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Certifikace výrobce

NORMY
Hlavní hodiny pro řízení po síti DTS byly vyvinuty
a jsou vyráběny v souladu s normami EU

73 / 23 / EWG
89 / 336 / EWG
96 / 48 / EWG
Použité normy:
EN 55022 Cl. A
EN 61000-3-2

EN 61000-3-3
EN 55024
EN 61000-6-2
EN 50121-4
.

DTS 4801 / DTS 4802

Podle normy EN 55022 se jedná o výrobek třídy
A.
Zařízení může být zdrojem rušivého radiového
signálu. Řešení těchto problémů je záležitostí
zákazníka.
Poznámky k návodu a k obsluze

1.
2.

3.
4.

5.
6.

Informace obsažená v tomto návodu k obsluze podléhá změnám, které nejsou
oznamovány.
Tento návod k obsluze byl sestaven s maximální péčí tak, aby vysvětloval podrobně
všechny otázky týkající se provozu výrobku. V případě dalších dotazů nebo při zjištění
chyb v této příručce nás kontaktujte.
Neodpovídáme za přímé nebo nepřímé škody, které mohou vzniknout v souvislosti s
používáním tohoto návodu.
Přečtěte si pečlivě pokyny uvedené v tomto návodu a s nastavováním výrobku
začněte až tehdy, až správně pochopíte všechny informace ohledně instalace a
provozu.
Instalaci smí provádět pouze řádně vyškolené osoby.
Je zakázáno jakýmkoli způsobem reprodukovat, ukládat do počítače nebo předávat
dále tuto publikaci, ani její části. Autorská práva vlastní společnost
MOSER-BAER AG – CH 3454 Sumiswald / ŠVÝCARSKO.
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1

Bezpečnost
Pokyny pro bezpečnost

1.1

Přečtěte si tuto kapitolu, a celý návod k použití, dodržujte všechny uvedené pokyny. To
je zárukou pro spolehlivý provoz a dlouhou životnost zařízení.
Mějte tento návod na bezpečném místě, aby byl po ruce pokaždé, když jej budete
potřebovat.

Symboly použité v návodu k obsluze

1.2

Nebezpečí!
Prosím dodržujte bezpečnostní opatření, aby se zabránilo úrazu elektrickým
proudem. Pozor nebezpečí života!

!
!

Varování!
Prosím dodržujte bezpečnostní opatření, aby se zabránilo ublížení na zdraví a
poškození!
Upozornění!
Prosím dodržujte bezpečnostní opatření, aby se zabránilo škodám na majetku
a zařízení!
Doporučení!
Další informace o používání zařízení!

1.3

Použití
Hlavní hodiny pro řízení po síti DTS 480x.masterclock - jsou hlavní hodiny pro provoz
v síťovém prostředí. Mohou být synchronizovány serverem NTP a také pracovat jako
server NTP. Navíc mohou načítat časový signál z přijímače DCF nebo přijímače GPS
s výstupem DCF (např. z GPS 4500).
Mohou pracovat jako hlavní hodiny s podružnou linkou (se spínací funkcí pro osvětlení
hodin, spínacím programem a funkcí nastavení světových časů) nebo podružnou
linkou pro přenos polarizovaných minutových impulsů. The DTS 4802.masterclock má
dvě výstupní linky.
Další funkce a popis zařízení naleznete v kapitole 3.4.
Zařízení je navrženo pro montáž do skříně rack 19" a je určeno pro montáž do 19"
skříně. Používejte přístroj pouze v namontovaném stavu.
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!

Dodržujte bezpečnost provozu!

1.4


Nikdy neotvírejte kryt přístroje! To by mohlo způsobit úraz elektrickým proudem, zkrat
nebo dokonce požár, který by poškodil zařízení. Neupravujte zařízení!



Zařízení není určeno pro použití osobami (včetně dětí) s omezenými fyzickými,
smyslovými nebo duševními schopnosti nebo s nedostatkem zkušeností a / nebo
znalostí.
Uchovávejte obaly, jako jsou plastové fólie mimo dosah dětí. Je zde riziko udušení
v případě zneužití.

Caution!



!

Zvažte místo instalace!

1.5

Caution!



Aby se zabránilo provozním problémům, instalujte přístroj mimo dosah vlhkosti a
prachu, tepla a přímého slunečního záření. Nepoužívejte přístroj venku.



Zařízení je určeno do 19 " racku a mělo by být provozováno pouze zabudované do 19"
skříně.
V provozu se zařízení zahřívá, ujistěte se, zda je dost prostoru pro cirkulaci vzduchu
okolo zařízení. Při přehřátí se zařízení vypne. Při provozní teplotě se zařízení
automaticky restartuje, nastavení zůstane uloženo.



Nebezpečí! Ujistěte se
před použitím zařízení, po každé manipulaci a dopravě počkejte až zařízení
dosáhne teploty okolí. Velké výkyvy teploty a vlhkosti mohou vést ke kondenzaci
uvnitř přístroje, což může způsobit zkrat.

!
Caution!

Dodržujte elektromagnetickou kompatibilitu!

1.6


Toto zařízení splňuje požadavky na EMC a nízké napětí.



Tento výrobek patří do třídy A v souladu s EN 55022.
Toto zařízení může vést k rušení. V tomto případě musí být uživatelem přijata opatření.
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2

Údržba
2.1

Řešení problémů: opravy
Pokud vaše zařízení nepracuje správně, přečtěte si prosím pozorně Přílohu "D Řešení
problémů",
Pokud se vám nedaří napravit problémy, obraťte se na svého dodavatele, od kterého
jste zařízení zakoupili.
Jakékoliv opravy musí být prováděny ve výrobním závodě.
Odpojte napájecí zdroj a ihned kontaktujte svého dodavatele, pokud:

2.2

2.3



vnikla do zařízení voda



zařízení nefunguje správně a nemůžete problém vyřešit sami

Čištění


Ujistěte se, zda je zařízení čisté zejména v oblasti propojeni, zobrazovacích a
ovládacích prků.



Čistěte zařízení pouze vlhkým hadříkem.



Nepoužívejte rozpouštědla, žíraviny nebo plynné látky.

Likvidace
Zařízení
Po ukončení provozu zařízení ho nevhazujte do komunálního odpadu. Vraťte
dodavateli, který s ním naloží správně.
Balení
Během dopravy je zařízení chráněno před poškozením obalem. Obal je vyroben
z materiálu, který lze ekologicky zlikvidovat a recyklovat.
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3

Všeobecné informace: Úvod
3.1

Rozsah dodávky
Zkontrolujte prosím , jestli je dodávka úplná a informujte dodavatele do 14 dnů po
obdržení zásilky, pokud je neúplná.
Dodávka obsahuje:

3.2



DTS masterclock



Montážní sada do racku se skládá z:
- 4 ks matic pro 19“ skříň
- 4 šrouby pro matici M6
- 4 podložky pro šrouby M6



Sada konektorů
3 polový konektor pro napájení, černý
- pružinový konektor 12-pólový, oranžový
- pružinový konektor 8- pólový, oranžový
- pružinový konektor 5- pólový, oranžový
- pružinový konektor 2- pólový, oranžový



2 ks montážních kleští s pružnými svorkami

Technická data
Viz příloha: "I Technicje".

3.3

Popis zařízení v tomto manuálu
Tento návod je určen pro hlavní hodiny DTS 4801.masterclock a DTS
4802.masterclock. Pro oba modely platí DTS 480x.masterclock jen u rozdílu bude
uváděno 4801 nebo 4802 s ohledem na vlastnosti jednotlivých modelů.

.

3.4

Popis zařízení
DTS 480x.masterclock jsou hlavní hodiny pro použití v síťovém prostředí. Mohou být
synchronizovány z NTP serveru nebo být použity jako NTP server. Navíc může být
časový údaj synchronizován DCF nebo GPS signálem (např. GPS 4500).
Jako hlavní hodiny mají výstup samostavitelné podružné linky MOBALine (se spínací
funkcí pro osvětlení hodin, spínacích programů a nastavení světových časů) nebo
nebo alternativně podružnou linku řízenou minutovými impulsy. DTS
4802.masterclock je vybavena dvěma linkami.
Dále je možno generovat sériové telegramy a odesílat je přes RS485 (jen DTS
4801.masterclock) nebo RS232. DTS 4801.masterclock umožňuje také řídit až 31
zařízení přes monitorovanou linku RS485 (s funkcí spínání podsvětlení hodin).
DTS 480x.masterclock mohou řídit NTP podružné hodiny včetně přenosu časových
zón s použitím adresování multicast.
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Jako „hlavní“ hodiny mohou synchronizovat další hlavní hodiny nebo další zařízení
s příjmem DCF a monitorovat 4 vstupy alarmu. Jako možnost k DCF mohou být také
generovány synchronizační pulsy.
DTS 480x.masterclock posílá e-mails a SNMP traps jako upozornění (varování).
Pomocí SNMP může být stav a konfigurace systému a řídít DTS 480x.masterclock.
DTS 480x.masterclock může být připojeno jako hlavní hodiny k MTC CAN modulu
který může řídit a monitorovat až 16 hlavních hodin.
V rámci systému DTS fungují jako hlavní hodiny nebo hodinová linka.

Typy zařízení

3.5

Model:

Charakteristické vlastnosti:

V.:

DTS 4801.masterclock

Podle výše uvedeného popisu
1 podružná linka MOBALine/Impulse
1 linka RS 485

203397

DTS 4801.masterclock IRIG-B

DTS 4802.masterclock

© MOBATIME

Jako DTS 4801, navíc s IRIG-B / AFNOR
/ DCF-FSK – linkou
(vestavěný IF 488 interface)
Podle výše uvedeného popisu
2 podružné linky MOBALine/Impulse
ne RS 485 hodinová linka
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3.6

DTS Distributed Time System
DTS (Distributed Time System)je systém vyvinutý ve společnosti Moser-Baer AG pro
propojení decentralizovaných hlavních hodin, podružných hodinových linek, a
časových serverů. Jako spojení je používáno LAN (Ethernet). DTS lze centrálně řídit a
monitorovat.
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4

Displeje
4.1

LED displeje, pohled zepředu

Popis

Barva

Stav

Vysvětlení

napájení

zelená

svítí
nesvítí

síťové nebo DC napájení je v pořádku
chybí napájení

alarm

červená

svítí
nesvítí

alarm je aktivní
žádné alarmy

sync

zelená

svítí

DTS 480x jsou schopny číst časový signál z časového
zdroje

problikává

nesvítí

vnitřní časový zdroj (RTC) nebo manuální nastavení
času (bliká pokud se nezobrazí alarm "NTP synch.
Lost" nebo není k dispozici externí časový zdroj po
restartu)
zdroj synchronizace není k dispozici,
nesvítí, když se zobrazí alarm "Failure time source
Str". Viz kap.6.5.11, menu 1: "Stratum limit pro
synchalarm".
Pro časový zdroj DCF je časové zpoždění pro tento
alarm definované v kap 6.5.1,.menu 7: "Stratum TO
(0-16) DCF/GPS fail".

