekwencję rozłączenia +++ i
komendy z zakładki Rozłączenie modemu. Po ich pomyślnym zakończeniu
komputer i modem są gotowe do rozpoczęcia kolejnej transmisji.

jest do logowania modemu GSM do sieci. Później już nie ma takiej potrzeby
(jeżeli modem po komendzie AT+CPIN? odpowiada SIM READY).
Transmisja danych wygląda podobnie jak przy połączeniu telefonicznym.
Różnica polega na tym, że modem nie piszczy, co mniej cierpliwych
użytkowników doprowadza do wniosku, że coś się zawiesiło i trzeba zrobić
reset. Zazwyczaj wystarczy poczekać. Modemy GSM stosowane do celów
telemetrii nie są wyposażone w kontrolki, tak jak modem PSTN , więc nie
mamy możliwości stwierdzenia, jaki jest stan pracy. Głośnika też nie ma:
połączenie jest negocjowane na innej zasadzie: nie wdając się w szczegóły,
pakiety przychodzące COM’em nie są modulowane na sygnał analogowy, tylko
są przesyłane tajnym protokołem sieci GSM.
Czasem do celów transmisji można wykorzystać telefon komórkowy, który ma
USB i widoczny jest w systemie jako COM. Jeżeli odpowiada na podstawow e
polecenia AT i wykonuje dzwonienie, to jest szansa, że będzie się nadawał do
telemetrii, ale pamiętać należy, że oprócz obsługi COM’a i sieci zajmuje się
również własnym systemem, kolorowym wyświetlaczem itp.. więc czas odczytu
stacji może nie być zadowalający. Najlepiej korzystać z urządzeń
zbudowanych i zaprojektowanych do tego celu.

III.1.2. Połączenia telefoniczne w sieci GSM.
Połączenia za pośrednictwem modemu GSM zwane fachowo połączeniami
CSD, wyglądają bardzo podobnie. Przykładowa konfiguracja modemu wygląda
tak:

III.1.3. Transmisja danych przez Internet.
Internet (skrót od ang. inter-network, dosłownie "między-sieć"), wg definicji, to
ogólnoświatowa sieć komputerowa, określana również jako sieć sieci. W
sensie logicznym, Internet jest to przestrzeń adresowa działająca w oparciu o
specjalistyczny
sprzęt
sieciowy
oraz
istniejącą
już
infrastrukturę
telekomunikacyjną. Internet, jaki znamy powszechnie, to strony www, poczta
elektroniczna, komunikatory sieciowe. Tak naprawdę są to usługi. Sam
internet jest rozbudowaną infrastrukturą do transmisji danych. Protokołem
komunikacyjnym jest protokół IP. Zainteresowani mogą poszerzyć wiedzę na
ten temat, tu nie będzie nam potrzebna.
W naszym przypadku, internetowa transmisja danych polega na „opakowaniu”
ramki Gaz-Modem’owej, protokołem IP. Cały pakiet protokołu Gaz -Modem
staje się pakietem danych dla protokołu IP. Oprogramowanie, oraz
odpowiednie urządzenia i infrastruktura po drodze wszystko za nas wykona,
jedyne, co musimy wiedzieć, to jaki adres IP i port wpisać w odpowiednie
okienko w oknie parametrów transmisji.
Adres protokołu IP składa się z czterech bajtów, zapisuje się je jako cztery
liczby z zakresu 1..255 oddzielone kropkami. Należy jeszcze o kreślić port: jest
to liczba z zakresu 0..65535 identyfikująca procesy działające na odległych
systemach i w protokole IP jest wymagane.

Pierwsze dwie zakładki są podobne,
różnica jest tylko w inicjacji modemu.
W praktyce, w większości przypadków
wystarczy użyć poleceń domyślnych i
potem wyrzucić te, których modem nie
akceptuje.
Znacznik
GSM
jest
włączony. Dodatkowo zakładka PIN
GSM jest aktywna. W programie
można zapisać kod PIN karty SIM w
ustawieniach. Jeżeli PIN nie jest
przyjmowany, wyświetla się okienko,
w którym podajemy kod PIN: po jego przyjęciu przez modem, program
zapisuje go jako prawidłowy i używa za każdym razem, kiedy modem go
potrzebuje (odpowie SIM PIN po zapytaniu AT+CPIN=?). Zakładka ta używana
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Istotnym elementem takiego połączenia, od strony przelicznika jest konwerter
RS-Ethernet. Jest to urządzenie, które od strony portu RS-232 lub RS-485 ma
zaprogramowane lokalne parametry transmisji (zwykle 9600 N/8/1), zaś od
strony sieci Ethernet adres IP, protokół (najczęściej TCP) i numer portu.
Dalsze połączenia przechodzą przez lokalną sieć Ethernet do Internetu.
Wszystkie urządzenia po drodze muszą być tak ustawione, aby adres
konwertera widoczny był z zewnątrz. Podobnie, jak w przypadku połączeń
telefonicznych, zakładamy, że działa.
Od strony komputera odczytującego musimy mieć połączenie z Internetem.
Jeżeli adres konwertera jest widoczny, możemy zrobić transmisję. Adres ten
może być w tej samej sieci zakładowej, jak i w innej, połączenie jest przez
Internet, nie ma to dla nas znaczenia.
Przy tworzeniu stacji, podłączonej do Internetu, musimy znać jej adres GazModem. Po stworzeniu nowego zapisu dla naszej stacji (kliknięciu V),
zaznaczamy znacznik Internet. Jeżeli go nie widać, zamykamy okienko (na
dowolnych ustawieniach) wchodzimy w Opcje/Uruchom Internet. Program
wykona sprawdzenie, i po pomyślnym zakończeniu, możemy ponownie
otworzyć okienko.
W menu Opcje pojawia się dodatkowa funkcja: Połączenie
z internetem. Ma znaczenie tylko dla połączeń TCP. Jeżeli
wybierzemy z listy stację na takim połączeniu, to w zale żności, która opcja jest zaznaczona, program albo zapyta (Pytaj) czy połączyć
z serwerem, połączy po kliknięciu przycisku Transmisja (domyślnie), lub
wybraniu jakiejkolwiek funkcji z menu Odczyt, lub połączy zaraz po wybraniu
stacji z listy.
Znacznik powinien być już widoczny. Gdy go zaznaczymy, pole Numer
telefonu zmieni się na Adres IP, a pola Parzystość, Prędkość transmisji i
Port zostają zastąpione ramką Internet, w której podajemy numery portów,
protokół (TCP lub UDP) oraz zaznaczamy lub nie dodatkowe znaczniki.
Podobnie, jak w przypadku opisanego powyżej połączenia telefonicznego,
parametry transmisji są rzeczywiste, utrzymywane przez nas, można je
wykorzystać dla sprawdzenia. Parametry widoczne powyżej są prawidłowe dla
połączeń stałych: dysponujemy szybkim połączeniem z Internetem, od strony
stacji zaś przy przeliczniku znajduje się konwerter RS -Ethernet, podłączony do
lokalnej sieci odbiorcy gazu. Jest to odpowiednik modemu, tylko linia
telefoniczna została zastąpiona połączeniem ethernetowym, a numer telefonu
adresem IP. Różnica polega na tym, że nawiązanie połączenia trwa dużo

krócej, a transmisja danych znacznie szybciej niż przez modemy. I nie płacimy
za połączenie.

Taka sytuacja zdarza się rzadko. Najczęściej stacje, jak wiemy, są w polu, a
tam mamy tylko sygnał sieci GSM. Niemniej jednak, tak jak przez telefon
komórkowy możemy podłączyć się do Internetu , używając technologii GPRS,
tak możliwe jest zbudowanie modułu GSM, który zaloguje się do Internetu i
będzie czekał na przychodzące pakiety z zapytaniami. Obecnie na rynku
pojawiło się wiele tego rodzaju urządzeń.
Takie stacje w zasadzie dostępne są tylko dla dostawcy gazu. Co prawda
można uzyskać od operatora GSM publiczny stały adres IP, ale jest to
rozwiązanie kosztowne, wykorzystywane jedynie dla celów testowy ch lub w
szczególnych
przypadkach.
W
większości
przypadków
karty
SIM
zainstalowane w modułach mają dostęp do własnego APN (Access Point
Name) widocznego jedynie w wewnętrznej sieci dostawcy gazu i to najczęściej
na kilku wskazanych komputerach. Odbiorca może jedynie wykonać
połączenie CSD, czyli zadzwonić na stację i odczytać dane tradycyjną metodą ,
o ile moduł na stacji posiada taką funkcjonalność .
Od strony programu nie ma różnicy między stałym łączem internetowym a
połączeniem przez GPRS. Jedynie czas odpowiedzi jest znacznie dłuższy na
łączu GPRS. Dodatkowe rzeczy, jakie trzeba ustawić, to znacznik +++
(niektóre moduły interpretują ramkę zawierającą +++ jako rozkaz zakończenia
sesji TCP), znacznik Ping służy do wykonania polecenia ping dla adresu
przed wykonaniem transmisji. Działa tylko w sieciach lokalnych.
Należy jeszcze wspomnieć o protokołach. Protokół TCP jest protokołem z
potwierdzanym i kontrolowanym połączeniem. Gwarantuje nam, że wysłane
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przez przelicznik pakiety dotrą do nas w całości, bez po wtórzeń i w kolejności
wysłania. Większość transmisji internetowych i usług działa w oparciu o ten
protokół. Protokół UDP natomiast jest protokołem bezpołączeniowym. W
Internecie używany jest do przesyłania w jedną stronę, bez potwierdzania
odbioru, niewielkich pakietów danych, np. jak słuchamy radia przez Internet.
W naszym przypadku wysyłamy zapytania „w przestrzeń” i czekamy na
odpowiedź. Nadaje się bardziej do monitorowania parametrów, odczytywanych
jedną ramką, niż do odczytu danych rejestrowanych. Ina czej niż w protokole
TCP, należy określić port Lokalny (może być dowolny, ale jeżeli jest taki sam
jak Zdalny to opcja Duplex jest aktywna. Należy sprawdzić doświadczalnie
jak lepiej działa.

dole okienka. W yznaczanie zużycia polega na zliczaniu ilości gazu, jaka
przepłynęła od początku pełnej godziny (według czasu korektora), oraz
prognozowaniu zużycia gazu do końca pełnej godz iny.
Po rozpoczęciu pracy program czeka na
pełną godzinę. Dopiero, gdy ona minie,
zacznie sprawdzać, czy moc zamówiona
zostanie przekroczona. Do tego czasu
zużycie wyznaczane jest na podstawie
przepływu na bieżąco wyliczanego przez
przelicznik. W yniki odczytów i obliczeń
wyświetlane są w okienku na bieżąco.
Poszczególne pola oznaczają:
Adres GM – Adres Gaz-Modemu. W tej
samej linii widoczna jest liczba minut,
konieczna
do
prawidłowego
prognozowania przekroczenia szczytu;
Moc zam. – moc zamówiona wyrażona w
m3. Można ją zmieniać w czasie pracy programu, będzie to uwzględniane w
obliczeniach w czasie pracy monitora, jednak nowa wa rtość nie zostanie
zapamiętana; po ponownym uruchomieniu funkcji w okienku Moc zam. pojawi
się wartość mocy zamówionej zapisanej w konfiguracji stacji;
P – ciśnienie,
T – temperatura,
Vb – licznik Vb przelicznika;
Qb – strumień Qb wyznaczony przez przelicznik;
Qm – strumień Qm wyznaczony przez przelicznik;
Vm – licznik Vm przelicznika;
Zużycie – obliczone zużycie gazu od początku godziny oraz liczba minut,
jakie
pozostały
do
osiągnięcia
mocy
zamówionej
(w
przypadku
prognozowanego przekroczenia);
Plan – planowane zużycie gazu do końca godziny;
HF – ustawienie tego znacznika powoduje uwzględnienie przepływu
obliczanego z czujnika HF. W przeciwnym razie w obliczeniach uwzględniany
jest przyrost objętości na liczniku Vn. Jeżeli przelicznik nie jest wyposażony w
czujnik HF to należy wyłączyć ten znac znik;

III.2. Monitorowanie stacji.
Program Odczyt przelicznika ma możliwość pracy w tle jako monitor jednej
stacji podłączonej na łączu lokalnym do komputera. Aktywacja tej funkcji
dokonywana jest przez zaznaczenie opcji Opcje / Dodatkowe opcje /
Monitoring – Start. W menu Odczyt pojawia się opcja Start. Monitorowanie
więcej niż jednej stacji możliwe jest za pomocą innego programu.
Aby uruchomić monitorowanie wybieramy stację z okienka wyboru (jak przed
transmisją) i wybieramy funkcję Odczyt / Start. Program rozpoczyna
monitorowanie stacji. Pojawia się wtedy okienko, w którym może my
obserwować na bieżąco przepływ gazu. Można w nim ustawić parametry
monitorowania (opisane poniżej). Podczas pracy program odczytuje w pętli
przelicznik (co ok. 15 sek.), i uwzględniając dane bieżące wyznacza zużycie
gazu. Przycisk Przelicz nową skalę służy do przeliczenia skali wykresu na
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ph – jeżeli przelicznik wyznacza wartość szczytu ph to ustawienie tego
znacznika powoduje wyznaczanie mocy zamówionej i prognozowanie
przekroczenia na podstawie tej wartości.
Koniec – znacznik ten służy do zamknięcia okienka. Program nie może
zamknąć okienka w dowolnym momencie, więc trzeba ustawić ten znacznik i
czekać aż okno zniknie.
Program rozróżnia cztery stany pracy monitora, które sygnalizuje kolorem
wypełnienia koła, znajdującego się z prawej strony okie nka.
Szary – brak danych do obliczeń – program czeka na upłynięcie pełnej
godziny;
Zielony – oznacza, że jeżeli pobór gazu utrzymany będzie na dotychczasowym
poziomie, to moc zamówiona nie zostanie przekr oczona;
Żółty – jeżeli pobór gazu utrzymany będzie na dotychczasowym poziomie, to
moc zamówiona zostanie przekroczona;
Czerwony – już za późno (przekroczono już moc zamówioną).
Poniżej znajduje się wartość, wyrażona w procentach, jaka ilość gazu została
zużyta w stosunku do mocy zam ówionej.
Po uruchomieniu monitora można zminimalizować główne okno programu i
kontynuować pracę z innymi programami. W przypadku pojawienia się żółtego
koła program sygnalizuje stan alarmowy dźwiękiem i przywołuje główne okno.
Dźwięk systemowy, którym monitor s ygnalizuje alarm w ustawieniach dźwięku
w panelu sterowania nazywa się „gwiazdka” (sta ndardowo Chord.wav) można
tam sobie podstawić dowolny dźwięk.
Aby w czasie monitorowania uzupełniać dane rejestrowane należy włączyć
stację w cykl automatycznego odczytu.

których pozycjach i wystarczy kliknąć OK. Jeżeli opisy wielkości pomiarowych
nie pasują do tego, co chcemy czytać, należy dokonać zmian. Tak może się
zdarzyć dla nowych urządzeń.
Funkcja Nie znam hasła służy do obsługi niektórych przeliczników firmy
„Plum”, które przy zmianie tablicy KWDB wymagają podania hasła.