Monitorovací kontrolky sítě LAN:

levá

zelená
oranž.

bliká
bliká

aktivita sítě
není spojení se sítí

pravá

žlutá

nesvítí
svítí

10 Mbit
100 Mbit

4.2

LED LED displeje, pohled zezadu

Popis

Barva

DCF in

červen bliká
á

© MOBATIME
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Vysvětlení

DCF (GPS příjem)

11 / 116

800652.09

4.3

Displej
Displej zobrazuje aktuální stav DTS 480x.masterclock.

zobrazuje:

-čas datum
-aktuální časový zdroj
-Stratum DTS 480x.masterclock
-čas linky MOBALine / Impulsní linky
-verzi Software
-IPv4 adresu
-IPv6 adresu
-souhrn alarmů
-aktuální alarmy

Displej lze ovládat pomocí příslušných tlačítek “displeje”.
Nejprve stiskněte tlačítko rychle:
Další krátká sepnutí:
Delší stisknutí tlačítka (>3 sek):

Přepnutí do podsvětlení displeje
Projdete všemi obrazovkami
Změna výchozího zobrazení (čas a datum)

Po třech minutách bez dalšího stisku tlačítka se zobrazení nastaví na výchozí a
podsvícení displeje zhasne.
Pokud je připojený USB flash disk, zobrazí se. Pokud budou kopírovány pouze
telegramy a/nebo programové soubory lze ho aktivovat přímo tlačítkem. (Stiskněte
tlačítko pokud se nespustí proces kopírování).

© MOBATIME
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5

Instalace
5.1

Upozornění

Nebezpečí! Vždy brát v úvahu:
Konektor pro síťové napájení je umístěn na zadní straně zařízení DTS 4801 /
DTS 4802 masterclock. Tato zástrčka odděluje zařízení od napájení, musí být
odpojena od elektrické sítě v případě údržby.
Zařízení může připojovat pouze elektrikář s licencí.
Musí být dodržovány všechny platné předpisy pro instalaci elektrických zařízení.

5.2

Připojení
Zapojení jsou uvedena v příloze „A

Schémata zapojení".

Lze připojit pouze určená zařízení pro různé vstupy a výstupy.

5.3

Zavádění systému DTS 480x.masterclock
Normální doba zavádění operačního systému u DTS 480x.masterclock
s přednastaveným IP nebo DHCPje přibližně 60 sek. Zavádění operačního systému je
možno monitorovat na sériovém terminálu, po zavedení systému se na displeji zobrazí
text: "starting" (během procesu spouštění je displej tmavý a prázdný). Bez napojení na
DHCP server může první spuštění trvat až 75 sek. Následně je pak volba DHCP
v nastavovacích parametrech nastavena do stavu “off”
Zobrazení “starting“ zůstává až do doby výstupu linek.
Doba v závislosti na konfiguraci je 5-30 sek.

© MOBATIME
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5.4

Standardní nastavení (standardní MOBATIME)
General

Internal time zone(interní čas. zóna)
MEZ
Menu password (heslo Menu)
dts
Language
English

Time source Source
Stratum
Error stratum
DCF timeout
DCF correction
Offset per Stratum
Synch only offset

DCF-GPS (UTC)
auto
5
off
0ms
50ms
off

Lines

DCF output
Lines 1 and 2
NTP slave clocks /
Time zone server
RS485 / telegram
switching function

off, UTC
on, MOBALine, MEZ

Network

DHCP
DHCPv6
Autoconf IPv6
Link
Hostname

on
off
off
auto
DTSxxxxxx (x = 6 last digits of the
MAC addr.)

Alarm

Relay
Mail
SNMP traps

all on, except 4 alarm inputs
off
off

NW Services SSH
Telnet
FTP

on
on
on

SNMP

off
romobatime
rwmobatime

Modus
RO community
RW community

SNMP Traps Mode
Trap community

© MOBATIME

off
off
off

off
trapmobatime
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6

Konfigurace
6.1

Obecně
Konfigurace probíhá přes terminal menu nebo SNMP. SNMP proces je vysvětlený
v kap. “9 SNMP". Nastavení prostřednictvím terminal menu probíhá buď přes Telnet,
SSH, nebo sériový terminál (sériový terminál se používá zejména pro první nastavení).
Po připojení se zobrazí přihlašovací obrazovka:

Chcete-li spustit menu, musí být dts přihlašen jako uživatel. Standardní heslo je dts.
(Pro změnu hesla  viz kap. “4.4.20 Obecné nastavení“).
V daný čas lze otevřít pouze jedno menu. První otevřené menu má přednost. Menu se
automaticky zavře po 15 minutách nečinnosti a spojení přes Telnet nebo SSH se
přeruší.
Backspace:

Backspace musí být na sériovém terminálu nastaven na “delete”
Např. pro HyperTerminal musí být nastaveno "File  Properties  Settings Backspace sends DEL".
Lokální výpis “Localecho”:
Některé terminály (serial nebo Telnet) nezobrazují zadané znaky. Proto je nutné
aktivovat (zapnout do režimu “on”) lokální echo na takovém terminálu.

© MOBATIME
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6.1.1

Připojení přes sériový kanál

Windows 2000, XP, Vista: HyperTerminal
Windows 7:

Putty (Download from Internet)

Linux:

Minicom

Switch off Xon/Xoff and hardware handshake.
Po navázání spojení může být menu vyvoláno stiskem klávesy ENTER.
V průběhu restartu zařízení se na sériovém kanálu vypisují boot informace.

!

Upozornění: před vypnutím PC vždy přerušte sériové spojení (přerušte program
pro terminál nebo rozpojte konektor RS232).

6.1.2

Telnet

Windows 98, 2000, XP, Vista, Windows 7: Zadejte Start  Run  telnet [IP-address]
Password: dts
NetTerm (Shareware)
Odstartovat terminál a pak zadat “telnet [IP-address]”

Linux:

6.1.3

SSH

Windows 98, 2000, XP, Vista, Windows 7: e.g. with Putty
Linux:

© MOBATIME

Odstartovat terminál a pak zadat “ssh dts@[IP-address]“
Heslo: dts
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6.1.4

Struktura menu

menu title

parameters

menu options

response line
input line (prompt)

status line

V záhlaví menu se vždy zobrazuje aktuální menu. Položky menu zobrazují všechny
funkce menu, které je možno navolit. Pokud nejsou v menu další nabídky, zobrazují
se nastavené parametery. Na řádku odezvy se zobrazují všechna chybová hlášení
(např. neplatná zadání) nebo doplňkové informace k jednotlivým vybraným bodům
v menu. Řádek s výzvou ukazuje aktuální možné zadané hodnoty nebo volitelné
položky (option). Stavový řádek se zobrazuje pouze mají –li být zobrazeny informace
např. "An alarm is active".
Všechna zadání musí být potvrzena stiskem tlačítka ENTER () (nebo např. také
ESC.).
Okno”Menu” může být kdykoliv ukončeno stiskem Ctrl-C (včetně ukončení Telnetu
a SSH připojení).
Požadované menu je možno vybrat příslušným číslem.
Čísla 98 a 99 se vždy používají stejným zůsobem:
1

Číslem 98 se zadaná nastavení uloží do paměti a provede výstup z menu. Podle
modifikace dojde k restartu DTS 480x.masterclock nebo některé funkce.

2 Číslem 99 jsou odmítnuty všechny změny v menu a je proveden výstup z menu.
V menu, kde data nemohou být uložena data (command 98), lze z menu vystoupit
pouze s číslem 99, žádné změny nebudou uloženy.
3 Stiskem ENTER bez zadání hodnoty se obnoví obrazovka.

© MOBATIME
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6.2

Hlavní menu

Menu:

© MOBATIME

Status - stav

Zobrazení různých stavových informací týkajících se provozu
a životního prostředí
viz kap. “6.3 Stavové menu“

Configuration

Konfigurace hodin DTS 480x.masterclock
viz.kap “0 Konfigurce Menu“

Maintenance

(údržba)
Aktualizace software, zálohování (backup) a obnovení
(restore)
viz kap. “6.4 Údržbové menu“
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6.3

Stavové Menu
Stavové menu se skládá ze dvou stránek.
Stavové menu stránka 1:

Toto menu ukazuje různé informace o aktuální provozní situaci.
1. Dotaz na alarmové stavy- zobrazení všech aktivních chyb na DTS
480x.masterclocks..
Zobrazení alarmů (64) na NMC na čtyřech stránkách. Stránky Menu ALARM
DETAIL je možno vyvolat stiskem ENTER. Aktivní alarmy jsou zobrazovány s *.
Menu ALARM DETAIL je možno opustit stiskem ESC. Všechny aktivní alarmy
hodin NMC jsou zobrazovány - maskování (E-mail, Traps, Relay) bude popsáno
dále.
2. Alarm historie – zobrazení historie alarmů
Zobrazení zaznamenaných alarmů pro hodiny DTS 480x.masterclock metodou
nejnovější alarm jako první. Stránky menu ALARM RECORDING je možno vyvolat
stiskem ENTER.. Výstup z této stránky menu se provede číslem 99.
Max. velikost reportu chyb: 240 zpráv.
3. Zobrazení aktuálního času a stavového displeje. Viz kap. "6.3.1 Časová informace
a stav"
4. Zobrazení aktuálního časového zdroje. Viz kap. "6.3.2 Informace zdroje času".
5. Zobrazení informací o lince (čas linky, stav, proud linky).
6. Zobrazení aktuální konfigurace sítě. Stiskem ENTER se zobrazí druhá stránka s
informacemi o síti.
7. Zobrazení vnitřního stavu (internal status,..). Tyto informace jsou určeny pouze pro
účel podpory.
8. Informace o výrobku (sériové číslo, verze firmware, atd.).
9. Všechny software verze DTS 480x.masterclock.

© MOBATIME
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10. Stavové menu stránka 2:

Zobrazení informací o vnitřním stavu serveru NTP.

© MOBATIME
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6.3.1

© MOBATIME

Informace o čase a stavu

- Internal time of the DTS:

místní čas

- Stratum of DTS:

aktuální vrstva

- Last measured drift:

drift před poslední korekcí quartz
in "()" Frekvence NTP (pouze pro podporu)

- Time source:

aktuální zdroj času

- Offset to source:

offset ke zdroji (zdroj – čas systému)

- Jitter of the source:

current jitter

- Quality of the source:

kvalita zdroje

- CAN server

aktuální CAN server v režimu CAN
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6.3.2

© MOBATIME

Informace o časovém zdroji

- Currently measured offset:

poslední změřený offset

- Last time received DCF:

naposled obdržené z DCF zdroje
In "()" informace o počtu dostupných
satelitů (pouze s GPS 4500).
s přjímačem DCF je to libovolná hodnota.