Następnie ustawiamy tablicę KWDB – Kolejność W ysyłania Danych Bieżących.
Tu podobnie: znane urządzenia są rozpoznawane i wszystko ustawia się
automatycznie:

III.3. Protokół Gaz Modem 2/3
Od niedawna pojawił się nie tyle nowy protokół, co rozszerzenie istniejącego
protokołu Gaz Modem. Część urządzeń ma już zaimplementowany Gaz
Modem 2 i jeżeli przy pierwszym odczycie program rozpozna, że urządzenie
ma ten protokół, wyświetli zapytanie „Czy przeprowadzić odczyt Gaz Modem
2/3?”. Jeżeli stacja była już czytana za pomocą dawnego protokołu, to należy
to przestawić. Wchodzimy w menu Opcje / Gaz Modem 2/3/Gaz Modem 2/3.
Ustawiona opcja Gaz Modem 2/3 sprawia, że w czasie
późniejszego odczytu najpierw zostanie odczytana tablica DP –
Dostępnych Parametrów. Dla znanych, istniejących na rynku
urządzeń program rozpoznaje, które wielkości znajdują się na

Odczytywane wielkości rejestrowane różnią się od tych odczytywanych za
pomocą protokołu Gaz Modem. W idać to w raporcie transmisji, na oknie
pasków postępu:
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podaje przyrost i nic nie trzeba przeliczać to pola przyrostu powinny być
puste.

III.4. Odczyt danych przez SMS.
Wszystkie omawiane dotychczas funkcje dotyczące odczytu danych dotyczyły
przeliczników i rejestratorów, które z punktu widzenia architektury sieci są
serwerami danych. Oznacza to w skrócie, że czekają na zapytania od strony
programu odczytującego – klienta sieci – i gdy „usłyszą” zapytanie do siebie –
odpowiadają. Podobnie jest w Internecie: serwery udostępniają nam pocztę i
strony www a klienci korzystają z odpowiedniego oprogramowania, np.
programów do obsługi poczty i przeglądarek internetowych.
Obecnie pojawił się inny rodzaj urządzeń, które z punktu widzenia telemetrii
nie są serwerami, lecz klientami sieci. Są to rejestratory wyposażone w moduł
GSM, które wysyłają dane drogą SMSową na wskazany serwer (numer
telefonu) zgodnie z zaprogramowanym wcześniej harmonogramem.

A także w głównym menu programu:

III.4.1. Konfiguracja odbioru SMSów.

Wielkości widoczne na panelu Odczyt jak widać, zmieniły się. Są też mniejsze
(jeszcze się mieszczą) i jeżeli niewyraźnie widać opisy, należy zatrzymać
kursor na chwilę na interesującej nas pozycji, a w „dymku” pojawi się symbol
danej wielkości.
UJEMNE W ARTOŚCI STRUMIENIA GAZU
Niekiedy odczytując przelicznik w protokole Gaz-Modem 2 dostajemy ujemne
wartości strumienia gazu. Jest to konsekwencja błędu oznaczeń przyrostu w
odczycie danych rejestrowanych. W danych rejestrowanych można pobrać
wartości dVb i dVm z liczników i wtedy w polach dVb i dV m należy zaznaczyć
pole przyrost.Gdy pobieramy już przyros t dVb i dVm, to ponieważ przelicznik
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Aby odczytać SMSy należy użyć oddzielnego programu: G_SMS.exe. Pr ogram
ten pracuje w tle i nie przeszkadza innym aplikacjom. Jedynie na początku
trzeba go ustawić: wskazać modem GSM, na który będą przychodziły SMSy i
folder, w którym będą zapisywane SMSy (w postaci plików tekstowych).
Program nasłuchuje komunikatów z modemu i jeżeli modem zasygnalizuje
nadejście SMSa, odbiera go automatycznie. SMSy inne niż z danymi z
rejestratorów lub transmiterów są kasowane.
Zanim uruchomimy komunikację z modemem, należy
wskazać folder docelowy: miejsce, w którym program
będzie zapisywał przychodzące SMSy. W ybieramy menu
Opcje / Katalog Gaz-SMS i następnie podajemy, w pojawiającym się okienku,
folder, w którym chcemy je zapisywać. Najlepiej tam, gdzie jest baza danych.
Następnie należy skonfigurować modem GSM. Najpierw
wskazujemy port COM, na który będą przychodzić SMSy
oraz jego parametry. Po prawidłowym ustawieniu
program nawiązuje komunikację z modemem (menu Port
/ Ustaw). Po uruchomieniu tej funkcji, w pojawiającym
się okienku podajemy parametry:

Jeżeli konieczne jest podanie kodu PIN karty SIM, program poprosi o kod i
gdy zostanie przyjęty, zapisze go w pliku MAC.INI.
Po inicjacji modemu program odczytuje SMSy. Wszystkie SMSy zgodne z
formatem właściwym dla rejestratorów CRS i transmiterów CTS są zapisywane
w plikach we wskazanym folderze, natomiast pozostałe są kasowane.

III.4.2. Zapisanie danych SMS do plików bazy danych.
Aby odczytać dane odebrane z SMSów i zapisane w pliku tekstowym w
programie Odczyt przelicznika, należy globalnie, dla wszystkich stacji,
wskazać ten sam folder z SMSami. W ybieramy z menu Katalog-SMS: i
wskazujemy ten sam folder. W folderze tym powinny znaleźć się pliki typu
.SVm tak jak poniżej.

Następnie, dla każdego rejestratora CRS-03 czy transmitera CTS-03 należy
utworzyć nową stację, o dowolnym adresie Gaz Modem (ma znaczenie tylko
porządkowe, nie musi być identyczny z adresem GM rejestratora do
komunikacji lokalnej). W polu Numer telefonu podajemy numer telefonu z
nazwy pliku, wraz z kodem kraju, tak jak jest pokazane poniżej.
Następnie w menu Port / Inicjacja modemu ustawiamy polecenia inicjujące
modem. Są to te same parametry, co w programie Odczyt przelicznika.
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Auto-odczyt SMS – ustawienie automatycznego odczytu SMS, bez ingerencji
użytkownika. Jeżeli nie przychodzą komunikaty z modemu, o nadejściu
SMSów, program co ustawioną liczbę minut sprawdza, czy nadeszły jakieś
SMSy,
Inicjacja modemu – ustawienie poleceń inicjujących modem. Opisane
powyżej.
D:\MAC\Mac.Ini – edycja pliku MAC.INI,
COM = ? – uruchomienie programu Lista portów COM,
Restart portu: …. +AT – wykonanie restartu ustawionego portu i po jego
zakończeniu wysłanie polecenia AT do modemu,
Zakończ – zakończenie działania programu,
W menu głównym znajdują się:
AT – wysłanie polecenia AT do modemu,
SMS-ALL – wymuszenie odebrania SMSów,
Menu Opcje:
Katalog Gaz-SMS – wskazanie folderu z plikami do
zapisywania SMSów: omówione powyżej,
Pliki GM SMS – otwiera folder z plikami zawierającymi
SMSy,
Ustaw CRS03 (SMS) – umożliwia synchronizację zegara
rejestratora lub uzyskanie danych archiwalnych, jeżeli z
jakiegoś powodu nie dotarły do nas. W rejestratorze musi
być włączona zdalna konfiguracja. W ysyłany jest SMS
konfiguracyjny, który będzie odebrany przez rejestrator po
zalogowaniu się do sieci GSM: Zawiera dwie opcje:
Synchronizacja czasu – wysyła SMS z poleceniem
synchronizacji zegara z siecią GSM. Z uwagi na przyjęty
obecnie system rozliczeń przez PGNiG, tej funkcji używamy
tylko w czasie zimowym, w przypadku wysłania polecenia w
czasie letnim, rejestrator zsynchronizuje zegar

Jeżeli program wykryje, że wpisany numer telefonu jest identyczny z jednym z
numerów z nazw plików w folderze z SMSami, to nie będzie ur uchamiał
obsługi modemu, tylko w dolnej belce głównego okna programu Odczyt
przelicznika pojawia się informacja, że stacja jest odczytywana z SMSów, a
nie przez łącze transmisji danych (wybrany COM może być dowolny).
Gdy teraz klikniemy przycisk Transmisja, program nie wykona próby
nawiązania połączenia CSD, tylko dokona konwersji odpowiedniego pliku z
SMSami na postać zgodną z przyjętym formatem bazy danych. Zapisuje pliki z
przyrostami dobowymi i godzinowymi oraz zdarzenia, tak jakby były odczytane
ze stacji.

Dalsze operacje na tak otrzymanych danych są identyczne jak dla każdej innej
stacji. Stacje SMSowe można włączać w cykl automatycznego odczytu.

III.4.3. Pozostałe funkcje programu G_SMS.
Omówimy tu tylko funkcje związane tylko z tym
programem,
pozostałymi
zajmiemy
się
przy
dokładniejszym opisie menu na końcu instrukcji. Funkcje
menu Port:
Ustaw – ustawienia portu, do którego podłączony jest
modem,
Domyślne – wysłanie domyślnych poleceń AT do modemu,
Time Out = 25000 [mSek] – maksymalny czas oczekiwania na odpowiedź
modem: dobrze by było, żeby był długi, gdyż modem „zajęty” obsługą SMSów
lubi się „przyblokować”.

zgodnie z czasem sieci GSM (letnim),
Poprzednie dane – polecenie wysłania SMS z danymi, których nie mamy.
Program prosi o podanie zakresu danych, jaki ma być wysłany: tu trzeba
ostrożnie, jeżeli podamy np. pierwszy i ostatni dzień miesiąca, otrzymamy po
jednym SMSie na każdy dzień,
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Tekst SMS – dekodowanie SMSa do okna raportu i do pliku. SMSy
przychodzą w formie zakodowanej, żeby w jednej wiadomości zmieścić jak
najwięcej informacji. W czasie normalnej pracy wyłączamy,
Adres – Numer telefonu – zaznaczenie tej opcji powoduje doda nie do nazwy
pliku, przed numerem telefonu, identyfikatora zapisanego w rejestratorze CRS
Restart modemu co 60 min. – ustawia co ile czasu program restartuje
modem,
Auto odczyt SMS – ustawienie automatycznego odczytu SMS z modemu,
Pokaż SMS – jeżeli zaznaczymy tę opcję, program przy zminimalizowaniu
przywraca się na pulpit po odebraniu SMSa

IV.P ROGRAMOWANIE STAŁYCH ALGORYTMU .
IV.1. Wstęp.
Każde z mikroprocesorowych urządzeń do pomiaru i rejestracji jak przeliczniki
i rejestratory musi być odpowiednio zaprogramowan e, aby działały
prawidłowo, by wielkości z nich odczytywane najbardziej odpowiadały
rzeczywistości. Wielkości te nazywany stałymi algorytmu. Za prawidłowe ich
ustawianie, czyli konfigurację, odpowiedzialny jest dostawca gazu. Odbiorcy
nie są uprawnieni do dokonywania zmian w tych stałych algorytmu, które mają
wpływ na przeliczaną objętość bazową, jak np. skład gazu, natomiast inne
można zmieniać bez autoryzacji, jak np. funkcj e wyjść dwustanowych. W
znakomitej większości przypadków odbiorcy nie mają potrzeb y posiadania
oprogramowania serwisowego: wszystkie parametry można ustawić ręcznie.
Do ustawiania parametrów pracy przeliczników i rejestratorów produkcji firmy
Common S.A służy program Programowanie przelicznika. Program
umożliwia modyfikację stałych algorytmu przez to samo łącze, które służy do
odczytu danych (zdalnie bądź lokalnie) .

IV.2. Pierwsza instalacja programu.
Program jest bezpłatny, ale jego użytkownicy są rejestrowani. Na naszej
stronie internetowej www.common.pl w dziale Download / Programy /
Programy serwisowe jest stosowna informacja, jak należy dokonać
rejestracji. Po jej pomyślnym przeprowadzeniu, otrzymacie państwo drogą
mailową, pełną instalację oprogramowania wraz z programem serwisowym lub
pliki
do
skopiowania
do
folderu
z
zainstalowanym
wcześniej
oprogramowaniem. Najważniejszy jest plik WService.exe, który zawiera
numer licencji: w przypadku wykonywania zmian numer ten zapisywany jest w
przeliczniku bądź rejestratorze, co umożliwia identyfikację osoby do konującej
zmiany. Baza danych zarejestrowanych użytkowników znajduje się u nas.

IV.2.1. Aktualizacja oprogramowania serwisowego.
Wszystkie funkcje oprogramowania znajdują się w bibliotekach. Do ich
uruchomienia potrzebny jest plik W Service.exe (ten z numerem licencji).
Zatem, jeżeli posiadają Państwo już nasz program, to od chwili dokonania
aktualizacji z pakietu GM_POL lub WGM_POL dysponuje cie najnowszą wersją
programu serwisowego.
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Ograniczenie programu, żeby było dłuższe niż 5 liter może nie
wystarczające, należy wykazać się pewną inwencją.
Do uruchomienia programu potrzebny jest plik USERS.CFG. Położenie
plik wskazane jest w MAC.INI. Jeżeli program nie znajdzie go, to zapyta o
położenie.
Jeżeli osoba będąca administratorem programu ma pracować również
operator, to musi stworzyć dla siebie konto operatora.

IV.3. Uruchomienie programu.
Jak już wspomniałem, z programu Programowanie przelicznika nie powinny
korzystać osoby, które nie posiadają uprawnień do przeprogramowywania
parametrów pracy przeliczników. W związku z tym ograniczono dodatkowo
dostęp osób niepowołanych poprzez podawanie hasła.
Po
uruchomieniu
programu
na
ekranie
pokazuje
się
okienko
logowania z prośbą o podanie hasła.
Należy wpisać swoje hasło, a
następnie zatwierdzić je klawiszem
Enter lub kliknięciem OK. Jeśli hasło zostało niepoprawnie wpisane, program
wyświetli okienko ponownie. W nagłówku okienka jest numer licencji, ora z
numer próby logowania. Trzecia próba logowania spowoduje zakończenie
programu. W takim przypadku trzeba uruchomić program ponownie.

być
tego
jego
jako

IV.4. Połączenie z korektorem.
Podobnie jak w programie Odczyt przelicznika, zasady podawania
parametrów są identyczne, a znaczenie poszczególnych pó l takie samo jak
odpowiadających im w oknie Parametry stacji. Tak naprawdę, używane są te
same biblioteki. Aby ułatwić sobie życie, szczególnie w przypadku wielu stacji
dostępnych na łączach telemetrycznych, można uruchomić program
Programowanie przelicznika z poziomu programu Odczyt przelicznika
przekazując zapisane w bazie danych parametry transmisji. Okienko
podawania parametrów transmisji w takim wypadku nie pojawi się, program
przystąpi od razu do procedury nawiązania połączenia z przelicznikiem.
Aby było to możliwe, należy przynajmniej raz uruchomić program, choćby w
celu podania początkowych haseł. Program wtedy zarejestruje się w pliku
MAC.INI, a w menu Opcje pojawi się funkcja Programowanie przelicznika.
Zachęcam do spróbowania, jak działa.
Jeżeli uruchamiamy program ze skrótu , to po
poprawnym zalogowaniu na ekranie pojawi się
okno dialogowe wyboru korektora. Należy
ustawić właściwą prędkość transmisji oraz
numer portu komputera, do którego podłączony
jest przelicznik. W
okienku
Parzystość
standardowo podaje się Brak (N); tylko w
niektórych przypadkach należy ustawić ten
parametr. Okienko to jest aktywne dla stacji
połączonych lokalnie, dla stacji na łączach komutowanych zamienia się na listę modemów zainstalowanych w systemie.
Znaczniki RTS i DTR służą do zasilania konwerterów bateryjnych – ich
ustawienie zależy od typu konwertera. Parametr w okienku Rep. określa ile
razy program ponawia pytanie, w przypadku nieotrzymania odpowiedzi.
Time Out określa ile milisekund program czeka na odpowiedź przelicznika.
Należy także podać w okienku edycyjnym oznaczonym Nr numer fabryczny

IV.3.1. Pierwsze uruchomienie.
Przy pierwszym uruchomieniu, standardowe hasło administratora programu
dostarczanego przez firmę COMMON S. A. ustawione jest na common. Zaleca
się zmienić hasło administratora przed następnymi uruchomieniami progr amu.
Jeżeli program został uruchomiony przez
administratora to zostanie wyświetlone
okienko
z
informacjami
dotyczącymi
aktualnie
zdefiniowanych
operatorów
programu. Ta opcja umożliwia definiowanie
nowych i usuwanie operatorów, blokowanie
/ odblokowywanie dostępu, a także zmianę
haseł. Aby umożliwić innym osobom użytkowanie tej samej kopii programu należy wprowadzić nowych operatorów.
Wprowadzanie nowych operatorów polega na wybraniu operatora z listy i
edycji poszczególnych pól w okienkach edycyjnych. Każdemu nowemu
operatorowi należy wprowadzić początkowe hasło, które operator może
indywidualnie zmienić uruchamiając program na sw oje konto i wybierając
przycisk Hasło Operat. (na karcie Tabliczka / Czas / Hasła). Dokonane
zmiany zatwierdzamy klikając przycisk Zapisz. Znacznik Aktywny służy do
blokowania / odblokowywania konta operatora.
Identyfikacja użytkownika jest wyłącznie przez hasło, wię c nie mamy potrzeby
podawania loginu. Aby hasła się nie powtarzały, nie mogą być zbyt proste.
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IV.5.1. Ustawianie parametrów korektora CMK-01 i CMK-02 i
CPS-01

przelicznika lub adres Gaz-Modemu (program zapyta czy podany numer jest
adresem Gaz-Modemu, gdy będzie on mniejszy od 700). J eżeli korektor jest
podłączony do komputera na łączu zdalnym należy jeszcze podać numer
telefonu lub adres IP. Parametry konfiguracyjne modemów pobierane są z
pliku MAC.INI; aby mieć pewność, że uda się nam połączyć z przelicznikiem
należy najpierw spróbować połączyć się progr amem Odczyt przelicznika.
W przypadku gdy do komputera bądź modemu/modułu na stacji podłączony
jest jeden korektor to w okienku Nr można wstawić „?” ; numer fabryczny
korektora zostanie znaleziony automatycznie z użyciem znanego już nam
mechanizmu. Po wpisaniu wszystkich parametrów i kliknięciu przycisku OK
program nawiązuje połączenie z przeliczn ikiem. Gdy proces odczytu
wszystkich parametrów przebiegnie popra wnie to pojawi się główne okno
programu. W przypadku, kiedy wprowadzony numer jest nieprawidłowy lub
nastąpiły problemy w komunikacji program zaalarmuje użytkownika
wyświetlając odpowiedni komunikat.

Po nawiązaniu łączności z przelicznikiem i odczytaniu z niego danych na
ekranie pojawi się główne okno programu prezentujące karty d anych:
Parametry korektora – podstawowe parametry pracy, związane z
gazomierzem,
Skład gazu – kilka opcji ustawienia składu gazu. Prawidłowe jego ustawienie
jest konieczne do poprawnego wyliczania współczynnika ściśliwości ,
Tabliczka / Czas / Hasła – zmiany w tabliczce znamionowej, ustawienie
czasu, strefy czasowej, hasła użytkownika i korektora,
Waga impulsów / Kryza (lub Brak danych dla CMK-01) – waga impulsów LF i
HF lub parametry gazomierza zwężkowego,
Zakresy przetworników (lub Brak danych dla CMK-01) – zakresy pracy
przetworników pomiarowych,
Sygnalizacje / Zdarzenia (lub Brak danych dla CMK-01) – ustawienia
związane z obwodami sygnalizacyjnymi i zdarzeniami .

IV.5. Ustawianie parametrów.

a) Karta Parametry korektora.

W zależności od tego, jakie urząd zenie podłączone jest do komputera,
program wyświetla odpowiednie zakładki. Polega to na wykrywaniu (na
początku odczytu) jakie urządzenie jest podłączone. Pasek u dołu okna
zawsze jest jednakowy:

U dołu okna znajdują się wskaźniki transmisji Tx i Rx ora z przyciski:
– służy do umieszczenia na pulpicie skrótu do pr ogramu;
– suwak do zmiany wielkości czcionki;
– służy do zmiany bazy danych programu. Pojawia się okienko z wyborem
folderu bazy danych. Z tego folderu pobierane będą definicje składu gazu ze
stacji oraz będzie odczytywana/zapisywana konfiguracja przeliczn ika;
Zapisz – wysłanie ustawionych parametrów do korekt ora;
Korektor – zaprogramowanie innego korektora. Po kliknięciu pojawi się
okienko wyboru korektora;
Koniec – zakończenie pracy z programem.

Na karcie Parametry znajdują się następujące panele danych:
W panelu Parametry gazomierza zebrane są dane odpowiedzialne za
prawidłowe obliczanie przepływu rzeczywistego ( Q n / Q b ).
3
Stan liczydła gaz. jest to wartość odczytana z liczydła gazomierza w m z
dokładnością do wagi impulsu. W artość liczbowa V 1 (lub V m ) na korektorze
powinna być zgodna ze stanem liczydła gazomierza. Żeby poprawnie ustawić
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wartość licznika V 1 /V m musimy najpierw upewnić się, czy pola Liczba cyfr
liczydła i Liczba cyfr ułamkowych są wypełnione prawidłowo.
Zapis Vn – odczytana wartość licznika V n /V b korektora.
Liczba cyfr liczydła określa całkowitą ilość cyfr liczydła gazomierza.
Liczba cyfr ułamkowych określa ilość cyfr liczydła po przecinku. Od
poprawności ustawienia ilości cyfr zależy zsynchronizowanie zerowania się
licznika V 1 korektora i „przekręcania” się liczydła gazomierza.
Waga impulsu dotyczy częstości pojawiania się impulsów z wyjścia LF
3
gazomierza - jest ona wpisywana w jednostkach m /imp. Zmiana wagi impulsu
spowoduje skasowanie danych rejestrowanych korektora CMK-01 oprócz
licznika V n , danych dobowych i miesięc znych.
Okres zapisu definiuje częstość zapisywania aktualnych danych do
wewnętrznej pamięci przelicznika. Zależność między okresem rejestracji a
pojemnością pamięci dla różnych korektorów przedstawia się nast ępująco:
Po lewej stronie znajduje się panel Ciśnienie do wprowadzania ciśnienia jak o
stałej algorytmu (na rysunku nieaktywny). Ma to zastosowanie w korektorach,
które nie posiadają czujnika ciśnienia, mierzą tylko temperaturę i na tej
podstawie wyznaczają objętość normalną.
W panelu Adres korektora wprowadzamy godzinę zmiany doby gazown iczej, i
adresy Gaz-Modemu dla aktywnego i biernego łącza COM. W zależności od
typu korektora niektóre z pól mogą być nieaktywne.

Współczynniki te potrzebne są do obliczenia współczynnika ściśliwości gazu.
Obliczone są dla temperatury 0°C. Po kliknięciu na wartości współczynników
Ron i Hs pojawią się przeliczone wartości tych wspó łczynników dla
temperatury 20°C Ron20 i Hs20.
Można również wprowadzić skład gazu z pliku (pliki
typu *.GAS) lub z bazy danych stacji. Aby
wprowadzić skład gazu z bazy danych stacji, należy
kliknąć przycisk Import. Pojawi się okienko z listą
nazw stacji dostępną w bieżącej bazie danych. Po
wybraniu stacji i kliknięciu OK skład gazu z
wybranej stacji przeniesiony będzie do okienek na

b) Karta Skład gazu.
Na karcie Skład gazu znajdują się następujące panele danych:
Skład procentowy gazu – w tym panelu znajdują się dane wymagane do
prawidłowego obliczania przepływu rzeczyw istego gazu (Q n ).
W panelu SGERG - znajdują się współczynniki wyliczone ze składu gazu wg
metody SGERG 88 (ZN-G-4004 „Pomiary paliw gazowych - Metody obliczania
współczynników ściśliwości”). Podane są 4 współczynniki:
3
Ron – gęstość normalna [kg/m ],
3
Hs – ciepło spalania [MJ/m ],
CO2 udział molowy CO 2 ,
H2 udział molowy H 2 .

panelu. Tu mała uwaga: w zależności od typu przelicznika, z którego bazy
danych odczytujemy skład gazu, po wcz ytaniu do programu może się on nie
zgadzać do 100%.
Aby wprowadzić skład gazu z pliku typu *.GAS należy kliknąć przycisk
i w
pojawiającym się okienku wybrać odpowiedni plik. Można również zapisać
odczytany z przelicznika lub wprowadzony ręcznie skład gazu za pomocą
przycisku

.
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UTC+2 Czas letni.
Służy to do prawidłowego zsynchronizowania zegara korektora z zegarem
komputera bez konieczności przestawiania zegara komputera godzinę do tyłu
latem w przypadku gdy korektor pracuje cały czas na czasie zimowym, lub
godzinę do przodu zimą w przypadku gdy k orektor pracuje cały czas na czasie
letnim. Poniżej znajduje się przycisk Str. czasu do ustawiania stref czasu dla
czasu zimowego i letniego.
W panelu Stan naładowania baterii pokazany jest stopień zużycia baterii
oraz czas obsługi korektora bez zasilania. Panel ten widoczny jest, gdy
korektor podaje tą wartość. Jeżeli wartości te są aktywne, to nie należy ich
zmieniać, gdyż jak ustawimy za mało, to korektor za wcz eśnie będzie
wyświetlał komunikat o niskim stanie baterii, a jak za dużo to nie zdąży tego
zrobić i niespodziewanie się wyłączy. Obok jest przycisk
, który służy do
ustawienia stanu baterii na 100% i czasu pracy bez zasilania na zero.
Używamy tego tylko w przypadku wymiany baterii w korektorze. Jeżeli chcemy
”oszukać” korektor, że wymieniliśmy mu baterie, to robimy to na własną
odpowiedzialność.
Zm. czasu [zima-lato] jest to data najbliższej zmiany czasu z zimowego na
letni. Wartość „Bez zmian” oznacza, że przelicznik nie dokona zmiany czasu.
Ustawiamy tak korektory pracujące cały czas na czasie zimowym lub letnim.
Aby dokonać zmiany daty wystarczy kliknąć przycisk, a program
automatycznie obliczy datę najbliższej zmiany czasu i wyświetli ją w przycisku.
Dzięki
temu
program
zabezpiecza
użytkownika
przed
podaniem
nieprawidłowej daty. Aby skasować ustawienie, wystarczy ponownie kliknąć
przycisk. Korektor CMK-01 o wyznaczonej dacie i godzinie dokona zmiany
czasu zapisze w liście alarmów informację o zmianie cz asu i skasuje
uprzedzenie o zmianie czasu, dlatego po dokonaniu zmiany czasu przez
korektor CMK-01 należy ustawić następne uprzedzenie . Korektor CMK-02
sam potrafi wyznaczyć zmianę czasu. Jeżeli znaczniki w przyciskach są
ustawione, oznacza, że wykona zmianę automatycznie. W edług nowego
systemu rozliczeń, wszystkie przeliczniki pracują na czasie zimowym, więc
uprzedzenia te powinny być wyłączone.
Zm. czasu [lato-zima] odpowiednio – zmiana czasu z letniego na zimowy.
Tabliczka – służy do modyfikacji zawartości 4 linijki tabliczki znamionowej
korektora lub przelicznika. Nie jest to możliwe w przypadku korektora CMK -01.
Po kliknięciu przycisku pojawia się okienko, w którym widoczne są 4 okienka z
4 linijkami tabliczki. Można sobie tam wpisać nazwę stacji – będzie ona
widoczna w telemetrii, pomoże też przy szybkiej identyfik acji korektora. Liczba

Znacznik Pełny skł. przełącza wprowadzanie procentowego lub molowego
składu gazu na bezpośrednie wprowadzanie współczynników SGERG . Jeżeli
je znamy, możemy wprowadzić 4 zamiast 18 liczb, wyniki obliczeń
przeprowadzonych przez przelicznik będą takie same.

c) Karta Tabliczka / Czas / Hasła.

Na karcie Tabliczka / Czas / Hasła znajduje się panel z przedstawionymi
wartościami zegara korektora i komputera, a także różnica między nimi. O
tym, że zaleca się rozpoczynać pracę z dokładnie ustawionym zegarem
komputera pisałem już poprzednio. W wypadku różnicy większej niż 5 sekund
za zgodą operatora czas komputera zostanie przesłany do korektora.
Po prawej stronie znajduje się rozwijane menu zawierające pozycje:
Czas urzędowy (L/Z);
UTC+1 Czas zimowy;
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obok przycisku Przerwij oznacza liczbę wolnego miejsca w pamięci (w
znakach).

d) Karta Sygnalizacje / Zdarzenia.
Panele Sygnalizacje mogą być nieaktywne. W zależności od wersji
oprogramowania korektora parametry mogą być niewyświetlane, tylko
wyświetlane bez możliwości zmiany, lub pełna możl iwość zmiany parametrów.
Należy wybrać żądany numer funkcji wraz z param etrami. Opis w
dokumentacji korektora.
Przycisk SMS służy do konfiguracji powiadamiania o wybranych zdarzeniach
przez SMS’y. Dotyczy to korektorów CMK-02 pracujących na zasilaniu ciągł ym
i podłączonych do modemu GSM. Po jego naciśnięciu pojawia się okienko, w
którym należy wybrać rodzaj alarmu, o których chcemy być powiadamiani
(panele Alarm ON i Alarm OFF) oraz numery telefonów komórkowych, na
który informacje mają być przesyłane (panel Numer telefonu). Pierwszy z
tych numerów to numer centrum wiadomości – zależy on od operatora (karty
SIM) modemu korektora (na rysunku i w ustawieniach domyślnych korektora
jest numer centrum wiadomości Plus’a – jak sieć jest inna to trzeba go
zmienić). Poniżej na rysunku podane są jeszcze 2 numery telefonów. Na te
telefony będą wysyłane SMS’y. Takich numerów może być 4 i oczywiście nie
muszą być z tej samej sieci. Numer telefonu na rysunku jest podany w
charakterze przykładu – przy okazji – nie wpisujcie ich do każdego korektora
wysyłającego SMS’y bo to telefon do mnie. W przypadku problemów można
zadzwonić. W ybieramy jeszcze numer portu, na którym jest modem, oraz
ustawiamy znacznik Aktywny, aby uruchomić wysyłanie SMS’ów (w panelu
Numer portu). W panelu Inicjacja modemu znajdują się polecenia inicjujące
modem do wysyłania SMS’ów.