- Sec. counter DCF:

hodnota na počítadle se navýší o 1 každým
pulsem DCF. Pro značku minut je počítadlo,
nastaveno na 0.

-Stratum of the source:

stratum místního zdroje času může být
definována touto hodnotou
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Nastavení menu

Nastavení DTS 480x.masterclock přes různá sub-menu:
1. Konfigurace linek / výstupů (MOBALine, impulsní linka, DCF OUT, RS485, sériové
telegramy, NTP podružná hodinová linka, spínací funkce), viz kap."6.3.3 Lines"
2. Konfigurace časového zdroje zálohování atd..
Viz kap. "6.3.12 Time handling"
3. Nastavení alarmů (alarm relé, e-mail, SNMP)
Viz kap. "6.3.18 Alarms"
4. Obecné nastavení DTS 480x.masterclocks (jazyk,časová zóna pro alarmy
a obrazovky, heslo do menu...)
Viz kap. "6.4.21 Obecné nastavení"
5. Nastavení sítě
Viz kap "6.3.24 Síť"
6. Služby (switch network services jako FTP, Telnet, SSH on nebo off)
Viz kap. "6.3.25 Services (Network services FTP, Telnet, SSH....)"
7. SNMP konfigurace pro GET/PUT.
Viz kap. "6.3.26 SNMP" (Více o traps v menu ’2. Configuration’ 
’3. Alarms’  ’3. Traps’. Viz také kap. 6.3.22 SNMP Traps)

© MOBATIME
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6.3.3

Lines

V „lines“, lze nastavit 5 následujících funkcí:
 MOBALine / Impulsní linka 1  Viz kap. “6.3.4 MOBALine“
 Viz kap.“6.3.6 Impulsní linka“
 MOBALine / Impulsní linka 2  Viz kap.“6.3.4 MOBALine“
 Viz kap.“6.3.6 Impulsní linka “
(2. Linka je aktivní pouze s DTS 4802.masterclock)
 DCF / Pulsní výstup
 Viz kap.“6.3.7 DCF / Pulsní výstup“
 Ser. telegramy / RS485 Linka  Viz kap.“6.3.8 Sériové telegramy”
 Viz kap.“6.3.9 Linka RS485”
(Linka RS 485 je aktivní pouze s DTS
4801.masterclock)
 NTP podružné hodiny / časový server
 Viz kap.“6.3.10 Podružné hodiny NTP / Server
časových zón
 Spínací funkce
 Viz kap.“4.4.9 Spínací funkce“

6.3.4

MOBALine

Linka podružných hodin MOBALine se spínací funkcí pro osvětlení hodin, spínací
program (Switch Program) a funkce světových časů (World Time Function).
Zobrazení linky 1 nebo 2

1. Výběr typu linky: 0 = MOBALine, 1 = Impulsní linka
2. Výběr funkce linky: linka vypnuta, linka zapnuta, hodiny se nastaví na 12:00.
3. Výběr MOBALine módu: kroky po minutě, kroky po 30 sekundách nebo plynule
(kroky po 10 sek)
4. Výběr časové zóny (viz kap. “6.3.29 Výběr časové zóny“)
5. Výběr max.proudu (0-700mA) na lince. Linka vypíná v okamžiku přetížení.
DTS 4802.masterclock: max. proud se rozdělí mezi obě linky, druhou linku lze
nastavit pouze na zbytek do maximální výše.
6. Spínací funkce zapnuto nebo vypnuto
© MOBATIME
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7. Funkce světových časů zapnuto nebo vypnuto
8. Konfigurace tabulky časových zón pro světové časy
Důležité: Změny mohou být prováděny pouze je-li hodinová linka vypnuta!

Tabulka časových zón pro funkci světových časů:

Zobrazení všech položek časových pásem (20) světových časů pro MOBALine funkci
světových časů.
Zadáním čísla zóny může být konkrétní vstup změněn.
Výběr časové zóny (viz kap. “6.3.29 Výběr časové zóny“)
Výstup z obrazovky s “99“, změny jsou uloženy nejprve na stránce overlying menu
nebo stiskem reset.

6.3.5

IRIG-B, AFNOR (Option)

V případě, že hodiny "DTS 4801.masterclock IRIG-B“ model mají zabudovaný IF 488
interface, je tato funkce možná jen pokud je hodinová linka konfigurovaná jako
MOBALine!
Rozhraní IF 488 je standardně nastaveno podle normy IRIG-B. V případě požadavku
na jiný kód (např. AFNOR), musí být rámeček NMC odstraněn a IF 488 je pak možno
konfigurovat přepínači DIP (viz Příloha F Option IRIG-B: IF 488 konfigurace).
K rozhraní IF 488 je možno připojit max. 15 podružných hodin.
MOBALine je vždy zobrazovaná v menu (také s vestavěným interface IF 488).
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6.3.6

Impulsní linka

Podružná impulsní linka se zobrazuje s číslem linky:

1. Výběr typu linky: 0 = MOBALine, 1 = Impulse line
2. Výběr funkce: : linka vypnuta, linka zapnuta
3. Výběr módu link: minutový krok, ½ minutový krok, 1/5 minutový krok, 1/8 minutový
krok, sekundový krok
4. Výběr časové zóny (viz kap “6.3.29 Výběr časové zóny“)
5. Výběr maximálního proudu (0-1,000mA) na lince. Linka je vypnuta tak dlouho
pokud je overcurrent připojen.
DTS 4802.masterclock: : Max. proud se rozdělí mezi obě linky, druhou linku lze
nastavit pouze na zbytek do maximální výše.
6. Čas linky ve formátu: “hh:mm:ss RR.MM.DD“
7. Doba pulsu (200-30000ms, resolution approx. 50ms)
8. Délka mezery v doběhovém režimu (200-30000ms, resolution approx. 50ms)
9. Doběhový cyklus: 12 hod, 24 hod, 1 týden
Důležité: Změny mohou být prováděny pouze při vypnuté hodinové lince!

Normal operation

tPD

Acceleration

tPD

tPP

tMode

tPD:
tPP:
tMode:
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Čas pulsu
Čas pauzy
Impulsní interval je stanoven módem linky (např. min = 1 minuta)
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6.3.7

DCF / pulzní výstup

1. Volba funkce linky: linka vypnuta, DCF výstup, pulsní výstup
2. Volba časové zóny -> viz kap. “6.3.29 Výběr časové zóny“
3. Výběr pulzního režimu: sekundy, minuty, hodiny nebo zákaznické nastavení.
(aktivní pouze s funkcí pulsního výstupu)
4. Výbět délky pulsu v ms (20-500 ms)
(aktivní pouze s funkcí pulsního výstupu)
5. Uživatelem definovaný interval pulsu(1-3600 sek) je k dispozici pouze pro puls typu
3 (=uživatel) (hodnota se zobrazuje pouze tehdy). Puls je vysílán jako násobek
intervalu pulsu, počínaje sekundou 0 a minutou 0,
např. :
- interval pulsu 960 s (16 min)
 pulsy jsou vysílány v čase: 00:00:00, 00:16:00, 00:32:00, 00:48:00, 01:00:00,
01:16:00 ...
– interval pulsu 25 sek
 pulsy jsou vysílány: 00:00:00, 00:00:25, 00:00:50, 00:01:15, 00:01:40, 00:02:05
...00:59:35, 01:00:00, 01:00:25 ...
6. Korekce výstupu (-500ms...+500ms)

© MOBATIME
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6.3.8

Sériové telegramy

Výstup sériových telegramů přes RS232 a RS485.
(RS485 a NMEA jsou dostupné pouze u DTS 4801.masterclock)

1. Výběr módu:
Linka vypnuta, RS485 linka, sériové telegramy, NMEA
(RS485 linka a NMEA jen u DTS 4801.masterclock).
2. Výběr časové zóny (viz kap. “6.3.29 Výběr časové zóny“)
3. Com mode:
0 = off
1 = send
2 = read RS232
3 = read RS485
4 = send and read (read only from RS232)
5 = send and read (read only from RS485)
The modes 2 and 3 (read RS232 and read RS485) are not yet available.
4. Baudrate: 300, 600, 1200, 2400, 4800, 9600, 19200, 38400
5. Data bit: 7 nebo 8
6. Stop bit: 1 nebo 2
7. Parity:
8. Výběr souboru telegramu se provede v menu “SELECT FILE“
Důležité: Pro nastavení parametrů musí být nejprve vybrán typ linky!
Popis funkce telegramů a souboru telegramů naleznete v příloze E Sériové telegramy.

© MOBATIME
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Výběr souboru telegramů:

Postup kopírování telegramů je vysvětlený v kap. "7.9 Kopírování telegramových nebo
programových souborů do DTS 480x.masterclock".

© MOBATIME
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6.3.9

Linka RS 485

Monitoruje až 31 podružných hodin (k dispozici pouze s DTS 4801.masterclock)

1. Volba funkce linky:

linka vypnuta, RS485, sériové telegramy

2. RS-485 mód: vypnuto, monitorování, pozice “12“ hodin
3. Výběr časové zóny (viz kap. “6.3.29 Výběr časové zóny“)
4. Spínací funkce: 0=off, 1-64 = číslo funkčního kanálu
5. Výběr a konfigurace podružných hodin (menu hodinové linky RS 485)
6. Seznam chyb (historie) hodinové linky (seznam chyb linky RS 485, viz další
stránky)
Důležité: Pro nastavení parametrů musí být nejprve vybrán typ linky!

Linka RS485 komunikuje přes interface RS 485 s následujícími parametry::
9600 bauds, 7 data bits, parita, 1 stop bit, no flow control.
Pro monitorované hodiny je používán MOBA-RS485 PROTOCOL.
Broadcast funkci lze konfigurovat sériovým telegramem MC482STD.TEL.
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Menu RS 485 hodinové linky
Na třech stránkách jsou zobrazeny všechny podružné hodiny (31) na sériové lince
RS485. Stránky je možno vyvolat stiskem tlačítka ENTER. Hodiny s hvězdičkou [*] jsou
aktivní, hodiny s [ ] jsou vyřazeny z činnosti (nejsou monitorovány). Dále je zobrazován
název, stav, typ a aktuální dohled nad osvětlením.
Zadáním čísla hodin se zobrazí vybraná stránka hodin:

1. Volba funkce hodin vypnuto nebo zapnuto
2.

Název hodin pro jejich identifikaci / umístění hodin
Stav hodin: “v provozu“, “bez připojení“, “nesprávný čas“, “chyba komunikace“,
“chyby zařízení“, “neznámý“,
(Chyba komunikace: např. když dvoje hodiny mají stejnou adresu)
V závorce vedle stavu – info pro podporu.
Typ hodin, např. SU 190, DMU 140, DMU 350, DC 57/100/180
Software a verze software těchto hodin
Aktuální stav osvětlení
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Seznam alarnů linky RS 485 s podružnými hodinami:

Zobrazení čísla chyby (trvale), názvu zařízení určitého čísla (č. hodin), kalendářního
data a času chyby vyjádřené v univerzálním světovém čase UTC, názvu chyby a
chybového kódu.
Při každém restartu hodin NMC dojde k výmazu seznamu chyb.
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6.3.10 Podružné hodiny NTP / Server časových zón
Podružná linka NTP pro řízení podružných hodin připojených na siť LAN (Ethernet).
Tuto hodinovou linku je možno použít pro realizaci funkce světového času (World Time
Function).

1. Mód hodinové linky: 0 = vypnuto, 1 = vysílání NTP multicast, 2 = vysílání NTP
Multicast a tabulky časových zón, 3 = vysílání tabulky časových zón, 4 = časová
zóna na požádání, 5 (jen pro údržbu) = vysílání prázdné tabulky časových zón
a návrat do předchozího režimu.
2. Adresa Multicast pro protokol NTP a server časové zóny: 239.192.54.x
Group address: x = 1..15 pro zařízení MOBATIME, např. NCI, SEN 00.
3. Port Multicast server časoých zón (zadejte libovolnou hodnotu; není dovoleno
ponechat toto místo prázdné! Např. hodnota: 65534). Port je potřebný také pro
zadání vyžádaných vstupů časových zón. (mód 4).
4. Interval výzvy (poll) pro NTP Multicast, v podobě 2 umocněná na hodnoty výzvy
v sekundách
např. hodnota poll = 2  interval: 22 = 4 s, hodnota poll = 5  interval: 25 = 32 s
Pro redundandní Multicast časové servery viz poznámka na následující straně.
5. Doba životnosti paketu (Paket time to live - TTL) Multicast, v hopech (hops).
(počet routerů na síti pro přenos paketů. Pro jednoduché sítě bez směrování –
routing – zadáme hodnotu “1”; pro 1 Router zadáme 2).
6. Tabulky časové zóny “Interval pro odesílání”: 10 – 86400 s.
7. Doba prodlevy mezi odesláním jednotlivých záznamů do časových zón (jedna zóna
na jeden paket Multicast) tabulky: 1 – 60 s.
8. Konfigurace jednotlivých zadání do časové tabulky. Přechod do menu “TABULKA
ČASOVÝCH ZÓN”
Důležité: Změny v adrese Multicast, intervalu “poll” a hodnotě TTL budou mít za
následek restart serveru NTP !
Důležité: Pro provoz komunikace Multicast (NTP and Time Zone Server) je třeba
nakonfigurovat, když je požadováno (viz kap. 6.3.24 Network). Gateway lze nastavit
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manuálně nebo protokolem DHCP.
Pokud není k dispozici žádná gateway, je možno použít vlastní IP adresu.

Důležité! Redundantní NTP Multicast časový server:
Pokud jsou ve stejné síti dva NTP servery by měly posílat NTP protokol se stejnou
Multicast IP adresu (redundance), pak musí být první server nakonfigurován s malým
pollinterval (např. 2  4 sek.) a druhý server podruhé server s velkou pollinterval (min.
100 x větší, např. 9  512 sekund). Pokud první server odesílá Multicast pakety, pakety
z druhého serveru jsou ignorovány. Tato konfigurace je třeba, aby bylo dosaženo
definované situace pro koncová zařízení (DTS 480x.masterclock s častější relací NTP
má vyšší prioritu pro příjem času).

Time zone table for the NTP slave clock line:

Zobrazení všech zadaných časových zón (15) serveru časové zóny, pro podružné
hodiny NTP.
Pro změnu časové zóny stačí zadat příslušné číslo.
Volba časové zóny (v kap. “6.3.29 Výběr časové zóny“).
Výstup z této stránky je možno provést s “99“. Změny jsou nejprve uloženy nebo
vynulovány na stránce overlying menu.

© MOBATIME
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6.3.11 Spínací funkce / Spínací program
Spínací funkce pro MOBALine (kanálové relé) a hodinová linka RS485 pro podsvícení
podružných hodin.

1.

Výběr časové zóny (viz kap. “6.3.29 Výběr časové zóny“)

2.

Výběr programového souboru v menu “SELECTION OF FILE“

3.

Změna spínací funkce soumraku v menu “SWITCH FUNCTION TWILIGHT“

4.

Změna řídícího vstupu v menu “CONTROL INPUTS“

5.

Změna aktuálního stavu kanálu / manuálního řízení v menu “CHANNEL STATE“

V kapitole „10“ Popis a spínací funkce“ je popsána konstrukce a závislost funkce
přepínače.

© MOBATIME
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Výběr souboru spínacího programu:

Kopírování programového souboru je popsáno v kapitole "7.9 Kopírování telegramu
nebo programového souboru do DTS 480x.masterclock".
K odstranění výběru souboru vložte: 99.
Spínací funkce Twilight:
Spínací funkce vypočítává východ a západ slunce na základě zadané pozice. Přesnost
výpočtu je +/-5 min. v rozmezí 60° sever 60° jih.
Spínací funkci lze připojit s AND, OR, nebo výhradně ke kanálu.

1.

Kanál: 0 = off, 1 - 64 = přiřazený kanál.

2.

Link Twilight:

0 = Výhradně funkce Twilight
(Spínací programy jsou na tomto kanálu skryty)
1 = Funkce Twilight je zapojena
do spínacího programu OR
2 = Funkce Twilight je zapojena
do spínacího programu AND

© MOBATIME
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3.

Zeměpisná poloha: zeměpisná délka ve stupních. East (východní) = záporná
hodnota

4.

Zeměpisná poloha: zeměpisná šířka ve stupních. South (jih) = záporná hodnota

5.

Zapnutí 0 – 600 min před východem slunce (definuje, kolik minut před vypočteným
časem východu slunce má dojít k zapnutí osvětlení).

6.

Vypnutí 0 – 600 min po východu slunce (definuje, kolik minut po vypočteném času
východu slunce má dojít k vypnutí osvětlení).

7.

Zapnutí 0 – 600 min před západem slunce (definuje, kolik minut před vypočteným
časem západu slunce má dojít k zapnutí osvětlení).

8.

Vypnutí 0 – 600 min po západu slunce (definuje, kolik minut po vypočteném čase
západu slunce má dojít k vypnutí osvětlení).
-1: S touhle hodnotou se čas vypnutí zpozdí do dalšího východu slunce,
osvětlení je zapnuté po celou noc.

Actual state = aktuální stav: ukazuje, zda je spínací funkce aktivní (on) nebo neaktivní
(off). Změnu stavu na lince (MOBALine a RS485) je možno zpozdit až o
1 min.

Řídící vstupy:
Každý ze 4 alarmových vstupů může být zapojen jako řídící vstup nebo spínací vstup
ke kanálu AND, OR nebo exclusive (= výhradně ke kanálu).

© MOBATIME

1.

Kanálový vstup 1: 0 = off, 1 – 64 =přiřazený kanál.

2.

Vstupní linka 1: 0 = spínací výstup exclusive (spínací programy jsou skryty)
1= spínací vstup je zapojen do spínacího programu OR
2 = spínací vstup je zapojen do spínacího programu AND

3.

Kanálový vstup 2: 0 = off, 1 – 64 = přiřazený kanál.

4.

Vstupní linka 2: viz 2.

5.

Kanálový vstup 3: 0 = off, 1 – 64 = přiřazený kanál.
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6.

Vstupní linka 3: viz no. 2

7.

Kanálový vstup 4: 0 = off, 1 – 64 = přiřazený kanál.

8.

Vstupní linka 4: viz no.

Jestliže je vstup alarmu použit jako vstup spínače, musí být maskován ve všech
alarmových maskách.
V kapitole 10 Popis spínací funkce“ jsou popsány nastavení a závislosti spínacích
funkcí
Stavový kanál:

Zobrazení všech 64 kanálů spínacích funkcí. Přepnutí na kanál je zobrazeno
symbolem [*]. [ ] znázorňuje uzamčený kanál ve vypnutém stavu zatímco [*]
znázorňuje zapnutý kanál v uzamčeném stavu
s kanál je zapojen do výpočtu soumraku
Vstupem do kanálu může být stránka změněna manuálním přepnutím na příslušný
kanál.
Po restartu nebo změně programového souboru může trvat 2 minuty než budou
zobrazené údaje odpovídat skutečným údajům na kanálovém relé.

© MOBATIME
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Manuální spínání:

© MOBATIME

1.

Channel on: Kanál je ihned přepnut. Kanál pak opět převezme stav spínacích
programů, spínací funkce nebo spínacího vstupu. To může trvat až 2 minuty.

2.

Channel off: Kanál je ihned vypnut. Kanál pak znovu přebírá stav spínacích
programů, spínací funkce nebo spínacích vstupů. To může trvat až 2 minuty.

3.

Channel on and lock: Kanál je ihned zapnut a uzamčen.

4.

Channel off and lock: Kanál je ihned vypnut a uzamčen.

5.

Unlock channel: Kanál znovu přebírá stav spínacích programů, spínací funkce
nebo spínacích vstupů. Může trvat až 2 minuty.
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6.3.12 Doba zpracování
V menu '2 Configuration  2 Time handling', se nastavení provede pro následujících
5 funkcí:
 Obecné nastavení  viz kap. “ 6.3.13 Obecné nastavení času“





Nastavení lokálního časového zdroje  viz kap. “6.3.14 Časový zdroj“
NTP Server / NTP zdroje  viz kap. “6.3.15 NTP Server"
CAN (MTC)  viz kapitola “6.3.16 Komunikace sítě alarmu (CAN) s MTC"
Manuální nastavení času  viz kap. “6.3.17 Manuální nastavení času“

6.3.13 Obecné nastavení času

Stratum limit pro synchalarm:
Stratum limit (1-16) pro vygenerování alarmu „Výpadek časového zdroje Str“.
Výchozí hodnota: 5.
Vysvětlení:
Když je stratum DTS 480x.masterclock vyšší nebo rovno hodnotě
"Stratum limits for synchalarm", pak se po opravě zpoždění alarmu o
1 minutu zobrazí "Failure time source Str"  sync LED turn off !
2. Mód přestupné sekundy:
0
Vypnuto
1
Dodatečná vteřina je přidána do nastaveného časového období.
Nastaveno na 0=off po přidání přestupné sekundy.
-1
Sekunda je vynechána v nastaveném časovém období.
Nastaveno na 0=off po přidání skoku sekundy.
2
Automatické rozpoznání skoku sekundy. Možné pouze v případě, že zdroj
oznámí skokovou sekundu!
3. Nastavení doby přestupné sekundy v UTC ve formátu: “hh:mm:ss JJ.MM.TT“. Další
doba se zobrazí jako návrh.
Pro víc informací o přestupné sekundě viz kap. “Chyba! Nenalezen zdroj odkazů.
Přestupná sekunda“.