Hasło korekt. - Ta opcja pozwala na zmianę wewnętrznego hasła korektora.
Po uruchomieniu opcji należy podać najpierw stare hasło. Po prawidłowym
wprowadzeniu starego hasła należy podać nowe hasło oraz je potwierdzić.
Jeżeli hasła zostały wprowadzone popra wnie to nowe hasło zostanie
wprowadzone do korektora. Zalecane jest wprowadzenie hasła do korektora,
aby uniemożliwić osobom niepowołanym dokonanie zmian w parametrach
pracy korektora. Fabrycznie nowe korektory nie mają hasła. Aby prawidłowo
wprowadzić stare hasło należy wyczyścić zawartość okienka Podaj stare
hasło.
Hasło Operat. – umożliwia zmianę hasła operatora.
99/15 – przycisk służy do wyświetlenia informacji o programie i jego autorze.
Opis przycisku zawiera numer programu i operatora (w tym przypadku
przycisk ma oznaczenie 99/15 : 99 - numer programu 15 - numer operatora).
Numer programu i operatora jest zapamiętywany w liście alarmów korektora w
przypadku dokonywania zmian w jego parametrach maj ących wpływ na
obliczaną objętość normalną.
Klucz – do uruchomienia ręcznej konfiguracji korektora CMK -02 bez
przełączania przełącznika konfiguracyjnego (często jest za plombą lub za
mocno pada, żeby otwierać korektor). Wchodzimy w menu konfiguracji
korektora, pojawia się komunikat: „Proszę podłączyć klucz sprzętowy” lub
„Ustawianie
danych
technologicznych”
(w
zależności
od
wersji
oprogramowania korektora), wtedy klikamy przycisk Klucz i pojawia się
komunikat: „Local user ????? Press ENTER”. Wciskamy Enter na korektorze i
możemy go ręcznie programować. ????? oznacza numer klucza. Każdy
program ma swój numer klucza tak jak numer progr amu i jest on zapisywany w
przypadku dokonania zmian w alarmach. Jeżeli podczas progr amowania
wyświetlacz zgaśnie (lub przełączy się na ekran główny – w przypadku
zasilania z zewnątrz) to wszystkie ręcznie wprowadzone (z takim trudem)
zmiany są anulowane. Zapisywane są wtedy, gdy pojawia się odpowiedni
komunikat.
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Typ przelicznika – pozwala zmienić typ przelicznika np. z impulsowego na
zwężkowy (należy upewnić się przedtem, czy w przeliczniku znajdują się
odpowiednie karty pomiarowe). Znacznik Start pozwala na uruchomienie bądź
zatrzymanie przelicznika. Po przełączeniu przelicznika na zwężkowy panel
Rotor/Turbina zmienia się na panel Kryza.
Kryza – w tym panelu ustawiamy zakresy czujników pracujących po obu
stronach kryzy pomiarowej, rodzaj przetworników (pierwiastkujący lub liniowy,
znacznik Pierw.), symulację sygnałów (po ustawieniu znacznika należy wpisać
wielkość symulowaną), średnicę kryzy, współczynniki rozszerzalności,
chropowatość rurociągu w mm., jednostkę ciśnienia (okienko DP) oraz rodzaj
odbioru ciśnienia (okienko Odb.DP)

W panelu Zakresy pracy (Alarmy) należy wprowadzić wartości
odpowiadające najmniejszej i największej akceptowanej wartości danego
parametru. Nie należy ich mylić z zakresami pomiarowymi przetworników.
Przekroczenie podanych zakresów spowoduje wyg enerowanie przez
przelicznik odpowiednich alarmów proces owych.
Przycisk M-Bus służy do wywołania zapytania w protokole MODBUS. Po jego
kliknięciu pojawia się okienko do ustawienia zap ytania, odpowiedź zostanie
wyświetlona w oddzielnym okienku.

f) Karta Zakresy przetworników.
Karta Zakresy przetworników zawiera parametry konieczne do konfiguracji
sygnałów
pomiarowych
podłączonych
do
przelicznika.
W
panelu
Zakresy przetworników dla przelicznika CPS-01 ustawia się zakresy
pomiarowe przetworników podłączonych do kart pomiar owych oraz jednostki
mierzonych wielkości. Dla korektora CMK-02 zmiana wartości zakresów nie
spowoduje zmiany wielkości mierzonej. Spowoduje to wygenerowanie alarmu
„Przekroczenie zakresu przetwornika” i pojawienie się wartości NAN w
odpowiedniej wielkości mierzonej w przypadku, gdy przekroczy ona ustawiony
zakres (fabryczne ustawienia są popra wne i lepiej niczego tu nie zmieniać).

e) Karta Waga impulsów / Kryza.

Karta Waga impulsów / Kryza dostępna jest, gdy program uzyska połączenie
z przelicznikiem CPS-01 lub korektorem CMK-02. Znajdują się na niej
następujące panele:
Rotor/Turbina – umożliwia ustawienie czasów próbkowania nadajników LF i
HF (do wyliczenia chwilowych przepływów) oraz wprowadzenie wagi impulsu
3
HF (w imp/m lub odwrotnie). Ustawienie znacznika Strumień według HF
powoduje zliczanie strumienia gazu wg czujnika HF.

Poniżej można ustawić jednostkę ciśnienia (okienko Ciśnienie P), godzinę
doby gazowniczej oraz znaczniki:
Zmiana okresu zapisu o godz. 6 – czy zmiana okresu zapisu ma nastąpić ze
zmianą doby gazowniczej;
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Kasow. – zmiana parametrów geometrycznych kasuje dane rejestrowane w
przeliczniku;
P. dzień – czy dane dobowe mają być zapisywane z poprzednią datą.

służących do odbioru danych jak i do bramek SMS, służących do odbioru
wiadomości przez internet. Można ustawić 3 niezależne harmonogramy
wysyłania SMS’ów. Harmonogram, dla każdego z tych numerów, ustawiamy
pod przyciskiem
. Po kliknięciu tego przycisku uruchamia się panel z
możliwością wyboru harmonogramu. Szczegółowy opis trybów wysyłania i
rodzaj uzyskanych drogą SMSową danych znajduje się w dokumentacji
urządzenia.
SMS test: kontrolne wysłanie SMSa testowego na wszystkie wpisane w
okienkach numery z zaznaczoną opcją wysyłania wiadomości Na żądanie.
Po ustawieniu wszystkich parametrów na tej karcie należy sprawdzić czy
SMS’y nadawane są prawidłowo. Jeżeli tak, to urządzenie jest gotowe do
zamontowania na stacji.

IV.5.2. Ustawianie parametrów rejestratora CRS-03
Rejestrator CRS-03 jest urządzeniem o innej konstrukcji niż spotykane
dotychczas. Jest to urządzenie w wykonaniu przeciwwybuchowym, o wysokim
stopniu szczelności (IP-65). Poprzez wbudowany moduł GSM wysyłane są
wiadomości SMS z danymi. Ponieważ w celu instalacji karty SIM należy
otworzyć obudowę, najlepiej wykonać to w zamkniętym pomies zczeniu, poza
strefą zagrożenia wybuchem. W celu podłączenia obwodów gazomierza nie
ma potrzeby otwierania obudowy. Szczegóły znajdują się w dokumentacji
technicznej urządzenia.
Po instalacji karty SIM należy ustawić jej parametry: PIN, numer telefonu
docelowego i harmonogram wysyłania SMSów:

a) SMS – Numer telefonu

b) Karta CRS – Parametry gazomierza

Znacznik Wysyła SMS’y służy do włączania/wyłączania wysyłania SMS’ów.
Fabrycznie jest wyłączony.
Kod PIN – 4-cyfrowy kod PIN karty SIM. Jeżeli karta SIM jest „bezpinowa” to
wartość kodu PIN może być dowolna.
Identyfikator SMS – fabrycznie ustawiony jest na wartość identyczną z
numerem fabrycznym urządzenia. Może być to dowolna liczba z zakresu
0..65535. Jest to numer służący do identyfikacji odbiorcy gazu w systemie.
Nr: 1; Nr: 2; Nr: 3 – okienka do wprowadzania numerów telefonicznych, na
który SMS’y będą wysyłane. Numery te mogą być przypisane do kart SIM
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Na tej karcie zawarte są parametry związane z prawidłową rejestracją
impulsów z gazomierza. Mamy kilka okienek do wypełnienia:
Adres przelicznika – Gaz Modem – liczba z zakresu 1..700 – jest to adres do
odczytu danych za pomocą protokołu Gaz Modem, np. programem GMWin.
Stan liczydła gaz. – podajemy stan liczydła gazomierza z dokładnością do
wagi impulsu.
Waga impulsu LF [m3] – waga impulsu nadajnika niskiej częstotliwości
gazomierza.
Doba gazownicza – godzina zmiany doby gazowniczej.
Moc zamówiona [m3/g] – jeżeli urządzenie ma wysyłać powiadomienia w dniu
przekroczenia mocy zamówionej, to należy w tym okienku podać wartość mocy
zamówionej, w przeciwnym wypadku można pozostawić zero.
Liczba cyfr wyświetlacza – należy ustawić liczbę cyfr wyświetlacza na
wartość identyczną z liczbą bębenków liczydła gazomierza, w ce lu
zsynchronizowania zerowania licznika Vm z przekręcaniem się l iczydła
gazomierza. Po ustawieniu należy zwrócić uwagę, czy liczba cyfr całkowitych
licznika Vm rejestratora jest identyczna z liczbą cyfr całkowitych liczydła
gazomierza.
Po ustawieniu tych parametrów rejestrator pracuje jak każdy rejestrator
impulsów i można odczytać dane programem GMWin.

IV.5.3. Programowanie Transmitera Danych CTS-03
CTS-03 jest urządzeniem zaprojektowanym do współpracy z rejestratorem
CRI-02. Cyklicznie odczytuje dane z rejestratora przez wbudow any port RSGAZ2 i wysyła odczytane dane przez SMS w identyczny sposób jak rejestrator
CRS-3. Ogólnie rzecz biorąc, można go podłączyć do każdego rejestratora czy
korektora objętości wyposażonego w port RS -GAZ2 i protokół Gaz-Modem.
Szczegóły są w dokumentacji.

c) Czas i hasło
Parametry fabryczne wielkości ustawianych w tym okienku w większości
przypadków nie wymagają zmiany. Znacznik Zmiana czasu: Letni – Zimowy
włącza/wyłącza automatyczną zmianę czasu letniego i zimowego. Powinien
być wyłączony. Rozwijane menu służy do prawidłowej synchronizacji czasu,
jeżeli rejestrator pracuje cały rok na jednym (zimowym lub letnim) czasie.
Hasło korekt. służy do zmiany hasła rejestratora: po tej operacji tylko osoba
znająca hasło może dokonywać zmian konfiguracji rejestratora.
Hasło operat. służy do zmiany hasła operatora programu Programowanie
przelicznika.
Wczytaj i Zapisz – do wczytywania z pliku i zapisania do pliku konfigu racji
rejestratora.

Pierwszym krokiem, jaki należy wykonać po fizycznym podłączeniu urządzeń
jest synchronizacja. Po połączeniu CRI-02 z CTK-03 należy wcisnąć przycisk
Synchronizacja i poczekać aż poniżej zostanie wyświetlona informacja
dotycząca przyłączonego urządzenia. Następnie należy wybrać licznik Vm lub
Vb, który będzie zawarty w wysyłanym SMSie.

– uruchomienie uploadera w celu aktualizacji oprogramowania.
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Rejestrator posiada wyjście impulsowe, zmieniające swój stan po
przekroczeniu ustawionego w oknie Limit górny poboru godzinowego.
Posiada także opcję uproszczonej korekcji: po zaznaczeniu znacznika Korek.
możemy ustawić ciśnienie, tem peraturę i współczynnik ściśliwości, jako stałe
algorytmu.

Zakładka SMS – Numer telefonu oraz zawarty w niej harmonogram wysyłania
wiadomości tekstowych niczym nie różni się od tej opisywanej przy w SMS –
Numer telefonu.

Zakładka Czas/Hasło zawiera te same informacje, które były opisywane w
Czas i hasło.

IV.5.4. Programowanie rejestratora CRI-02.

IV.6. Zakończenie pracy.

Rejestrator jest urządzeniem służącym do rejestracji objętości gazu.
Parametry rejestratora
znajdują się
w
jednym
oknie. Znaczenie
poszczególnych parametrów jest takie samo jak w przypadku rejestratora
CRS-03. Różnice to inny format liczydła gazomierza i możliwość ustawienia
dowolnego okresu rejestracji (podobnie jak w kor ektorze objętości).

Po ustawieniu wszystkich parametrów należy kliknąć przycisk Zapisz lub
Koniec. Program zapyta czy dokonać zmian konfiguracji przelicznika i
ewentualnie czy zmienić czas. Zapyt a też o hasło przelicznika. Jeżeli jest
ustawione należy je podać, jeżeli nie, to fabryczne hasło jest p uste. Należy
wtedy skasować znaki ######## w okienku podawania hasła.
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Według ogólnych wytycznych, zmiana godziny zakończenia doby gazowniczej
z 22:00 na 6:00 ma nastąpić z dniem 1 lipca 2012. Ostatni zapis doby
gazowniczej z godziną 22:00 ma nastąpić 29 czerwca zaś następny, pierwszy
o 6:00 dnia 1 lipca. Zatem zmiany parametru należy dokonać dnia 30 czerwca
w godzinach 6:01…21:59 we wszystkich przelicz nikach w kraju: mamy na to
16 godzin. Pierwszy zapis doby gazowniczej o nowej godzinie zakończenia
doby wykonany zostanie 1 lipca o 6:00 i będzie obejmował czas od 29
czerwca od 22:01, czyli 32 godziny. Ponieważ zapisy w bazie danych
przewidują zawsze zapis na 24 godziny na dane rejestrowane to dane z
okresu od 29 czerwca 22:01 do 30 lipca 6:01 nie zostaną zapisane. Tego dnia
pojawi się niezgodność dobowego przyrostu liczników Vm i Vb z zapisami w
danych rejestrowanych (czarny pasek). Następne dni będą już zapisywane
poprawnie. Czytając protokołem Gaz Modem II można odczytać „wstecz” dane
z nową dobą gazowniczą, ponieważ osobno rejestrowane są bezwzględne
wartości liczników i można uznać każdą godzinę za zakończenie doby
gazowniczej.
Dla nas istotne jest, jak przeczytać przelicznik po zmianie, żeby nie było
błędnych zapisów w bazie danych. Można po odczycie danych wykonanym
przed zmianą godziny zakończenia doby gazowniczej zarchiwizować
przeczytane dane i rozpocząć odczyt po zmianie na nowej (pustej) bazie
danych. Ale powoduje to niedogodności, więc nasze oprogramowanie zostało
przygotowane na pracę z danymi zapisanymi o różnych dobach gazowniczych.

V.Z AAWANSOWANE FUNKCJE OPROGRAMOWANIA.
Powyżej omówiliśmy najczęściej używane funkc je naszego oprogramowania.
W miarę użytkowania naszych programów, nie da się nie zauważyć, że
posiadają one jeszcze całe mnóstwo nieodkrytych opcji.