© MOBATIME
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6.3.14 Časový zdroj
Konfigurace časového zdroje: '2 Configuration  2 Time handling  2 Local time
source setting':

1.

Typ zdroje:

0=žádný, 1=DCF, 2=lokální, 3=sériový
(sériový pouze ve spojení s NMEA

2.

Časová zóna zdroje:

viz kap. “6.3.29 Výběr časové zóny“)

3.

DCF/GPS korekce zdroje: (-60000ms..+60000ms)

4.

Zpoždění alarmu při výpadku časového zdroje (minuty):
0 = off, 1 – 2'160min, default = 0
Error: “Failure time source TO“

5.

Synch. only offset:

6. Fix stratum:

7.

0=off
100 - 5000ms= Limits as from which time is no longer
accepted  Alarm “Syn only diff too large“
0=Stratum (vrstva) je automaticky vypočítána na základě
časového zdroje
1 - 15=Stratum je pevně stanovena

Stratum TO (Timeout) (0-16) DCF/GPS fail:
Doba změny stratum (vrstvy) 1 až 16 v případě časové ztráty (1-999h),
např. 24 hod  po DCF/GPS chybě časového zdroje, stratum (vrstva) načítá
od 1 k 16 v průběhu 24 hod
Výchozí hodnota: 12h

Pro popis časového zdroje viz kapitola “Chyba! Nenalezen zdroj odkazů. Časová
administrativa“

© MOBATIME
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6.3.15 NTP server
NTP může fungovat jako server nebo jako spojení server/client.
Ke spuštění NTP jako zdroj (NTP klient), musí být nastaven alespoň jeden server
v menu ’2 Configuration’  '2 Time Handling'  ’3 NTP Server / NTP Sources’
Přesné chování NTP časových zdrojů je popsáno v kap. “8.2 Příjem času z NTP“.
Další 2 multicast nebo broadcast adresy mohou být nastaveny:

1.-4.

Přehled o nastavených NTP – časových zdrojích. Vyberte nastavení a zobrazte
změny v menu "ENTRY TIMESOURCE"

5.-6. Přehled o nastavených NTP – broadcast adresách. Vyberte nastavení
a zobrazte změny v menu “NTP MULTI- / BROADCAST- ENTRY“
7.

Ověřování NTP: Změny v menu “NTP AUTHENTICATION“

Informace o multicast – adrese, nastaveno pro NTP podružné hodiny.

© MOBATIME
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Konfigurace jednotlivé server/peer adresy se provede následovně:

1.

Vložte časový zdroj (IP-addresu nebo jméno, např. “ntp.metas.ch”
VSTUP bez zadání adresy smaže hodnotu.

2.-3. Nastavení Minpoll a Maxpoll: Požadovaný interval 2^poll value v sekundách.
0 = automaticky
např. poll value=2  intervall 2: 22 = 4sek., poll value=5  intervall 5: 25 = 32sek.
Rozsah poll hodnot (exponent): 1 – 16
Pro přesnější synchronizaci je vhodnější omezit Maxpoll k 6 (64 sek.).
4. Nastavte typ: server nebo peer
5. Preferovaný zdroj: zapnut (on) nebo vypnut (off)
Pokud není DCF aktivní, jeden zdroj by měl být vždy preferován (i když je
definován jen jeden zdroj).
6. Autorizační klíč: off, key number, autokey

Důležité: Všechny změny vedou k restartu NTP serveru!

Důležité:

© MOBATIME

Maxpoll by neměl být volen pod 4 (16 sek), jinak může být vnitřní trimming
nepřesný.
Automatický Maxpoll a Minpoll můžou vést k nedostatečné přesnosti
synchronizace. Uvedené přesnosti byly měřeny s Minpoll = 3 a Maxpoll = 6.
Využití konfiguračního serveru by mělo být co nejvyšší.
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Konfigurace Multi- / Broadcast adresy se provede následovně:

1. IP adresa cílové sítě (multicast nebo broadcast).
ENTER bez zadání adresy vymaže záznam.
2. Interval pro odesílání NTP informace je v sekundách. Interval se zaokrouhluje po
vstupu do NTP standard, který umožňuje hodnoty pouze ve 2x: 1,2,4,8,16,32,64...
maximálně 65536 sekund.
3. TTL (time to live) ve skocích. Doporučeno pouze pro mulitcast.
Počet routerů, přes které by měl být multicast packet přenášen: pro jednoduché
sítě bez routeru - vložte 1, pro 1 router - vložte 2.
4. Autorizační klíč: off, key number, autokey
Důležité: Všechny změny vedou k restartu NTP serveru!

© MOBATIME
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Nastavení ověření NTP:
Ověření NTP je popsáno v kapitole “8.7Chyba! Nenalezen zdroj odkazů. Ověření
NTP“.

1.

!

Import keys (z /ram adresáře)
Soubor ntp.keys musí být nejdříve zkopírován do adresáře /ram.

Upozornění: Soubor musí být pojmenován přesně tímto způsobem a celý napsán
malým písmem.
2.

Export keys (do /ram adresáře)
Aktuální soubor ntp.keys je napsán v adresáři /ram.

3.

Výběr trusted keys separated by commas

4.

Výběr request key

5.

Výběr control key

6.

Nastavení hesla auto key

7.

Provede pro příkazy auto key:
gen_iff
vytvoří certifikát IFF
gen_gq
vytvoří certifikát GQ
gen_mv
vytvoří certifikát MV
gen_all
vytvoří všechny certifikáty (IFF,GQ,MV)
gen_client
vytvoří certifikát klienta
update_server update certifikátu serveru
update_client update certifikátu klienta
export_iff
exportuje certifikát serveru IFF do /ram. Parametr hesla klienta.
export_gq
exportuje certifikát serveru GQ do /ram.
export_mv
exportuje certifikát serveru MV do /ram.
import_iff
importuje certifikát serveru IFF z /ram.
import_gq
importuje certifikát serveru GG z /ram.
import_mv
importuje certifikát serveru MV z /ram.
clear_ram
vymaže certifikáty v /ram
clear_keys
vymaže certifikáty v klíčovém adresáři NTP
Příklad: export_iff myPassword exportuje certifikát klienta IFF do /ram.
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6.3.16 Komunikace sítě alarmu (CAN) na MTC
Zvolte nabídku: '2 Configuration  2 Time handling  4 CAN (MTC)':

1. CAN –mód on nebo off
Jestliže je CAN zapnuto, jsou všechny vstupy časových zdrojů přijaty podle
nastavených hodnot MTC CAN modulu U6.5. Časový zdroj již nemůže být změněn,
jestliže je CAN zapnuto na DTS 480x.masterclock.

!
Upozornění: Místní zdroj času musí být nastaven na "local", pokud je používán
multicast. Jinak může být nastaven na "off".
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6.3.17 Manuální nastavení času
Zvolte menu: '2 Configuration  2 Time handling  5 Manual time adjustment':

1.

Nastavte čas UTC ve formátu “YY.MM.DD hh:mm:ss“.
Čas se nastaví ENTERem!

2. Správný čas v ms (- = zpět). Rozsah: +/-10'000ms
Čas se nastaví ENTERem!

© MOBATIME
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6.3.18 Alarmy
Nastavení lze provést pro následující 3 funkce


Alarmové relé  viz kap. "6.3.19 Alarmové relé"



E-Mail  viz kap. "6.3.21 E-Mail"



SNMP-Traps  viz kap. “6.3.22 SNMP traps“

6.3.19 Alarm relays

1.

© MOBATIME

Maska alarmu pro zpoždění (viz kap. "6.3.20 Maska alarmu")
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6.3.20 Maska alarmu

Zobrazení všech 64 alarmů DTS 480x.masterclock na čtyřech stránkách. Stránky lze
posunovat ENTERem.
Alarm na aktuální stránce může být zapnut nebo vypnut vložením chybového čísla.
Stránka může skončit u 99. Úpravy budou uloženy nebo obnoveny o jednu úroveň výše
v menu “ALARM CONFIGURATION“. Všechny alarmy s “Error bitxx“ ještě nejsou
využívány.
Popis jednotlivých chyb lze vyhledat v příloze "C Seznam alarmů".
Masky alarmu se můžou pro různé aplikace lišit (E-Mail, SNMP, SNMP Traps,
alarmové relé).
Alarmové masky lze použít pouze v odpovídající funkci, ale ne pro vnitřní záznam
alarmu (Menu '1. Status'  ’1. Alarm state’ and Menu '1. Status'  ’2. Alarm history’).

© MOBATIME
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6.3.21 E-mail
Emailové zprávy alarmu přes SMTP.
Konfigurace e-mailové stránky 1:

1.

Funkce e-mailu zapnutá nebo vypnutá.

2.

Maska alarmu pro oznámení e-mailem (viz kap. "6.3.20 Maska alarmu")
Změny jsou uloženy nebo resetovány na stránce “MAIL CONFIGURATION".

3.

IP adresa mailového serveru např. 10.249.34.5
ENTER bez zadání adresy vymaže záznam.

4.

Mail portu serveru (často 25)

5.-6.Cílová e-mailová adresa
ENTER bez zadání adresy vymaže záznam.
7.

Adresa odpovědi (např. podpora, administrátor)
ENTER bez zadání adresy vymaže záznam.

8.

Adresa odesílatele (důležité pro ověřování přes mailový server)
ENTER bez zadání adresy vymaže záznam.

Přepni na druhou stránku stlačením ENTER.
Důležité:
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Konfigurace brány je vyžadována pro odesílání emailů (viz kap."6.3.24
Network"). Lze nastavit přes DHCP nebo manuálně.
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Konfigurace e-mailové stránky 2:

11. Ověřovací mód:
0=off (adresa odesílatele je použita pro oveření)
1=auto (CRAM-MD5, LOGIN- PLAIN v tomto pořadí)
2=PLAIN
3=LOGIN
4=CRAM-MD5
12. Uživatelské jméno (pouze pro ověřovací mód 1-4)
13. Heslo (pouze pro ověřovací mód 1-4)
Přepni na první stránku stlačením ENTER

Formát chybového hlášení zaslaného přes e-mail:
Event <Alarm 21 set: NTP does not run>
Time <13:34:34 06.02.09>
Hostname <DTS480x (10.241.0.18)>
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6.3.22 SNMP-Traps
Pro popis funkce SNMP, viz kap, “9 SNMP“.

1. Režim Trap vypnutý nebo zapnutý
2. Maska alarmu pro SNMP trap zprávy (viz kap. "6.3.20 Maska alarmu")
Změny jsou nejdříve uloženy nebo resetovány na stránce menu“SNMP TRAP
CONFIGURATION“.
3. Trap community string (skupinové členství pro traps).
Standard: trapmobatime.
4. Konfigurace přijímacího systému (trap sink) 1
5. Konfigurace přijímacího systému (trap sink) 2
6. Doba pro alive messages v sekundách. 0 = žádné alive traps nejsou odeslány
Rozsah: 1-7'200sek
Důležité: Obecné nastavení SNMP v menu ’2. Configuration’ 
’7. SNMP’. Viz kap. "6.3.26 SNMP").
Důležité: Konfigurace brány je doporučena pro odesílání SNMP traps (viz kap.
6.3.24 Network). This can be set via DHCP or manually.
Důležité: Každá změna konfigurace vede k restartu Each configuration change leads
to a restart of the SNMP DTS Agent.

Důležité: SNMP musí být aktitován pro odesílání traps.
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Konfigurace přijímacích systému

1. Adresa vyhodnocovacího systému, např. 10.241.0.15.
ENTER bez zadání adresy vymaže záznam.
2. Port vyhodnocovacího systému (obvykle 162).
3. SNMP verze: 1=SNMP V1, 2=SNMP V2c
Důležité: Každá změna konfigurace vede k restartu agenta SNMP DTS.
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6.3.23 Obecné nastavení

1. Nastavení jazyka displeje
2. Nastavení časové zóny displeje a také všech loginů alarmu, e-mailu a SNMP.
(viz kap. “6.3.29 Výběr časové zóny“)
3. Vložení hesla pro vstup do menu (user dts) (max. 15 znaků). Heslo musí být
konfigurováno.
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6.3.24 Síť

!

1.

Konfigurace parametrů IPV4

2.

Konfigurace parametrů IPv6

3.

Nastavení jména hostitele (hostname).

Upozornění: Host name musí být vždy konfigurováno.
Host names a jejich formáty jsou popsány v Internet standards RFC 952
a RFC 1123:
Domény a host names mohou obsahovat pouze písmena (velká nebo
malá) a čísla ("0-9"). Může být použito znaménko ("-"), pokud není na
konci.
Vše ostatní je zakázáno!
4.

Nastavení domény, např. test.org

5.

Nastavení síťového interface: Auto, 100/10Mbit, poloduplex-, úplný duplex.

Náhled aktuálního stavu sítě v menu: ‘1 Status’  ‘6 Info network config.'
Důležité: Menu je zavřeno, když je upraven režim IP nebo DHCP.

Důležité: DHCP zapnut/vypnut, každá změna nastavení bude znamenat restart NTP
serveru.

Důležité: Pro obsluhu Multicast komunikace (NTP a serveru časových zón) je
konfigurace gateway povinná. Gateway může být nastavena manuálně
nebo přes DHCP. Jestliže není gateway k dispozici, lze využít IP adresu.
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!
!

Upozornění: Konfigurován může být pouze jeden server DNS (IPv4 nebo IPv6).
Upozornění: Nastavení sítě musí odsouhlasit správce sítě!

Konfigurace sítě IPv4:

1.

DHCP zapnutý nebo vypnutý, následující pole se používají v případě DHCP
A DHCP renew může být přes tento bod taktéž spuštěn.

Důležité:

Pokud je DHCP v režimu “on” a přitom není k dispozici server DHCP,
prodlouží se doba zavádění operačního systému (<75 sek.)

2.-5. Nastavení IP adresy, masky podsítě, gateway a serveru DNS. Formát =
10.240.98.7
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Síťová konfigurace IPv6:

© MOBATIME

1.

Mód Autoconf zapnutý nebo vypnutý

2.

DHCPv6 zapnutý nebo vypnutý

3.

IP adresa s předponou ve formátu IPv6
např. 2001:2345:6789::12:1:34/64

4.

Gateway ve formátu IPv6

5.

IPv6 DNS server
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6.3.25 Obsluhy (network services FTP, telnet, SSH....)
Konfigurace síťové obsluhy:

1.-3. Vypne nebo zapne jednotlivé síťové obsluhy.
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6.3.26 SNMP
Popis funkce SNMP, viz kap. “9 SNMP“.

1. Režim. 0=vypnuto, 1=zapnuto. SNMP informace MIB 2 je vždy dostupná.
Důležité: K odeslání MIB-2 traps, trap community a cílová adresa musí být alespoň
konfigurována v menu ’2. Configuration’ 
’3. Alarms’ ’3. Traps’ alespoň trap community a přijímač musejí být
konfigurovány. Viz kap. “6.3.22 SNMP Traps").
2. Alarmová maska pro hlášení záchytu SNMP zpráv (viz kap. "6.3.20 Maska
alarmu"). Změny jsou ukládány nebo obnoveny o jednu úroveň menu výše
v “SNMP CONFIGURATION".
3. Umístění informace, která je zobrazena v SNMP management tool.
4. Kontaktní informace, která je zobrazena v SNMP management tool.
5. Konfigurace SNMP V1 / V2 c (specifické nastavení). Viz kap. “6.3.27 SNMP V1 /
V2c“
6. Konfigurace SNMP V3 (specifické nastavení). Viz kap. “6.3.28 SNMP V3“
Důležité: Každá změna konfigurace vede k restartu agenta SNMP DTS.
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6.3.27 SNMP V1 / V2c

1. Community string pouze pro čtení (Skupinové členství pro GET).
Standard: romobatime.
2. Community string pro čtení/psaní (Skupinové členství pro GET/PUT).
Standard: rwmobatime.
Důležité: Každá změna konfigurace vede k restartu agenta SNMP DTS.
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6.3.28 SNMP V3

1. - 2. Konfigurace vlastního nastavení SNMP účtu dtsUser1 a dtsUser2
3. - 4. Konfigurace vlastního nastavení SNMP přístupových práv viewDTS1
a viewDTS2
Důležité: Každá změna konfigurace vede k restartu agenta SNMP DTS.
Vlastní konfigurace SNMP V3:

1. Heslo pro ověření (MD5) a soukromí (DES). 8 – 40 znaků
2. Minimální úroveń bezpečnosti:

3. SNMP read access:

© MOBATIME

0=noauth (bez ověření)
1=auth (pouze ověření)
2=priv (ověření a soukromí)

0=žádný (bez přístupu)
1=vše (úplný přístup)
2=DTS info (pouze pro DTS specifickou informaci)
3=vlastní nastavení 1 (viewDTS1)
4=vlastní nastavení 2 (viewDTS2)
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4. SNMP write access:

0=žádný (bez přístupu)
1=vše (úplný přístup)
2=DTS info (pouze pro DTS specifickou informaci)
3=vlastní nastavení 1 (viewDTS1)
4=vlastní nastavení 2 (viewDTS2)

Důležité: Každá změna konfigurace vede k restartu agenta SNMP DTS.

Konfigurace přístupu SNMP V3:

1. - 3. obsahuje zobrazovací cestu, tvar: .1.3..6.1.4.1.134842.4 (např. DTS) nebo .iso
(kompletní cesta SNMP ISO ).
4. - 6. Vylučuje zobrazovací cestu: obsahuje analog.
Důležité: Každá změna konfigurace vede k restartu agenta SNMP DTS.
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6.3.29 Výběr časové zóny

Zobrazení všech časových zón (100) hodin NMC, na několika stránkách.
Stránky je možno vyvolat stiskem ENTER.
Zadáním čísla časové zóny je možno časovou zónu vybrat na aktuální stránce.
Je možno vybrat vždy jen jednu časovou zónu.
Výstup ze stránky se provede stiskem tlačítka ESC.
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6.4

Menu údržby

1. Zahájení update softwaru (soubory musí být zkopírovány do adresáře /ram hodin
DTS 480x.masterclock protokolem FTP).  viz kap. "Chyba! Nenalezen zdroj
odkazů. Aktualizace".
Příkazem se vždy hodiny DTS 480x.masterclock restartují (I když nebyly
kopírovány žádné soubory)
Důležité: Nejprve uložte konfiguraci.
3. Zahájení update softwaru (soubory vložte nejdříve na USB klíčenku DTS
480x.masterclock).  viz kap. "Chyba! Nenalezen zdroj odkazů. Aktualizace".
Příkazem se vždy hodiny DTS 480x.masterclock restartují (I když nebyly
kopírovány žádné soubory)
4. Důležité: Nejprve uložte konfiguraci.
5. Uložení celé konfigurace (včetně programových a telegramových souborů) a
logovací soubory na USB klíčenku. Také se vytvoří a diagnostikační soubor
(dts480xsystem_xxxxxxxxxxxx.log) v adresáři /ram, který se zkopíruje na USB
klíčenku nebo jej lze stáhnout přes FTP (pouze pro podporu). Záloha celé lokální
konfigurace ( je vytvořen soubor dts480x.conf.bkp).
6. Obnovení celé konfigurace ze záložního lokálního uložení. Po obnově se hodiny
DTS automaticky restartují.
7. Obnovení celé konfigurace na výrobní nastavení.
Po obnově se hodiny DTS automaticky restartují.
8. Restart hodin DTS.
9. Kopírování telegramových nebo programových souborů do hodin DTS  viz
kap. "7.9 Kopírování telegramových a programových souborů do hodin DTS"
viz také kap. "Chyba! Nenalezen zdroj odkazů..

© MOBATIME

64 / 116

800652.09

7

Aktualizace
7.1

Aktualizace zobrazení protokolem FTP
Možné soubory: u-boot.bin, rootfs.img, uImage26, dtsapp.img, dtscfg.img. Soubor
dtscheck.md5 musí existovat.
 všechny názvy souborů jsou napsány malým písmem
Postup aktualizování zobrazení:
1. Připojte klientský software FTP (binary) k DTS, např. pomocí Internet Exploreru
zadejte: ftp://dts@[IP-Address]) (as user dts). Viz kap. "Chyba! Nenalezen zdroj
odkazů. Spojení FTP"
2. Pokud je aktualizace souboru dtscfg.img hotová, konfigurace DTS, programových
a telegramových souborů je přepsána.
Aby bylo možné konfiguraci uložit, soubor dts480x. z adresáře /etc a jakékoliv další
programové a telegramové soubory musejí být uloženy z adresáře /var/local/dts.
Soubor lze po aktualizaci zapsat do DTS podle kap. “7.2 Aktualizace aplikací nebo
konfigurací protokolem FTP“.
Impulsní linky by měly být před aktualizací dtscfg.img zastaveny a odděleny
z hlavních hodin DTS (po aktualizaci se linky spustí přes MOBALine)
3. Změňte adresář na /ram.
4. Zkopírujte soubor do adresáře /ram.
5. Ukončete spojení FTP.
6. Aktualizaci lze vyvolat na hodinách DTS výběrem menu '3. Maintenance'  ’1.
Update software (FTP)’ a stiskem ENTER.
Zobrazí se hlášení "Update in progress" (= aktualizace probíhá) a zároveň “Please
wait!>“(= prosím čekejte) v příkazovém řádku. Všechny soubory jsou zkopírovány.
Po skončení aktualizace se hlavní hodiny DTS automaticky restartují.
Telnet nebo SSH session se musí restartovat.

!