V.1. Zmiana doby gazowniczej.
Zacznijmy od rzeczy, która ostatnio wyniknęła, mianowicie od zmiany godziny
zakończenia doby gazowniczej. Pojęcie to wyjaśnialiśmy już wcześniej,
dawniej była to godzina 22:00 obecnie, po 1 lipca 2012 jest to godzina 6:00.
Dawniej doba gazownicza rejestrowana była o godzinie 22:00 zgodnie z datą
wystąpienia i oznaczało to koniec dnia . Co prawda przelicznik rejestruje
pozostałe wielkości pomiarowe po godzinie 22 zgodnie z bieżącą datą, ale w
bazie danych, dane zarejestrowane przez przelicznik w godzinach 22:01 23:59 zaliczane były do dnia następnego. W tych godzinach, od godziny
zmiany doby gazowniczej do godziny zmiany daty pojawia się niespójność:
dane są zarejestrowane w przeliczniku zgodnie z datą, natomiast zapisane są
w bazie danych na dzień następny.
Zmiana doby gazowniczej na godzinę 6:00 ma podobny skutek: dane
rejestrowane między zmianą doby a zmianą daty są zapisane w przeliczniku z
bieżącą datą, a w bazie z następną. Czyli, od 6:01 do 23:59 dzisiaj mamy
zapis za jutro i w zapisanych danych pojawia się dzień następny.
Doba rozliczeniowa kończy się o godzinie 6:00, data zapis u zaś jest zgodna z
datą wystąpienia. Miesiąc nie kończy się ostatniego dnia miesiąca, tylko
pierwszego dnia następnego miesiąca, o godzinie 6:00. Rok rozliczeniowy
kończy się dnia 1 stycznia, o godzinie 6:00.
Przeliczniki podają zawsze prawdziwą datę i czas rejestracji na własnych
wyświetlaczach i w transmisji danych. W programie Odczyt przelicznika jest
dodatkowa opcja, uwzględniająca „poprzedni dzień”. Rejestracja danych
dobowych z poprzednią datą pojawiła się u nas w wersjach eksportowych
przeliczników, na życzenie Klientów. Wtedy nie było jeszcze nowych norm i
wytycznych dotyczących rejestrowania danych, więc można było to zrobić w
przeliczniku. Obecnie przyjęte zasady mówią, że wszystkie dane są
rejestrowane zgodnie z czasem ich wystąpienia, zaś odpowi ednia opcja w
programie sprawia, że dane są interpretowane właściwie. Jedynie dane
wyświetlane przez przeliczniki mogą być mylące dla niezapoznanych z nowymi
zasadami Klientów.

WAŻNE!
Przed odczytem przelicznika po zmianie doby należy BEZWZGLĘDNIE
dokonać aktualizacji oprogramowania !!! .
W menu Opcje programu Odczyt przelicznika pojawiły się trzy funkcje
związane ze zmianą doby gazowniczej:
Doba gazownicza = 6 – po odczycie danych z przelicznika przestawionego z
22 na 6 opcja ta zaznacza się automatycznie. Jeżeli program wykryje zmianę
w trakcie odczytu, to najpierw czyta dane do dnia zmiany tego ustawienia,
zapisuje pliki, a następnie czyta od dnia z nowym ustawieniem. Stanie się tak
tylko raz, program będzie odczytywał następne dane wg nowego ustawienia.
Po wybraniu tej opcji będzie można ręcznie zmienić to ustawienie.
Zmiana doby gazowniczej - 2012-07-05 - 22 – dzień zmiany doby w
przeliczniku wykryty przez program. Data przy opisie menu może być różna.
Jest to ustawienie powiązane z konkretną stacją, przeliczniki mogą być
przestawione w różnych momentach. Jeżeli jest inna, wybranie tej opcji
pozwala na ręczne ustawienie dnia, w którym nastąpiła zmiana
54
Instrukcje obsługi oprogramowania

danych stacji, to zobaczymy wiele małych plików z danymi. Organizacja tej
bazy danych to jest zaszłość z czasów DOS’a, kiedy walczyło się o każdy bajt
miejsca na dysku. Wszystkie informacje, jak nazwa stacji, ostatnio
przeczytany dzień, parametry transmisji, czyli to co program musi nam
wyświetlić na głównym menu, musi być odczytane z wnętrza tego i każdego
innego folderu.
Ile może być stacji? Jak już wcześniej wspominałem, protokół Gaz Modem
umożliwia adresowanie przeliczników w zakresie 1..65535, zaś samo
oprogramowanie w zakresie 1..9999, przy czym w jednej bazie danych może
być 700 stacji. Jeżeli będzie tyle folderów, program sobie z tym poradzi, ale to
potrwa. Maksymalna ilość podfolderów i plików w folderze ogranicza nam co
prawda system, ale konieczność odszukania i odczytania pliku ‘ini’ w każdym
z nich sprawia, że 700 to dużo za dużo dla większości komputerów , którzy
szybkość działania w wielu innych przypadkach jest wystraczająca .
W programie Odczyt przelicznika jest szereg opcji, pozwalających podzielić
bazę danych, nie tylko z powodu dużej ilo ści stacji, ale też z powodu
powtarzających się adresów przeliczników.

Rejestracja danych dobowych z poprzednią datą.
Powinna być zaznaczona dla przeliczników z dobą
gazowniczą ustawioną na 6:00. Przy odczyc ie nowej
stacji ustawi się automatycznie, jeżeli godzina
zakończenia doby gazowniczej jest mniejsza od
13:00.
Zakładamy,
że
godzina
zakończenia
doby
gazowniczej jest ustawiona na godzinę 6:00. A odczyt
stacji wykonamy np. o godzinie 12:00. Mamy tu dwie
możliwości:
Znacznik
Rejestracja
danych
dobowych
z
poprzednią datą NIE jest zaznaczony. W efekcie
pojawi nam się plik z datą następnego dnia. W tym
przypadku przyjmujemy założenie, że dzisiejszy dzień
skończył się o godzinie 6:00, a następne dane dotyczą dnia następnego.
Znacznik Rejestracja danych dobowych z poprzednią datą JEST
zaznaczony. W efekcie pojawi nam się plik z datą dzisiejszego dnia
obejmujący zapisy od 6:00 do 12:00. Zapisy z godzin porannych (0:00 -6:00)
pojawią się we wczorajszym pliku. W tym przypadku przyjmujemy założenie,
że wczorajszy dzień skończył się dzisiaj o 6:00, a dzisiejszy skończy się o
godzinie 6:00 jutro.
Jeżeli wszystko ustawione jest poprawnie (powinno się ustawić
automatycznie), to na wykresach będziemy widzieli dni zapisane przed zmianą
w godz. 22:00 – 22:00 a po zmianie 6:00 – 6:00.

V.2.1. Zbyt duża ilość stacji.
Jeżeli program przy każdym uruchomieniu „utyka” na dłużej, można włączyć
indeksację bazy danych. Opcja ta znajduje się w menu Plik / Indeksacja bazy
danych. Po kliknięciu zaznacza się, a opcja Odbudowa indeksów bazy
danych staje się aktywna. W łączenie indeksacji powoduje utworzenie pliku, w
którym zapisane są parametry wszystkich stacji, odczytane z plików
konfiguracyjnych znajdujących się w poszczególnych foldera ch bazy danych.
Odczytywanie jednego pliku trwa zdecydowanie krócej niż kilkudziesięciu,
tylko przy kilkunastu stacjach różnica jest niezauważalna. Jeżeli dodamy do
bazy danych stację nie z poziomu programu Odczyt przelicznika, a poprzez
przeniesienie lub skopiowanie jej folderu z jakiegokolwiek innego miejsca, np.
innego komputera, to stacja ta nie będzie widoczna nawet po ponownym
uruchomieniu programu. Należy kliknąć funkcję Odbudowa indeksów bazy
danych, wtedy dopiero będzie widoczna stacja, której dane skopiowaliśmy.

UW AGA!
Przy wykonywaniu raportów za pomocą programu Przegląd danych na
pojawiające się pytanie „Czy poprawić licznik?” odpowiadamy „Zawsze
nie”. Błąd licznika jest związany z brakiem 8 godzin w zapisach
rejestrowanych.

V.2. Praca z wieloma stacjami.

V.2.2. Podział bazy danych – grupy danych.

Rozdział dotyczy spółek gazowniczych. Większość Klientów, jak już
wspomniałem odczytuje jedną bądź kilka stacji na łączach lokalnych. Tu
opisałem, co zrobić, jak stacji jest dużo za dużo.
Po pierwsze: ile to jest: dużo? Otóż zależy to od możliwości naszego
komputera i tu właśnie może okazać się, że wymagania sprzętowe opisane na
początku stały się niewystarczające. Jeżeli zajrzymy sobie do folderu z bazą

Jeżeli indeksacja mimo wszystko nie pomaga, to można podzielić jedną, dużą
bazę danych na kilka mniejszych. Zalecane to jest zwłaszcza dla wolniejszych
dysków lokalnych lub dysków sieciowych. Używając znanych operacji
systemowych, jak tworzenie nowych folderów i przenoszenie folderów,
dzielimy naszą bazę danych wg naszego uznania. Ilość stacji w jednej bazie
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danych ogranicza szybkość komputera, natomiast ilość baz danych nie
spowalnia programu, gdyż ten pr acuje tylko na jednej z nich.
Następnie
wybieramy
z
menu
Plik/Grupy danych podmenu Dodaj
grupę danych. Zawiera ono funkcje
związane z zarządzaniem grupami
danych. W pojawiającym się okienku
wybieramy
folder,
do
którego
poprzenosiliśmy dane stacji, wpisujemy nazwę grupy danych w okienku Nazwa grupy
danych? i klikamy OK. Nazwa grupy może być
zupełnie inna niż nazwa folderu. Czynności te
należy powtórzyć dla każdego z folderów z danymi.
Za pomocą tego okienka można również utworzyć
nową, pustą bazę danych: należy najpierw wskazać
w okienku z drzewkiem folderów folder nadrzędny
dla właśnie tworzonego a następnie w okienku
powyżej wpisać nazwę folderu. Po kliknięciu
przycisku Dodaj folder nowy folder zostanie
utworzony na dysku. Tak jak poprzednio, musimy
go wskazać, i nadać nazwę grupie danych pod tym
folderem. Kliknięcie OK zatwierdza utworzenie
nowej grupy danych i powoduje przejście do niej.
Jeżeli nowa grupa danych jest pusta, program po prosi o utworzenie nowej
stacji, tak jak po pierwszej instalacji programu.
Po podziale bazy danych na grupy możemy wygodnie przełączać się między
nimi za pomocą rozwijanej listy pod okienkiem z listą stacji , jak w przykładzie
poniżej.

Kolejne funkcje podmenu Grupy danych:
Zmiana nazwy grupy danych – pozwala zmienić nazwę istniejącej grupy
danych,
Usuń grupę danych: Test – usuwa grupę danych, przy czym dane stacji
pozostają, usuwany jest tylko odnośnik do folderu,
Folder: D:\GAZ\Test – otwarcie folderu grupy danych,
03 - Test - Notatki – otworzenie do edycji pliku tekstowego z informacjami o
grupie danych,
Lista folderów – wyświetlenie wszystkich folderów wskazanych w bazie
danych.

V.2.3. Pozostałe ułatwienia w zarządzaniu bazą danych.
Pierwsza i najważniejsza rzecz, to poszukiwanie stacji po nazwie. Nie
musimy znać całej nazwy, wystarczy jej część. W ybieramy z menu Plik/Szukaj
– nazwa stacji i po zatwierdzeniu wpisanego ciągu znaków w pojawiającym
się okienku program przeszuka wszystkie grupy danych w bazie i wyświetli
wyniki w okienku: wybieramy stację o którą nam chodzi i klikamy OK.
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V.2.4. Ręczny odczyt wielu stacji.

tego funkcja Odczyt okresowy z menu Opcje. Na
początku jest wyłączona.
Po kliknięciu opcji Ustaw pojawi się okienko, w którym
można wybrać do automatycznego odczytu stacje z listy,
oraz co ile czasu program będzie uruchamiał odczyt.
Program bez udziału użytkownika będzie odczytywał co
ustawiony okres czasu wybrane stacje.
Po kliknięciu OK opis funkcji w menu zmienia się:

Aby nie uruchamiać transmisji ręcznie dla każdej stacji, wprowadzono
możliwość zaznaczania stacji. Do tego celu służą znaczniki przy każdej stacji.
Każdą ze stacji możemy zaznaczyć ręcznie, będzie wyglądało tak:
i potem kliknąć przycisk Odczyt zazn. stacji, pojawiający
się w miejscu przycisku Transmisja. Nie trzeba wtedy wykonywać wielu
kliknięć. Ale przy wielu stacjach nadal jest to uciążliwe, wprowadzono więc
przyciski nad listą stacji, które to ułatwiają. W jednym pasku mamy 6
przycisków, ułatwiających automatyczne zaznaczanie stacji przed transmisją:

Wyłącz – wyłącza automatyczny odczyt,
Lista – wyświetla okienko z listą zaznaczonych stacji.
Na górze okienka znajduje się lista, w której możemy wybrać stacje, które
będą odczytywane co ustawiony w poniższej ramce okres czasu. W tej liście
mogą być również zaznaczane stacje „wirtualne”, które stanowią sumę bądź
różnicę zużycia kilku stacji, oraz stacje, których dane są pobierane z
odczytanych wcześniej SMSów.
Zmieniają się też opisy w menu Opcje: funkcja odczytu okresowego nazywa
się Odczyt co... [ustawiona liczba minut], aktywna jest podfunkcja Wyłącz i
pojawia się funkcja Lista (tylko do podejrzenia listy stacji wybranych do
okresowego odczytu bez zerowania licznika czasu). Aby nie nastąpiło
zakłócanie się niektórych funkcji programu, stają się one nieaktywne. Staną
się aktywne, gdy wyłączymy odczyt okresowy.
Zalecamy ostrożne korzystanie z tej funkcji, co prawda program z wersji na
wersję jest coraz odporniejszy na zawieszone połączenia telefoniczne,
niemniej jednak nie możemy całkowicie zagwarantować bezawaryjnej pracy.
Poprzednio już pisałem, że trzeba tego pilnować i nie bierzemy
odpowiedzialności za zwiększone koszty połączeń telefonicznych. Pamiętać
należy, że zgodnie z jednym z praw telemetrii, połączenia zawieszają się
zaraz po pozostawieniu programu bez nadzoru.

Jak najedziemy kursorem na przycisk, pojawia się podpowiedź w „dymku”:
Modem - połączenie automatyczne – zaznacza wszystkie stacje na
połączeniach telefonicznych,
niewymagających interwencji w czasie
wybierania numeru,
Modem - połączenie ręczne – zaznacza wszystkie stacje na połączeniach
telefonicznych, wymagających interwencji użytkownika w czasie wybierania
numeru,
Internet – zaznacza wszystkie stacje na połączeniach internetowych, w tym
GPRS,
Połączenie kablem – zaznacza wszystkie stacje na połączeniach lokalnych,
Szukaj – zaznacza wszystkie stacje zgodnie z podanym wzorcem, jak
poszukiwanie stacji po nazwie, z tym, że w bieżącej grupie danych,
Usuń – usuwa wszystkie zaznaczenia.
Zaznaczane są tylko te stacje, które mają w znaczniku ostatniego odczytu
znak ~. Jeżeli zaznaczymy znacznik opisany miesiąc–dzień (tu 07-27) to
zaznaczone będą stacje ze znakiem =. Stacje oznaczona znakiem © nie będą
zaznaczane – trzeba odczytać je ręcznie.