Upozornění: Aktualizace (bod 6) může trvat delší dobu v závislosti na typu a počtu
souborů (<5 min) a nesmí být za žádných okolností přerušen. Pokud dojde
k přerušení, DTS software se zničí a hodiny DTS se musí vrátit výrobci na
opravu.
Spuštění DTS po aktualizaci může také trvat několik minut (<10 min), nebo může
nastat další restart z důvodu přednostního zkontrolování systémových souborů.
Pro odstranění případných chyb během aktualizace by měly být verze po aktualizaci
ověřeny.

7.2

Aktualizace aplikací nebo konfigurací protokolem FTP
Aktualizace jednotlivých souborů, jako např. dts4801, dts4801menu, ntpd,
dts4801mod.ko, dts4801.conf, atd. hlavních hodin DTS, se provádí následovně:
všechny názvy souborů jsou napsány malým písmem:



1. Připojte klientský software FTP (binary) k hodinám DTS, např. pomocí Internet
Exploreru zadat: ftp://dts@[IP-Address]) (as user dts). Viz kap. Chyba!
Nenalezen zdroj odkazů. Spojení FTP
2. Změňte adresář na /ram.
3. Zkopírujte všechny soubory k aktualizování do adresáře /ram.
4. Uzavřete spojení FTP.
© MOBATIME
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5. Postup aktualizace je možno začít výběrem menu '3. Maintenance'  ’1. Update
software (FTP)’ a stisknout ENTER.
Objeví se hlášení "Update in progress" (= aktualizace probíhá) a zároveň “Please
wait!>“ (= prosím čekejte) v příkazovém řádku. Všechny soubory jsou zkopírovány.
Po skončení aktualizace se hlavní hodiny DTS automaticky restartují.
Telnet nebo SSH session se musí restartovat.

!

Upozornění: Aktualizace (bod 6) může trvat delší dobu v závislosti na typu a počtu
souborů (<5 min) a nesmí být za žádných okolností přerušena. Pokud
dojde k přerušení, DTS software se zničí a hodiny DTS se musí vrátit
výrobci na opravu.
Pro odstranění případných chyb během aktualizace by měly být verze po aktualizaci
ověřeny.

7.3

Aktualizace souborů přes USB
Možné soubory: u-boot.bin, rootfs.img, uImage26, dtsapp.img, dtscfg.img.
Soubor dtscheck.md5 musí existovat.
 všechny názvy souborů jsou napsány malým písmem.
Postup pro aktualizaci souborů:
1. Zkopírujte soubory na USB klíčenku
2. Připojte klíčenku do hlavních hodin DTS
3. Pokud je aktualizace souboru dtscfg.img hotová, konfigurace DTS, programových
a telegramových souborů je přepsána. Aby bylo možné konfiguraci uložit, soubor
dts480x.conf z adresáře /etc a jakékoliv další programové a telegramové soubory
musejí být uloženy z adresáře /var/local/dts. Soubor lze po aktualizaci zapsat
do DTS podle kap. “7.2 Aktualizace aplikací nebo konfigurací protokolem FTP“.
Impulsní linky by měly být před aktualizací dtscfg.img zastaveny a odděleny
z hlavních hodin DTS (po aktualizaci se linky spustí přes MOBALine)
4. Aktualizaci lze vyvolat na hodinách DTS výběrem menu '3. Maintenance'  ’2.
Update software (USB)’ a stiskem ENTER.
Zobrazí se hlášení "Update in progress" (= aktualizace probíhá) a zároveň “Please
wait!>“ (= prosím čekejte) v příkazovém řádku. Všechny soubory jsou zkopírovány.
Po skončení aktualizace se hlavní hodiny DTS automaticky restartují.
Telnet nebo SSH session se musí restartovat.
5. Odpojte USB klíčenku, jakmile se DTS restartují

!

Upozornění: Aktualizace (bod 4) může trvat delší dobu v závislosti na typu a počtu
souborů (<5 min) a nesmí být za žádných okolností přerušena. Pokud
dojde k přerušení, DTS software se zničí a hodiny DTS se musí vrátit
výrobci na opravu.
Spuštění DTS po aktualizaci může také trvat několik minut (<10 min), nebo může
nastat další restart z důvodu přednostního zkontrolování systémových
souborů.
Pro odstranění případných chyb během aktualizace by měly být verze po aktualizaci
ověřeny.
.
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7.4

Aktualizace aplikací nebo konfigurací přes USB
Aktualizace jednotlivých souborů, jako např. dts4801, dts4801menu, ntpd,
dts4801mod.ko, dts4801.conf, atd. hlavních hodin DTS se provádí následovně 
všechny názvy souborů jsou napsány malým písmem:

!

1.

Zkopírujte aplikaci (nebo konfiguraci) na USB klíčenku

2.

Připojte USB klíčenku do hlavních hodin DTS

3.

Aktualizaci lze vyvolat na hodinách DTS výběrem menu '3. Maintenance'  ’2.
Update software (USB)’ a stiskem ENTER.
Objeví se hlášení "Update in progress" (= aktualizace probíhá) a zároveň “Please
wait!>“ (= prosím čekejte) v příkazovém řádku.Všechny aplikace jsou zkopírovány.
Po skončení aktualizace se hlavní hodiny DTS automaticky restartují.
Telnet nebo SSH session se musí restartovat.

4.

Odpojte USB klíčenku, jakmile se DTS restartují

Upozornění: Aktualizace (bod 3) může trvat delší dobu v závisosti na typu a počtu
souborů (<5 min) a nesmí být za žádných okolností přerušena. Pokud
dojde k přerušení, DTS software se zničí a hodiny DTS se musí vrátit
výrobci na opravu.
Pro odstranění případných chyb během aktualizace by měly být verze po aktualizaci
ověřeny.

7.5

Spojení FTP
Založení anonymního připojení:
ftp://“IP-Address of DTS 480x.masterclock“
přímo do podadresáře /ram, např. Explorer ftp://10.241.0.5
Založení připojení uživatelem:
ftp://dts@“IP-Address of DTS 480x.masterclock“.
např. Internet Explorer: ftp://dts@10.241.0.5
Heslo: dts resp. určené heslo pro menu.
Přímo do podadresáře /ram,
ftp://dts@10.241.0.5/ram.
Establish connection with IPv6:
Adresa musí být napsána v závorkách [ ]:
např. Internet Explorer: ftp://dts@[fd03:4432:4646:3454::2000]

!

Upozornění : Soubor musí být kopírován v binárním módu (ne ASCII).

Nástroje FTP
Windows 98, ME, 2000, XP, Vista,
Windows 7

Linux (Suse, Redhat)

Integrované do systému
(file manager):

Windows Explorer
Start  Execute: Explorer

Konqueror

Programy (příklad)

CuteFTP

Kbear
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7.6

Spojení SFTP
SFTP = SSH File Transfer Protocol

Nástroje SFTP
Windows 98, ME, 2000, XP, Vista,
Windows 7

Linux (Suse, Redhat)

Integrované do systému
(file manager):

-

Konqueror

Programy (příklad)

WinSCP

-

7.7

Spojení SCP
SCP = Secure Copy Protocol
Důležité: Spojení SCP může být stanoveno pouze pokud není otevřeno žádné menu
Následující chybové hlášení lze ignorovat. Nehrozí žádný vliv na funkci provozu:
Command 'groups'
failed with termination code 127 and error message
-sh: groups: not found.

SCP-Tools
Windows 98, ME, 2000, XP, Vista,
Windows 7

Linux (Suse, Redhat)

Integrated in the system
(file manager):

-

With command line

Programs (examples)

WinSCP

-
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7.8

Externí uložení konfigurace (pro zálohu nebo kopírování do dalších hodin
DTS)
Uložení aktuální konfigurace protokolem FTP:
Připojit klientský software protokolem FTP (pomocí Internet Exploreru zadat:
ftp://dts@“IP-Address“) (jako uživatelské dts).
1.

Změňte na adresář DTS /etc.

2.

Uložte soubor dts4801.conf (konfigurace) na uživatelské PC (např.
zkopírujte soubor na plochu nebo do adresáře Dokumenty).

3.

Uložte případné telegramové a programové soubory z DTS adresáře
/var/local/dts.

Uložení aktuální konfigurace přes USB klíčenku:
Celý postup lze analogicky provést s USB klíčenkou. Kopírování na USB klíčenku se
vyvolá výběrem menu '3. Maintenance'  ’3. Backup configuration and log to USB’
a zmáčknutím ENTER.
Všechny soubory (včetně programových a telegramových souborů) budu zkopírovány
do kořenového adresáře na USB klíčence.
Kopírování konfigurace do dalších hodn DTS :
Postup je vysvětlen v kap. 7.2 resp. 7.4 .

!
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Upozornění: Při kopírování konfigurace z jednoho DTS na druhé se může IP adresa
změnit po stáhnutí sériovým spojením.
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7.9

Kopírování telegramových nebo programových souborů do DTS
Podobně jako v předchozím popisu mohou být telegramové a programové soubory
kopírovány protokolem FTP nebo USB klíčenkou do hlavních hodin DTS.
Kopírování lze vyvolat výběrem menu '3. Maintenance'  ’8. Zkopírujte telegramovéa programové-soubory' stiskem ENTER.
Soubory jsou uloženy v adresáři
nebo zkopírovány protokolem FTP.

/var/local/dts

a

mohou

být

smázány

Programové soubory (*.prg), *.mbs3 – soubory (SwitchEditor) mohu být také
kopírovány do hlavních hodin DTS a později odtud načteny.
Kopírování USB klíčenkou:
Pokud hodiny DTS detekují vložení USB klíčenky, zobrazí se to na displeji.
Zmáčknutím červeného tlačítka se spustí kopírování (podobně jako ve výše uvedeném
popisu). Tlačítko musí být stisknuté dokud probíhá kopírování.
Důležité:

!
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Po kopírování jsou výstupy telegramových souborů a spínací programy
znovuspuštěny (převzato ze souborů).

Upozornění: Název souboru je před tečkou omezen 8 znaky, např. IF482Std.tel.
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8

Časová administrativa
8.1

Koncept časové administrativy

Interní hlavní hodiny, stejně tak jako real-time clock (RTC) běží pod UTC (Universal Time
Coordinated). Synchronizační vstupy, čas zobrazený na displeji, stejně tak všechny výstupy
jsou zapojeny přes vstup časové zóny hlavními hodinami, tj. všechny vstupy a výstupy mohou
být individuálně nastaveny na specifickou časovou zónu.