V.2.5. Automatyczny odczyt wielu stacji.
Można również ustawić automatyczny odczyt stacji.
Dotyczy tylko stacji w aktywnej bazie danych. Służy do

V.3. Problemy z transmisją danych.
W tym rozdziale zawarłem kilka zaleceń, co zrobić, gdy często pojawia się to:
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przenośny konwerter. Jeżeli jesteśmy pewni, że zestaw działa, to jedziemy na
miejsce, podłączamy się bezpośrednio do przelicznika i wykonujemy odczyt na
tym samym porcie, na którym podłączony jest układ telemetrii. Jeżeli możemy
wykonać transmisję, eliminujemy przelicznik, jako przyczynę awarii. Ważna
rzecz: jeżeli podłączamy się za pomocą k onwertera równolegle, w ten sam
port RS-GAZ-2 co jest podłączony modem, zwłaszcza analogowy, to należy
modem odłączyć, względnie wyłączyć zasilanie układu telemetrii. Nie wdając
się w szczegóły, modem będzie przeszkadzał.
Następnie, komputerem, którym przed chwilą sprawdziliśmy przelicznik,
podłączamy się do portu szeregowego bariery lub bezpośrednio do portu
przelicznika typu II (o ile jest RS-232, jeżeli jest RS485 musimy użyć
dodatkowego konwertera) wykorzystywanego do telemetrii. Jeżeli nie działa,
to przystępujemy do sprawdzania połączeń. Bierzemy do ręki DTR -ki urządzeń
(przelicznik typu I – korektor, bariera/konwerter, albo przelicznik typu II i kabel
szeregowy) i kabel po kablu upewniamy się, czy wszystko OK. Najczęściej
spotykanym błędem jest zamiana sygnałów Tx i Rx łącza RS-232. Czasem
może okazać się, że trzeba „przedzwonić” kable – sprawdzić ich ciągłość, oraz
czy nie ma zwarć między liniami. Jeżeli przelicznik, bariera i kable są
sprawne, transmisja powinna się odbyć.
W tym momencie mamy zakończone sprawdzanie połączenia lokalnego.
Dalsze sprawdzanie zależy od medium: jeżeli jest to sieć GSM, to najprościej
jest wykonać połączenie CSD, jeżeli modem analogowy to można użyć tego
samego modemu GSM co do sprawdzania połączeń GSM. Przy połączeniach
przez konwerter RS-ethernet najlepiej najpierw użyć skrzyżowanego kabla,
żeby sprawdzić transmisję lokalnie, a dopiero później podłączyć się do
najbliższego routera.
Jeżeli połączenie lokalne jest częścią składową układu telemetrii, to jedyną
przyczyną braku transmisji jest błąd połączenia lub konfiguracji portu
przelicznika. Jeżeli zaś dysponujemy długim łączem lokalnym, sprawa się
komplikuje. Jak wiadomo – im dłuższy kabel, tym więcej „zbiera”. Jeśli
środowisko, w którym pracują urządzenia do odczytu prze liczników gazu jest
zakłócane poprzez inne urządzenia elektryczne (silniki, falowniki, prądnice,
spawarki itp.) dobrym rozwiązaniem jest poprowadzenie przewodów do
transmisji danych osobnym korytem, które separuje obwód od zewnętrznych
wpływów. Zainteresowanych odsyłam do normy: PN-EN 60079-14:2009
„Atmosfery wybuchowe -- Część 14: Projektowanie, dobór i montaż
instalacji elektrycznych”. Pamiętać należy, że prądy płynące w przewodach
ułożonych blisko siebie, potrafią zaindukować dodatkowy prąd, który sprawi a,
że w obwodach iskrobezpiecznych pojawia się dodatkowe źródło zasilania,

Po pierwsze: nie wpadać w panikę. W
czasie transmisji danych to jest normalne
zjawisko, że czasem nie zadziała. Na
pewno zdarzyło się Wam, że strona
internetowa nie chce się załadować, lub przerwało rozmowę telefoniczną, albo
w czasie tej rozmowy są przerwy, źle słychać lub jest echo. Niemniej jednak,
przeszkody, jakie zdarzają się podczas transmisji dan ych mogą doprowadzić
Użytkownika na skraj załamania nerwowego. Każdy, kto choć raz napotkał
trudności podczas transmisji wie, o czym mówię. Zdarza się, że dokonanie
transmisji danych na odległość większą niż kilkanaście metrów wymaga od
Użytkownika cierpliwości i doświadczenia, którym w razie potrzeby m ożemy
służyć – odpłatnie ;) na zasadach usługi serwisowej. Cały ten rozdział powstał
w oparciu o pytania, z jakimi zwracali się do nas Klienci, próbując
samodzielnie dokonać konfiguracji transmisji. Zawarłem tu kilka zaleceń, które
mogą pomóc w przypadku napotkania tru dności przy odczycie danych.
W ykrycie przyczyny braku transmisji podobne jest do rozwiązania równania z
wieloma niewiadomymi. Najczęściej spotykany obecnie sposób transmisji
danych to transmisja za pośrednictwem sieci GSM, tryb CSD, lub GPRS. W
skład połączenia CSD wchodzą: przelicznik (ściślej – jego port szeregowy),
opcjonalnie bariera-konwerter, modem GSM lub moduł GSM/GPRS, sieć GSM
(najbardziej złożona część), modem GSM przy komputerze, port szeregowy
komputera, sterowniki portu COM, program Odczyt przelicznika. W
przypadku połączenia przez sieć telefonii analogowej jest podobnie, z tym, że
spełnia ona funkcję sieci GSM. Można też użyć Internetu na łączach stałych:
medium, którego używamy do transmisji może być dowolne, przy czym zawsze
stanowi ono najbardziej złożoną część połączenia, i to taką, nad którą nie
mamy praktycznie żadnej kontroli. Niezależnie od medium użytego do
transmisji danych w konkretnym, interesującym nas przypadku, przyczy ny
braku transmisji poszukujemy drogą kolejnych eliminacji, zaczynając od
źródła, czyli od przelicznika.

V.3.1. Połączenie lokalne.
Połączenie lokalne składa się z kilku elementów: przelicznik, kable, bariera,
kabel do komputera lub modemu (połączenie lokalne je st też zawsze
składnikiem układu telemetrii). Zaczynamy od samego przelicznika. Potrzebny
będzie komputer z zainstalowanym oprogramowaniem Odczyt przelicznika,
co do którego jesteśmy pewni, że działa, ze sprawnym portem COM, tak jak
jest opisane w W ymagania sprzętowe. Dodatkowo, jeżeli sprawa dotyczy
przelicznika typu I (korektor bateryjny) to należy zaopatrzyć się w odpowiedni,
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GM Sleep – minimalny czas, jaki musi upłynąć, między zakończeniem odbioru
danych a wysłaniem kolejnego zapytania. Ma to szczególne znaczenie w
przypadku łączy simpleksowych, jak np. łącze RS-GAZ-2, RS 485,
radiomodem. Jest to czas na odwrócenie kierunku transmisji danych. Łącze
RS-232 jest łączem dupleksowym, zatem, gdy dysponujemy wystar czająco
szybkim komputerem możemy wysłać zapytanie zbyt wcześnie, zanim
konwerter przełączył się z odbierania na nadawanie. W tedy do przelicznika
dotrze niekompletna ramka, na którą nie ma odpowiedzi i trzeba odczekać
czas określony przez Time Out.
Time Out – jest to maksymalny czas oczekiwania pomiędzy wysłaniem
zapytania i odpowiedzią przelicznika. Im później spodziewamy się odpowiedzi,
tym ustawiamy dłuższy. Pamiętać należy, że protokół Gaz Modem nie jest
protokołem timeoutowym: pakiety nie są oddzielane odstępami czasowymi, jak
np. w protokole MODBUS. Jeżeli po upłynięciu tego czasu nic nie
otrzymaliśmy, to program ponawia zapytanie. Wartość nie może być zbyt
mała, ale przesadzenie w drugą stronę nie musi skutkować zwiększeniem
czasu transmisji, jeżeli spodziewana odpowiedź przyjdzie wcześniej, program
po otrzymaniu odpowiedzi nie czeka tylko wysyła następne zapytanie.
Często zachodzi konieczność zwiększenia time out’u. Dla niektórych typów
przeliczników czas pomiędzy otrzym aniem zapytania a przygotowaniem i
wysłaniem odpowiedzi może być dłuższy niż standard owo ustawione w
programie 1000ms. Dotyczy to szczególnie zapytań o duże ilości danych
(długie pakiety). Gdy ustawiona wartość jest zbyt mała, to program może
wyświetlić komunikat o braku transmisji, pomimo że przelicznik odpowiada.
Dotyczy to również pewnych typów modemów np. modemów GSM, które
powodują duże opóźnienia transmisji z uwagi na pr oces przesyłania danych w
sieci telefonii komórkowej. W artość timeout’u, jak inne parametry, dobieramy
doświadczalnie – dla połączeń lokalnych i internet owych stałych 500..2500,
analogowych i GSM 3500..4500, internetowych w technologii GPRS
10000…35000. Są to wartości przykładowe, występujące najczęściej.
Liczba powtórzeń – określa ile razy program ponawia zapytanie , jeżeli
upływa czas ustawiony jako Time Out, a odpowiedź z przelicznika nie dotarła.
Program ponawia zapytanie do momentu, gdy przelicznik odpowie (proces
transmisji jest kontynuowany) lub program nie otrzyma odpowiedzi z
przelicznika po ustawionej ilości (standardowo 3) powtórzeń: program wymaga
wtedy interwencji użytkownika – pyta, czy ponowić próbę, czy anulować
transmisję. Na łączach silnie zakłóconych można ustawić krótszy Time Out
przy jednoczesnej większej liczbie powtórzeń, co sprawia, że nie musim y co
chwilę klikać Ponów w żółtym okienku.

nad którym nie mamy kontroli, co jest niedopuszczalne pod względem zasad
bezpieczeństwa przeciwwybuchowego. W przewodach telekomunikacyjnych i
do transmisji danych powoduje to powst awanie zakłóceń, utrudniających lub
wręcz uniemożliwiających przeprowadzenie transmisji danych. Przeniesienie
kabli często staje się koniecznością, a w przypadku kabli z obwodami
iskrobezpiecznymi musi być bezwzględnie wykonane.
Jeżeli w skład łącza wchodzi obwód RS-485, to można założyć terminatory
(rezystory dobrane do impedancji nominalnej przewodu) na zaciskach D+ i D na obu końcach linii. Na obwodach iskrobezpiecznych też można je zakładać,
gdyż są to elementy pasywne. Szczególnie przy długich liniac h eliminują
odbicia. Zdarza się też, że trzeba zmniejszyć prędkość transmisji: ogólnie
rzecz ujmując, im większy dystans, tym wolniej czytamy.
Co jeszcze możemy zrobić? Powróćmy na chwilę do okna Parametry
transmisji i przyjrzyjmy się dokładniej dodatkowym parametrom. W ramce
Gaz Modem mamy kilka dodatkowych parametrów. W sytuacjach normalnych
nie ma potrzeby ich modyfikacji, ale w przypadku zakłóceń, można zmienić te
ustawienia, znacznie pomoże to przy odczycie. Wartości tych parametrów są
dobierane doświadczalnie i dla poszczególnych stacji, bądź grup stacji mogą
być inne.

Bufor zapisu – im mniejszy, tym częściej program zapisuje odczytane dane
do bazy danych, po każdym zapisie ponawia zapytanie o dane: wydłuża to
transmisję, ale przy jej zerwaniu tracimy tylko to, co jest w buforze,
niezapisane do bazy. Im częściej się zapisuje, tym mniej stracimy i przy
następnej próbie odczytu czytamy od ostatniego zapisanego miejsca.
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Krok odczytu – określa ile danych czytamy na raz w pakiecie, czyli długość
ramki a tym samym czas potrzebny na jej przesłanie. Im krótszy czas
przesyłania, tym mniejsze prawdopodobieństwo zakłócenia. Ale z drugiej
strony więcej danych do przesłania: każdy pakiet zawiera dodatkowe dane:
bajt startu, adres przelicznika i komputera, numer funkcji, dopiero potem dane
i suma kontrolna do weryfikacji poprawności przesłanych danych wraz z
bajtem stopu. Wszystkie te inform acje są konieczne do przesłania danych, ale
zwiększają ilość bajtów do przesłania.
A co jeżeli dalej nie pomaga? Proponuję uruchomić terminal na porcie COM,
którym czytamy przelicznik. Jeżeli jakieś bajty przychodzą „same z siebie”, to
raczej transmisji nie wykonamy. Po upewnieniu się, że kabel jest niedrożny dla
transmisji danych proponuję użyć go do innych celów, a istniejące łącze
zastąpić Ethernetem (większa przepustowość i protokół IP zapewnią nam
lepszą transmisję) lub nawet użyć światłowodu: osobiści e słyszałem o
przypadkach użycia kabli światłowodowych na krótkie (kilkadziesiąt metrów)
odległości, co poprawiło sytuację: jak wiadomo światłowody wolne są od
interferencji elektromagnetycznych.

gdy modem odbierze, zanim zacznie piszczeć: dopuszczalna odchyłka nie
przekracza zwykle –1 … +3 sek. Jeżeli włączymy za wcześnie, np. gdy
jeszcze słychać sygnał dzwonienia lub jakąś melodyjkę, to nic z tego nie
wyjdzie. Jak za późno, gdy modem już piszczy, to mamy trochę większą
szansę. Nie bez znaczenia jest też wprawa telefonisty (telefonistki) po tamtej
stronie. Musi odłożyć swoją słuchawkę tuż po połączeniu nas z numerem
modemu, aby nie wprowadzać niepotrzebnych zakłóceń, lub nie zerwać
połączenia – modemy zwykle rozłączają się z byle powodu.

V.3.3. Połączenia w sieci GSM.
Podobnie jak połączenia telefoniczne, z tym, że w przypadku telef onii
komórkowej zamiast zakłóceń po prostu nie dochodzą do nas pakiety danych,
wychodzące z przelicznika. W miarę rozwoju infrastruktury sieci jakość
połączeń się poprawia. W przypadku braku odbioru pakietów można je
zmniejszyć (Krok odczytu), aby nie były dodatkowo dzielone na mniejsze do
przesłania przez sieć GSM. Połączenia GPRS również są coraz lepszej
jakości. Wiele zależy od oprogramowania modułu GSM pracującego przy
przeliczniku. Mamy też większe możliwości, zwłaszcza w przypadku modułów
wyposażonych w złącze do monitorowania pracy, transmisji, bądź zwiększonej
funkcjonalności jak np. lista zdarzeń modułu, co w przypadku prostych
urządzeń jak starego typu modemy GSM bądź modemy PSTN nie jest
możliwe.
Dla połączeń modemowych ustawia się jeszcze wartoś ć przerwy czasowej
między zestawieniem połączenia a wysłaniem pierwszego zapytania: Modem /
Modem start time – standardowo 3000ms.

V.3.2. Połączenie telefoniczne.
Na łączach telefonicznych podstawową przyczyną braku połączenia, oprócz
nieprawidłowej konfiguracji, są zakłócenia na liniach telefonicznych. Trzeba
pamiętać, że w skład takiego połączenia wchodzi znacznie więcej elementów
niż w przypadku połączenia lokalnego, co zwiększa prawdopodobieństwo
zakłócenia czy nawet zerwania transmisji. Zasadniczą częścią łącza jest sieć
telefoniczna naziemna. Niestety nie panujemy nad tą częścią połączenia –
sieć telefoniczna, choć stopniowo modernizowana, zawiera jeszcze wiele
kilometrów kabli miedzianych, które zbierają wszelkie zakłócenia. Im mniej
miedzi między modemami, tym lepiej. Można, oprócz zwiększenia Time Out’u,
zwiększyć też Ilość powtórzeń, oraz zmniejszyć Krok odczytu. Dodatkowo,
jeżeli modemy często zrywają połączenie, zmniejszamy Bufor zapisu.
Należy
jeszcze
poświęcić
trochę
uwagi
telefonicznym
łączom
półautomatycznym i ręcznym. Na łączach półautomatycznych (numer telefonu
wewnętrznego oddzielony jest średn ikiem od numeru centrali), podczas
zestawiania połączenia należy słuchać zapowiedzi sło wnej. Zdarza się, że jak
włączymy wybieranie zanim skończy się zapowiedź, to nie da się z estawić
połączenia, szczególnie, gdy nagranie jest zbyt głośne. Ale najczęściej
wystarczy poczekać na koniec lub aż trochę ucic hnie. Na łączach
obsługiwanych ręcznie (te z * lub >), po zgłoszeniu się os oby obsługującej
centralę prosimy o numer wewnętrzny. Przycisk OK najlepiej kliknąć w chwili,

V.3.4. Połączenia internetowe, GPRS.
Celowo umieszczone są w jednym punkcie: z powodu użycia tego samego
mechanizmu, zwanego tunelowaniem protokołów. Całe pakiety protokołu Gaz
Modem stanowią dane dla protokołu IP. Niezależnie od tego, czy przy
przeliczniku pracuje konwerter RS-ethernet, czy moduł GPRS, zasada
działania jest ta sama, jedynie medium się zmienia. I, rzecz jasna, czas
dostępu do danych, związany z przepustowością sieci GSM w miejscu
zainstalowania modułu. Na połączeniach GPRS wartość w okienku Time Out
musi być zdecydowanie większa: w chwili pojawienia się technologii GPRS w
postaci użytecznej dla potrzeb gazownictwa ustaw ialiśmy wartości rzędu 30
sekund, obecnie maksymalnie 8 s. wystarczy.
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wszystkie dane dostępne w przeliczniku (od ustawionego początku). Znajdują
się one w przycisku Transmisja lub w menu Opcje: Kontrola początku
odczytu danych i Kontrola końca odczytu danych. Dla nowo utworzonej
stacji znacznik początku odczytu jest zawsze domyślnie ustawiony. Podczas
odczytu program wyświetli okienko z kalendarzem. Należy wybrać żądaną
datę pierwszej odczytywanej próbki, dla danych rejestrow anych należy jeszcze
wybrać godzinę i minutę pierwszej czytanej próbki (w przypadku braku danych
ze wskazanej chwili czasowej program będzie czytał od pierwszego
znalezionego zapisu). Następnie należy kliknąć przycisk OK. Znacznik Nie
pytaj więcej służy do wyłączenia dalszych zapytań.
Gdy nie ma zdarzeń w bazie danych przelicznika to program proponuje
przeczytanie 100 ostatnich zdarzeń z przelicznika. Zazwyczaj wystarcza, ale
można to zmienić. W okienku z zapytaniem o ilość zdarzeń można wpisać inną
wartość. Jeżeli nie zrobimy tego przez 10 sekund program odczyta 100
zdarzeń. Jeżeli nie zdążyliśmy, a chcemy przeczytać więcej zdarzeń należy po
transmisji wybrać menu Odczyt / Zdarzenia i na pojawiające się pytanie
odpowiedzieć, że chcemy budować tablicę zdarzeń od nowa – proces odczytu
zdarzeń rozpocznie się od początku.
Po zakończeniu transmisji znaczniki są wyłączane. Program automatycznie
ustawia początek następnego odczytu na początek doby gazowniczej, w której
kończy się ostatnio przeczytana kolumna przyr ostów objętości normalnej.
Jeżeli z jakiegoś powodu musimy jeszcze raz przeczytać dane z przelicznika,
należy odpowiednio ustawić początek odczytu d anych.

V.3.5. Automatyczny proces transmisji.
W sytuacjach typowych nie ma potrzeby ręcznego ingerowania w proces
transmisji. Z większością błędów program radzi sobie w sposób automatyczny.
90% kodu programu Odczyt przelicznika to obsługa błędów transmisji.
Czasem jednak wymaga od Użytkownika podjęcia d ecyzji, czy anulować
transmisję, czy ponowić próbę. Dlatego zalecam obserwację procesu
transmisji, nie należy pozostawiać programu bez nadzoru szczegól nie przy
transmisji dużej ilości danych przez połączenia płatne.
Po zestawieniu połączenia przez modemy i zainicjowaniu transmisji program
przystępuje do odczytu danych z przelicznika według ustalonej kolejności.
Często zdarza się, że gdy program pyta o dane, których przelicznik nie
zawiera, zgłasza się błąd braku danych. Jest to normalny objaw, gdyż program
przystosowany jest do odczytu wszystkich typów przeliczn ików a aktualnie
czytany przelicznik może nie zawierać pewnych funkcji.

V.3.6. Częste czytanie stacji.
Błędy na łączach lokalnych praktycznie nie zdarzają się; najwięcej błędów
pojawia się na silnie zakłóconych łączach telefonicznych. Z naszego
doświadczenia wynika, że najlepiej czytać stacje w godzinach porannych –
należy zdążyć z odczytaniem danych zanim w większości biur wypiją poranną
kawę – potem zaczynają pracę telefony i faxy, co raczej nie sprz yja transmisji.
Przesłanie tej samej ilości danych przy dużych zakłóceniach trwa też dłużej z
uwagi na konieczność częstego ponawiania transmisji. Nie bez zna czenia jest
też ilość danych do przesłania podczas jednej sesji, najlepiej więc czytać
stacje
możliwie
jak
najczęściej.
Przy
niedużej
ilości
danych
prawdopodobieństwo zerwania połączenia i konieczność powt órzenia odczytu
części danych jest niewielkie. Poza tym pamiętajmy, że im częściej
odczytujemy przelicznik tym częściej kontrolujemy pracę stacji.

V.3.9. Odczytanie wybranego rodzaju danych – menu Odczyt.
Służy do tego menu Odczyt w menu głównym
programu. W idoczna jest dla stacji na łączu lokalnym;
dla stacji na łączu telefonicznym dostępna jest dopiero
po ręcznym uzyskaniu połączenia telefonicznego. Aby
ją uaktywnić należy najpierw uzyskać połączenie z
przelicznikiem. W tym celu wybieramy opcję Modem /
Zadzwoń. Po jej wybraniu następuje zestawienie
połączenia przez modemy, ale nie dochodzi do
transmisji. Inne funkcje tej opcji używane są do
konfiguracji modemu. Po pomyślnym zestawieniu
połączenia opcja Zadzwoń zmienia się na Zwolnij, co
pozwala na zakończenie połączenia telefonicznego. Pojawia się opcja Odczyt,
zawierająca:

V.3.7. Ręczne sterowanie transmisją.
Czasem zachodzi konieczność odczytu danych od określonej chwili czasowej,
lub wybranego rodzaju danych. W procesie odczytu automat ycznego odczytu
danych nie jest to możliwe, dlatego wprowadzono możliwość ręcznego odczytu
danych.

V.3.8. Ustawianie początku i końca odczytu danych.
Aby odczytać dane z określonego przedziału czasowego należy ustawić
znaczniki początku i końca odczytu danych przed zainicjowaniem transmisji.
Jeżeli nie ustawimy znacznika końca odczytu danych to program przeczyta
61

Instrukcje obsługi oprogramowania

Transmisja – zainicjowanie automatycznego procesu transmisji. Przy
połączeniu telefonicznym po zakończeniu połączenia modemy są rozłączane.
Komenda MODBUS – do celów testowych. Wyświetla okienko, pozwalające
na odczyt jednego bądź kilku rejestrów urządzenia w wybranym pr otokole
(ASCII bądź RTU).
Gaz Modem 2/3 – umożliwia odczytanie tablicy DP i ustawienie KWDB
(nieaktywne, gdy nie zaznaczyliśmy w Opcje / Gaz Modem 2/3 / Gaz Modem
2/3).
Tablica DP – wczytanie tablicy dostępnych parametrów,
Tablica KWDB – wczytanie danych bieżących wg
ustalonej kolejności,
Tablica zdarzeń – wczytanie tablicy zdarzeń z
przelicznika,
Opis tablicy DP – wczytanie opisów wielkości tablicy DP
Okres rejestracji = 10 min – ustawienie okresu
rejestracji w przeliczniku,
Krok odczytu = 16 – ustawienie kroku odczytu danych z przelicznika,
Maks. KWDB = 64 – ustawienie maksymalnej długości tablicy KWDB,
Odczyt danych – odczyt wybranych wartości zdefiniowanych w tab licy DP
Zmiana danych – zmiana wybranych wartości zdefiniowanych jako
modyfikowalne w tablicy DP
Skład gazu – odczyt składu gazu
Nie znam hasła –
Użytkownik: Podaj hasło – umożliwia podanie hasła do zmiany ustawień
przelicznika protokołem Gaz Modem 2/3
Tabliczka – odczytanie tabliczki znamionowej przelicznika i wyświetlenie jej w
oknie tekstowym,
Kod ASCII – odczytanie tabliczki ASCII przelicznika (o ile jest dostępna ta
funkcja w przeliczniku),
Kontrola czasu – odczytanie czasu przelicznika i wyświetlenie go w oknie
tekstowym wraz z czasem systemowym komputera oraz ewentualnie jego
korekta,
Początek danych – odnalezienie i wyświetlenie w oknie tekstowym początku
danych w pamięci przelicznika,

Dane pomiarowe – odczytanie bieżących danych pomiarowych przelic znika
(liczniki, ciśnienie, temperatura, itp.), stałych algorytmu (średnica rurociągu,
skład gazu, itp.). i wyświetlenie ich w oknie tekst owym,
Zakresy przetw. – odczytanie zakresów pomiarowych przetworników
zapisanych w przeliczniku jako stałe algorytmu,
Dane dobowe – zawiera podmenu umożliwiające odczytanie danych
dobowych z pamięci przelicznika,
Warunki normalne – odczytanie dobowych poborów normalnych
(bazowych);
Warunki rzeczywiste – odczytanie dobowych poborów rzeczywistych (mierzonych);
Warunki alarmowe – odczytanie dobowych poborów normalnych (bazowych)
zarejestrowanych w czasie trwania warunków alarmowych;
Dane rejestrowane – odczytanie danych rejestrowanych z pamięci
przelicznika,
Standard – standardowe kolumny danych przewidziane w
protokole Gaz - Modem 1 lub Gaz Modem 2/3,
0 – dVb; 1 – dVm . . . – wybranie zdefiniowanej wcześniej
kolumny danych do odczytu,
Numer kolumny (w Gaz Modem I) – pozwala na odczyt danych
rejestrowanych z dowolnej kolumny.
Zdarzenia – odczytanie listy zdarzeń z pamięci przelicznika i wyświetlenie jej
w oknie tekstowym.
Odczyt zdarzeń – Ile dni wstecz ? – ustalenie
maksymalnego okresu wstecz, za jaki czytamy zdarzenia.
Wczytuję zdarzenia – import GM 2/3 – wczytanie tablicy zdarzeń protokołem
Gaz Modem 2/3.
Przed zainicjowaniem transmisji wybranej wielkości możemy ustawić kontrolę
początku i końca odczytu danych. Dane znajdujące się w bazie danych stacji
zostaną nadpisane przez odczytane dane.
Gdy program ma aktywną funkcję monitorowania stacji to widoczn a jest
jeszcze opcja Start, opisana w Monitorowanie stacji.
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mi programu. Dla zaawansowanych użytkowników. Opisy funkcji mogą się
różnić od przedstawionych tutaj, gdyż zawierają, w nawiasach kwadratowych
nazwę użytkownika i domeny a także ścieżki dostępu do plików.
Najważniejszy jest plik MAC.INI. Zawarte są w nim
wszystkie ustawienia dotyczące wszystkich programów z
pakietu, inicjalizacje modemów i dodatkowe zmienne.
Plik
BC_CFG.INI
zawiera
ustawienia
programu
powiązane z konkretną stacją (przedrostek „BC” zależy
od adresu Gaz Modem danej stacji).
Podobnie możemy otworzyć do edycji pozostałe pliki: KW DB.INI i DP_TAB.INI.
Funkcja Wczytuję zdarzenia - Import GM 2/3 uruchamia transmisję danych w
celu odczytania tablicy zdarzeń z przelicznika i zapisuje ją na dysku.
Grupy danych – opisane w Podział bazy danych – grupy danych.
Katalog - SMS – opisane w Odczyt danych przez SMS.
Położenie plików D:\.....\ConfigMB.exe – umożliwia wskazanie ścieżki do
aplikacji ConfigMB.exe: programu konfiguracyjnego do modułu CMB-03.
Ponieważ
transmisję
danych
i
konfigurację
CMB -03
(aktualizację
oprogramowania też) przeprowadza się na tych samych parametrach, to
powiązano oba programy tak, aby w celu np. zmiany konfiguracji CMB -03 nie
trzeba było przepisywać parametrów transmisji z jednego programu do
drugiego.
Zmiana doby gazowniczej: 2012-06-30 - 22 – Określenie terminu zmiany
doby dla konkretnej stacji. Domyślnie ustawione zgodnie z zarządzeniem.
Szczegóły opisane w Zmiana doby gazowniczej.
Folder - D:\GAZ\MAC055 – otwiera folder z bazą danych wybranej stacji.
Kopia pliku - ostatni dzień – kopiuje plik z danymi z ostatniego dnia.
Lista zdarzeń - zapis – zapis listy zdarzeń.
Import/Eksport – szereg funkcji umożliwiających synchronizację i/lub
konwersję baz danych. Używane najczęściej przy przenoszeniu danych
odczytanych w terenie za pomocą komputerów przenośnych do centralnej
bazy danych. Domino USB służy do konwersji plików zapisanych przez mo duł
Domino ID na pendrivie.

VI.S ZCZEGÓŁOWY OPIS MENU PROGRAMU ODCZYT
PRZELICZNIKA.
W tym rozdziale znajduje się pełen opis menu programu Odczyt przelicznika.
Powróćmy jeszcze na chwilę do menu głównego programu.

Na dole okna jest pole oznaczone < > . Ponieważ okno programu może być
rozciągane w poziomie, i czasem jego szerokość się zwiększa, np. z powodu
długich nazw stacji, można też rozciągnąć je ręcznie. Kliknięcie tego pola
powoduje powrót do minimalnej szerokości.

VI.1. Funkcje górnego menu programu Odczyt przelicznika.
Część została już omówiona wcześniej, w tych przypadkach, zamiast opisu
znajdują się odnośniki. Pozostałe funkcje są tu opisane. Niektóre mogą
pojawiać się również w więcej niż jednej aplikacji, gdyż te korzystają ze
wspólnych bibliotek.

VI.1.1. Menu Plik
Menu Plik zawiera wszystkie opcje programu związane z plikami i operacje na
nich.
Szukaj - nazwa stacji – omówione w Pozostałe
ułatwienia w zarządzaniu bazą danych.
Brakujące pomiary – wykonanie raportu z listą
nieodczytanych (znacznik aktualności danych ~
lub ©) stacji z wszystkich baz danych.
Ustaw - Odczyt zazn. stacji – najpierw
zaznaczamy stacje do czytania, potem w panelu
Odczyt
zaznaczamy
wielkości,
które
w
zaznaczonych stacjach nas interesują. Po
wybraniu tej opcji program zaznaczy wartości do
czytania w zaznaczonych stacjach tak jak w stacji
aktywnej.
[MSC - FIRMA] - Pliki INI – menu zawierające
funkcje umożliwiające edycję plików z ustawienia-

Usuń – menu służące usuwaniu zbędnych stacji i wpisów w bazie danych.
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VI.1.1. Menu Odczyt.
Szczegółowo opisane w: Odczytanie wybranego rodzaju danych – menu
Odczyt.
Usuń z D:\GAZ – usuwa z aktualnej bazy danych pliki do kosza.

VI.1.2. Menu Grafika.
Szczegółowo opisane w: Opis menu Grafika.

VI.1.3. Menu Wydruki
Opcje menu Wydruki są identyczne z opcjami tego
samego menu w programie Przegląd danych. Zostały
omówione w W ykonywanie raportów: program Przegląd
danych. Różnice to dwie opcje:
Błędy transmisji – po uruchomieniu wyświetla się
okienko, zawierające podsumowanie:

Usuń atrybut: Tylko do odczytu – przydaje się, gdy baza danych jest np.
skopiowana z płyty CD, wtedy wszystkie pliki mają ten atrybut, co u trudnia
pracę z programem.
Opis pliku lub folderu = 30 liter. – początkowe ustawienie programu,
ograniczające długość nazwy do 30 liter. W ynika ze starego formatu bazy
danych. Można je zwiększyć, ale w starych programach cała nazwa nie będzie
widoczna.
Indeksacja bazy danych i Odbudowa indeksów bazy danych – opisane w:
Zbyt duża ilość stacji.
Odczyt & wyłącz komputer – odczytuje zaznaczone stacje i wyłącza
komputer. Proponuję nie zaznaczać stacji, w których płaci się za czas
połączenia, ze zrozumiałych względów.
Wyłącz komputer – wyłącza komputer.
Zakończ – kończy działanie programu.

Wydruk tablic GM2 – wyświetlenie tablic protokołu Gaz
Modem 2 / 3

VI.1.2. Menu COM:
VI.1.4. Menu Pomoc/Internet:

Kontrola USB – zaznaczenie tej opcji powoduje
wyświetlanie komunikatów przy podłączaniu
konwerterów USB-RS, w tym Opto-Gaz,
Zajęty port: COM – Informacja – wyświetlanie
komunikatów o zajętych portach COM, gdy
program próbuje się do nich odwołać,
Restart portu COM1 – restart domyślnego portu
Lista portów COM – uruchomienie programu Lista portów COM: opisany tu:
Przed startem – sprawdzenie portów COM.
Zastąp port … – przełączenie stacji pracującej na niedostępnym porcie COM
na inny port COM,
Wybierz port COM – przełączenie domyślnego portu COM.

To menu zawiera opcje związane z wersją oprogramowania i jego aktualizacją.
Wersja programu – wyświetlenie okienka z
informacją o wersji programu,
Windows XP Professional – wyświetlenie
systemowego okna z informacją o licencji
użytkownika,
Utwórz skrót (ikonę) na pulpicie –
omówione w Ikona na pulpicie.
Aktualizacja programów bezpośrednio z Internetu – uruchomienie
procedury automatycznej aktualizacji oprogramowania,
Pobierz i zapisz na dysku programy z Internetu – tak jak w opisie, przez
URL lub WWW,
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Pasek zadań (Belka) – przełączenie minimalizacji programu do belki lub
ikonki. Jak pracujemy „w polu” to lepiej zaznaczyć, wtedy łatwiej jest go
znaleźć.
Ekran powitalny – wyłączenie ekranu powitalnego przy starcie programu,
Instrukcja PDF – ten dokument,
Autor programu (e-mail) – otworzeni programu do poczty elektronicznej z emailem do autora programu,
Ustaw okienka – ułożenie okienek na ekranie,
Drugi ekran – aktywne, gdy program wykryje drugi monitor.

Windows Dir – zaznaczenie tej opcji przełącza budowanie struktury folderów
z drzewek na tradycyjną metodę. Przy dużych bazach danych na dyskach
sieciowych zdecydowanie przyspiesza działanie programu,
Połączenie z Internetem ; Uruchom Internet – omówione w Transmisja
danych przez Internet.
Doba gazownicza = 6 – W ymusza ustawienie doby gazowniczej;
Zmiana doby gazowniczej - 2012-06-30 – 22 – Wstawia znacznik daty i
godziny zmiany doby gazowniczej.
Rejestracja danych dobowych z poprzednią datą – omówione w Zmiana
doby gazowniczej.
Zmiana czasu – omówione w Czas: BARDZO WAŻNE!!!
Wczytuję zdarzenia – Import GM 2/3 – odczyt tablicy zdarzeń protokołem
Gaz Modem 2/3,
Odczyt zdarzeń – ile dni wstecz? – funkcja użyteczna przy odczycie dużej
ilości danych z przelicznika.
Wartość domyślna =365 dni – ustawienie globalne dla
wszystkich stacji: program nie będzie czytał zdarzeń
starszych niż sprzed 365 dni. Jest to wartość począt kowa, można ją zmieniać,
Nazwa stacji – Odczyt od = 365 dni – jak powyżej, z tym że indywidualnie
dla wybranej stacji,
Dop. krotność powtórzeń = 16 – jeżeli to samo zdarzenie powtarza się
więcej niż 16 (ustawienie początkowe, można zmieniać) razy, to program
zapyta, czy czytać dalej, czy przerwać odczyt zdarzeń,
Suma przeliczników – omówione w Bilansowanie poborów – suma stacji.,
Parametry stacji – wywołanie okna ustawiania parametrów stacji ,
Gaz Modem 2/3 – obsługa protokołu Gaz Modem 2/3. Opisane w Protokół Gaz
Modem 2/3
Wyszukiwanie przelicznika – omówione w Jak uzyskać adres przelicznika.
Adres komputera = 25684 – umożliwia ustawienie adresu komputera w
protokole Gaz Modem. Przydaje się w przypadku problemów związanych z
odczytem stacji z więcej niż jednego komputera jednocześnie, zaleca się
ustawienie unikatowego adresu komputera albowiem pozwala to na wykrycie
równoległego odczytu przelicznika z kilku źródeł.
Modem CMB – uruchomienie oprogramowania do konfiguracji modułu CMB-03

VI.1.5. Menu Opcje.
Menu Opcje jest najbardziej rozbudowane. Zawiera
szereg funkcji, dostępnych także z poziomu innych
programów. W iele z nich zostało już omówione przy
innych okazjach.
Dodatkowe opcje – omówione w: Menu Dodatkowe
opcje.
Zapis na dysku – Kontrola dostępu – funkcje
związane z obsługą baz danych na dyskach
sieciowych,

Ping - Żądanie echa – aktywne przy zaznaczonej opcji Kontrola dostępu do
sieci. Przy ustawieniu sprawdza metodą Ping (przy wyłączeniu metodą assign)
czy dyski sieciowe są dostępne,
Sprawdź dyski sieciowe – wymuszenie sprawdzenia dostępności dysków
sieciowych w bazie danych,
Kontrola dostępu do sieci – gdy zaznaczone, program sprawdza przy
każdym uruchomieniu, czy dyski sieciowe są dostępne,
„No tree” – metoda wyboru budowy folderu – umożliwia przełączanie
budowania struktury folderów między „drzewkami” a tradycyjną metodą,
Timeout = 5000ms – oczekiwanie na kolejną gałąź „drzewka”, gdy
oczekiwanie jest zbyt długie proponowana jest metoda „No tree”.
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w nowym przeliczniku. Kasuje się automatycznie, gdy zapisze przynajmniej
jedną dobę odczytaną z nowego przelicznika,
Odczyt danych od 2012-07-17
6:01 – znacznik ostatnio odczytanych
danych. Od tej chwili czasowej program będzie odczytywał dane, chyba że
ręcznie ustawimy inaczej.
Kontrola (testy) przelicznika – uruchomienie programu GM_Test z
parametrami transmisji aktualnie wybranej stacji.

ConfigMB.exe. Po wskazaniu w programie położenia
plików ConfigMB (ustawienie globalne, dla wszyst kich stacji) – dostępne tu lub w menu Plik / Położenie plików
D:\.....\ConfigMB.exe mamy dostępne dodatkowe funkcje:
Transmisja przez modem CMB – zaznaczenie tej opcji oznacza, że na stacji
jest zainstalowany moduł CMB-03. Jest to ustawienie lokalne, obowiązujące
dla wybranej stacji,
Programowanie modemu - CMB – uruchomienie programu ConfigMB.exe z
parametrami transmisji takimi, jak w oknie Parametry transmisji. W ystarczy
tylko wpisać hasło i połączyć się z modułem.
Synchronizacja licznika +/- – uruchomienie funkcji synchronizacji licznika Vm
przelicznika z liczydłem gazomierza. W ymagana instalacja z programem do
konfiguracji przeliczników. Po uruchomieniu, podajemy różnicę, ze znakiem +
lub - licznika Vm w stosunku do wskazania liczydła. Po zatwierdzeniu, licznik
Vm zostanie odczytany, zmodyfikowany o podaną wartość i wysłany do
przelicznika,
Programowanie przelicznika – uruchomienie programu do konfiguracji
przeliczników. Opisane w: Połączenie z korektorem.
Kontrola początku odczytu danych – menu ułatwiające doczytanie
brakujących danych w bazie.
Kontrola kompletu danych – wyświetla w oknie
tekstowym, do którego momentu czasowego są
zapisane kompletne dane w bazie,
Szukaj
brakujących
danych
–
sprawdzenie
kompletności danych w bazie,
Kontrola początku odczytu danych > 60 dni – ustawienie tego znacznika
umożliwia wybranie początku odczytu danych dawniej niż 60 dni temu,
Kontrola początku odczytu danych – ustawienie tego znacznika umożliwia
wybranie początku odczytu danych, ale nie dawniej niż 60 dni temu. To samo,
co zaznaczenie górnego okienka w przycisku Transmisja na głównym oknie
programu,
Kontrola końca odczytu danych – umożliwia ustawienie końca odczytu
danych,
Wymiana przelicznika – znacznik ustawia się automatycznie, gdy program
wykryje, że jest inny numer fabryczny przelicznika niż ten zapisany w bazie
podczas ostatniego odczytu. Można też ręcznie ustawić, od kiedy czytać dane

VI.1.6. Menu Dodatkowe opcje.
Zawiera rzadziej używane opcje programu. Najczęściej ustawiamy je tylko raz,
bądź kilka razy w czasie eksploatacji.
Znacznik aktualności danych –
zmiana
oznaczenia
aktualności
danych na liście stacji. Stacje odczytane przed chwilą mają znacznik =, standardowo zmienia
się na ~ po 1 dniu, a po 1 miesiącu na ©. Ustawienie to
można zmienić, jest ono globalne dla wszystkich stacji.
Ukryj wszystkie okna – ukrywa wszystkie okna po
minimalizacji głównego okna programu
Odczyt okresowy jest zatrzymany – opisane w
Automatyczny odczyt wielu stacji.
Monitoring „Start” – opisane w Monitorowanie stacji.
Czas dostępu 8 - 15, Pn - Pt – ustawienie okien
czasowych dostępu do stacji: jeżeli na stacji pracuje
moduł CMB-03, ustawiony w ten sposób, że jest
dostępny
w
telemetrii
tylko
w
określonych
dniach/godzinach,
to
należy
zsynchronizować
te
ustawienia. Ustawienie to jest lokalne dla danej stacji.
Plum - Ustawienia – ustawienia dla przeliczników firmy Plum ,
Licznik ^5 – w starszych wersjach przeliczników eliminuje błąd
wyświetlania licznika Vb,
Odczyt liczników – likwiduje błąd odczytu danych dobowych,
polegający na braku możliwości kontynuacji odczytywania. Po
ustawieniu program za każdym razem wyszukuje dane dobow e
przed odczytem.
Korekcja MacGAZ – zmiana formatu zapisu z programu MacGAZ
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Limity pomiarowe – umożliwia ręczne ustawienie limitów pomiarowych dla
wybranej wielkości.
Parametry transmisji - Krok odczytu – globalnie ustawiane, dla wszystkich
stacji parametry związane z transmisją danych,
Dane dobowe - Krok = 1 – wymusza odczyt danych
dobowych po jednej (standardowo),
Błąd czasu - Krok = 1 – w przypadku napotkania błędu
czasu pozwala przeczytać wszystkie dane rejestrowane po
jednej, Znacznie wydłuża to czas odczytu, ale zdarza się, że
jest to jedyna metoda odczytania zakłóconych danych,
Time Out - Min. = 1000 [ms] – minimalny time-out – w przypadku takiego
ustawienia, time-out nie będzie mniejszy nić 1000 milisekund, niezależnie od
ustawienia tego parametru w oknie Parametry stacji,
Zrezygnowano z kontroli czasu – nie sprawdza ponownie czasu próbek
odczytywanych danych z przelicznika,
Sprawdź modem – za każdym razem, gdy zostanie wybrana stacja z
modemem, program sprawdza modem podłączony do komputera w ysyłając
sekwencję poleceń AT,
Kontrola transmisji – wyświetla dodatkowe informacje w oknie raportu
transmisji,
GM – zapis na dysku – zapisywanie przychodzących ramek w pliku
tekstowym typu .log. Dla producenta.
GM 2/3 kontrola wersji programu – zmienia sposób odczytu protokołem Gaz
Modem 2 w zależności od zainstalowanej wersji firmware’u w przeliczniku. W
przypadku zmiany firmware’u w przeliczniku, program wykrywa zmianę i
ponownie odczytuje tablice DP i KW DB, w celu dostosowania do poprzednich
ustawień.
Sumowanie próbek – gdy opcja jest zaznaczona, program dodaje próbki
pochodzące z tych samych chwil czasowych.
Kontrola nadpisywanych danych – sprawdzanie zgodności danych
zapisanych w bazie i w przeliczniku w czasie ponownej transmisji tych samych
danych,
Wyszukiwanie danych bez potwierdzeń – nie sprawdza ponownie indeksów
po wyszukiwaniu danych. Nie stosować w odczytach internetowych.
Domyślny czas odpowiedzi = 10 sek. – czas automatycznej odpowiedzi
użytkownika na zapytanie z programu,

Pozycja Start/Stop - Info – pozwala ustawić pozycję okienka do ubijania
transmisji – przydaje się przy pracy na więcej niż jednym monitorze ,
Wygaszacz ekranu – blokowanie wygaszacza ekranu w czasie działania
programu,
Dźwięki – modyfikacja dźwięków programu.
Wycisz – wycisza wszystkie dźwięki,
Wybierz – pozwala wybrać dźwięki dla programu,
Set path – ustawia kolejność wyszukiwania ścieżek (zaszłość z DOS’u),
Kontrola zakłóceń portu COM – włącza nasłuch na porcie COM lub po IP –
pozwala na wykrywanie zakłóceń transmisji,
Kasuj bufor i port COM – jak w opisie. Umożliwia odblokowanie portu COM.
To samo uzyskamy, klikając na opis portu na głównym oknie programu, pod
przyciskiem Transmisja.
Modem - Port = ? – domyślny modem w komputerze. Używane w przypadku
podłączenia kilku modemów do komputera i aktywuje się w przypadku braku
jednego z nich. W tedy przełącza stację na domyślny modem,
Wymień port COM – pozwala automatycznie podmienić numery COMów w
bazie danych w przypadku jej przenoszenia.
Rezerwa: 3 – pozwala na zapis danych w pozycji Rezerwa 3. W gazomierzach
dwukierunkowych w tej pozycji podany jest kierunek przepływu gazu,
Zignoruj - © – przy zaznaczaniu stacji do transmisji danych zaznacza również
stacje odczytane dawniej, niż wskazano to w Opcje / Dodatkowe opcje /
Znacznik aktualności danych, / ~/© Sprzed ilu miesięcy ?,
Lista okien… – lista okien programu – funkcja testowa, przydaje się gdy
przełączymy się z obsługi wielu monitorów na jeden.
Właściciel komputera – rejestracja użytkownika komputera. Opisana w
Jeszcze kilka ważnych drobiazgów.
Raport – włącza możliwość wyprowadzenia raportu w programie Odczyt
przelicznika. Po włączeniu pojawiają się w menu Wydruk.
Turbo – włącza pracę testową. Pojawi się szereg dodatkowych komunikatów,
co umożliwia znalezienie błędu. Włączamy tylko na polecenie autora
oprogramowania.
GSM – zapisz kod PIN – zapisuje kod PIN dla danego modemu GSM (portu
COM),
iPlus SMS – wysłanie SMSa z modemu GSM podłączonego do komputera,
Aktywacja funkcji producenta – nigdy nie używać.
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