External DCF
Time Source
(B)
Time Zone Entry

RS485 Slave Clock Line
Serial Telegrams

(F)

UTC

Time Zone Entry

Master
Clock

(A)
Time Zone Entry

- Operation
- Display
- Error report

(G) Time Zone Entry

LAN Multicast
Devices

(C)

(D)

Time Zone Entry

MOBALine, (IRIG),
Impulse Line,
DTS 4802: 2 lines

Time Zone Entry

Time Code output
(DCF 77)

(E)
Time Zone Entry

Switch Program

Konfigurovatelné časové zóny:
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(A)

Kapitola 6.3.23

(B)

Kapitola 6.3.14

(C)

Kapitola 6.3.4, 6.3.6

(D)

Kapitola 6.3.7

(E)

Kapitola 6.3.11

(F)

Kapitola 6.3.8 6.3.9

(G)

Kapitola 6.3.10
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8.2

Příjem, NTP
V zásadě jde o NTP podle dokumentu RFC 1305.
Maximálně 4 zdroje času.
Referenční hodiny DCF s možností výběru časové zóny.
Příjem času z DCF:


Referenční hodiny pro příjem z DCF.
Pro aktivaci NTP serveru je třeba udržet příjem v trvání minimálně 3 minut.
Stratum časového zdroje = 0  Stratum DTS = 1.

Příjem času z NTP:


Podle NTP RFC 1305 (www.ntp.org)
(viz http://support.ntp.org/bin/view/Servers/WebHome kde jsou uvedeny servery
na internetu)

Příjem času z RTC (interní čas hodin DTS):


Server NTP bude spuštěn s nastavením Stratum 3, pokud je nastaven jako
časový zdroj DCF.
Stratum je nastaveno, jakmile zdroj času zobrazí čas..
Pokud není nakonfigurován žádný časový zdroj DCF, zaktivuje se server NTP
pouze tehdy, když přijme časový signál z dalšího serveru NTP.

Manuální nastavení času:


Server NTP bude spuštěn s nastavením Stratum 3 v případě, že je DCF
nakonfigurován jako časový zdroj. Stratum je nastaveno, jakmile zdroj času
zobrazí čas
Pokud není nakonfigurován žádný časový zdroj DCF, server NTP se zaktivuje
pouze tehdy, když příjme časový signál z dalšího serveru NTP.

Případy chyb:


Porucha DCF:
Podle nastavení “Stratum TO (1-16)”, bude vrstva načítána směrem nahoru,
až dosáhne 16. Jakmile Stratum dosáhne hodnoty "Stratum limit for
synchalarm", zobrazí se alarm "Failure time source Str" (opraví zpoždění o1
min) a sync LED se vypne. Jakmile je časový zdroj znovu dostupný, stratum se
ihned nastaví podle časového zdroje (stratum time source + 1).
Porucha DCF s NTP jako záložní zdroj času:
Podle nastavení “Stratum TO“ bude vrstva načítána směrem nahoru, až
dosáhne 16. Jakmile bude znovu k dispozici časový zdroj, bude vrstva (stratum)
ihned nastavena podle časového zdroje (stratum time source + 1).



Porucha NTP:
Porucha NTP zdroje/ů bez stanovené fix stratum a bez DCF.
Obvykle trvá 8 * poll interval aktuálního zdroje, dokud se peer neurčí za
neplatný (zdroj již není možno nalézt) a NTP se nesynchronizuje. Délka času,
s výjimkou poll interval, záleží také na naměřené odchylce periodického signálu
(jitter), počtu zdrojů, délce synchronizace a zdroje odchylky, a může se tak
v jednotlivých případech výrazně lišit.

Výjimka příjmu:
První příjem po aktualizaci softwaru může trvat výrazně déle (> 8 minut).

© MOBATIME

72 / 116

800652.09

8.3

Fix stratum pro lokální časový zdroj
NTP časový zdroj v provozu s parametrem "Local time source = off", se chová jako
standardní NTP server. Když jsou časové zdroje nedostupné nebo neplatné, NTP
server se po krátké době nesesynchronizuje podle algoritmu NTP. NTP server se stane
nesynchronizovaný podle NTP algoritmu v případě, že jsou zdroje času nedostupné
nebo chybné.
Pro zajištění multicast NTP pro linky podružných hodin, musí server NTP zůstat
synchronizován. Nesynchronizovaný server nikdy neodesílá. V tom případě se ručičky
podružných hodin přetočí na pozici 12 hodin.
Proto má v tomto případě smysl nastavit hodnotu Fix stratum nerovnu k 0 a pokud
jsou v provozu pouze časové zdroje NTP, tak nastavit zdroj lokálního času na local.

Časové zdroje(s)

Fix stratum = 0

Fix stratum > 0

DCF/GPS s NTP

DCF ok: Stratum DTS 480x vždy 1,
čas vždy z DCF
DCF nok: Pokud je NTP dostupný
Stratum DTS 480x =
zdroj Stratum + 1
jinak:
Stratum se zvyšuje podle
nastavené stratum hodnoty
timeoutu dokud je server ¨
NTP nesynchronizován
(Stratum DTS 480x = 16)

DCF ok: Stratum DTS 480x vždy 1,
čas vždy z DCF
DCF nok: Pokud je NTP dostupný
Stratum DTS 480x =
časový zdroj Stratum + 1
jinak:
Stratum se zvyšuje podle
nastavené stratum hodnoty
timeout dokud stratum
časového zdroje = Fix
stratum
 Stratum DTS 480x nyní
zůstává fix stratum + 1

DCF/GPS bez NTP

DCF ok: Stratum DTS 480x vždy 1,
čas vždy z DCF
DCF nok: Stratum se zvyšuje podle
nastavení stratum hodnoty
Timeout. Dokud je NTP
server nesynchronizován
(Stratum DTS 480x = 16)

DCF ok: Stratum DTS 480x vždy 1,
čas vždy z DCF
DCF nok: Stratum se zvyšuje podle
nastavení stratum hodnoty
timeout dokud stratum
časového zdroje = Fix
stratum
 Stratum DTS 480x nyní
zůstává fix stratum + 1

Místní s NTP

NTP ok:

Místní bez NTP

Pouze na testování pro účely DTS
480x bez zdroje času, který by však
měli mít časový server NTP s platným
časem
Stratum DTS 480x začíná od 0 až k
nesynchronizováno podle nastavené
stratum hodnoty timeoutu
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Stratum DTS 480x podle
NTP ok: Stratum DTS 480x podle
časového zdroje NTP
časového zdroje NTP,
NTP nok: Stratum místního času
Kromě NTP stratum
zdroj je zvyšován podle
časového zdroje NTP > Fix
nastavení stratum hodnoty
stratum
timeout
NTP nok: Stratum DTS 480x =
Po spuštění DTS 480x start
fix stratum + 1
normálně je NTP server
rychle nesynchronizován
v případě výpadku
časového zdroje NTP
Pozor:
žádný důvod ke konfiguraci
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Pouze na testování pro účely NMC bez
zdroje času, který by však měl mít
časový server NTP s platným časem.
Stratum NMC je Fix stratum + 1.
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8.4

8.5

Časový server


NTP v4 (kompatibilní s v3) podle RFC 1305 (Port 123)
NTP oveření přes MD5 Key / Autokey



SNTP (UDP), RFC2030 (Port 123)



TIME (TCP/UDP), RFC 868 (Port 37)



DAYTIME (TCP/UDP), RFC 867 (Port 13)

Přesnost času, zachování času
Viz technické údaje v Příloze I.

8.6

Přestupná sekunda
Manuální režim
Ověření přestupné sekundy vždy 1 hodinu před nastavením času přes DCF a NTP.*
*Pokud je místní zdroj nebo zdroj signálu DCF zapnut, je notifikace přenášena pouze
přes NTP. Stav zdroje bude předán pouze po konfiguraci NTP zdroje/ů
Automatický režim
V automatickém režimu je zdroj zkontrolován jednu hodinu před možným časem
přestupné sekundy kvůli jakémukoliv možnému oznámení. Pokud je notifikace
rozpoznána, bude předána přes výstupy NTP a DCF a přidanou přestupnou sekundu.

8.7

Ověřování NTP
NTP umožňují 2 varianty ověření ve verzi 4:
 NTP symetrické klíče (i.e. symmetric keys)
 NTP autokeys
Ověření NTP zajišťuje správný časový zdroj a zabraňuje manipulaci s NTP
informacemi. Samotná NTP data však nejsou kódovaná.

8.7.1

Symetrické klíče NTP

32-bitový klíč ID a kryptografický 64/128-bit kontrolní součet paketu je připojen ke
každé NTP IP.
Používá se následující algoritmus:
 Data Encryption Standard (DES)
(částečně zakázaný v Severní Americe a nepoužívá se pro nové varianty NTP
(>V4.2))
 Message Digest (MD5)
Hlavní hodiny DTS 480x. podporují pouze postup MD5.
NTP zařízení vypočítává součet pomocí algoritmu a porovnává ho s jedním v paketu.
Obě NTP zařízení musejí mít stejný šifrovací klíč a stejný odpovídající ID klíč.
Pakety s chybným klíčem nebo chybným součtem se pro synchronizaci nepoužívají.
© MOBATIME
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Hlavní hodiny DTS 480x musí být odpovídajícím způsobem nakonfigurovány pro
ověření pravosti NTP (kapitola 6.3.15 NTP server). Ostatní zařízení s NTP (např.
server, PC...) musí být taktéž nakonfigurovány. V případě standardního NTP se
zobrazí následující:
# path for key file
keys /etc/ntp/ntp.keys
trustedkey 1 2 3 4 5 6# define trusted keys
requestkey 4 # key (7) for accessing server variables
controlkey 5 # key (6) for accessing server variables
server ntp1.test.org key 2
server ntp2.test.org key 6
server 192.168.23.5 key 3
Popis souboru ntp.conf může být zpřístupněn přes odpovídající man-page (=
manuálovou stránku),nebo na internetové adrese
http://www.eecis.udel.edu/~mills/ntp/html/authopt.html
Ověřovací režim je automaticky aktivován, pokud je použit klíč a cesty pro klíče byly
správně konfigurovány.
trustedkey defines all keys currently permitted
requestkey defines the key for the ntpq help tool.
controlkey defines the key for the ntpdc help tool.
Klíče jsou umístěny v souboru ntp.keys označeného jako keys. Jsou v následujícím
formátu:
1
2
15
498

M
M
M
M

TestTest
df2ab658
I_see!
NTPv4.98

Identifikace klíče je v prvním sloupci souboru, formát klíčů ve druhém sloupci a
samotný klíč ve třetím. Existují 4 formáty klíčů, nicméně dnes se používá pouze MD5.
 M. Písmeno M se pro varianty NTP již nepoužívá (>V4.2) a je nutné pouze pro
zpětnou kompatibilitu.
Znaménka ' ', '#', '\t', '\n' a '\0' nejsou používána v klíči MD5 ASCII! Klíč 0 je vyhrazen
pro zvláštní účely a neměly by zde být používány.
ntp.keys:
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man page pro ntp.klíče nutno zaznačit (viz internet)
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8.7.2

NTP Autokey

Platnost času zachyceného NTP klienty je zajištěno symetrickými klíči. Kvůli ochraně je
nutná výměna pravidelně používaných klíčů, např. kvůli opakovaným útokům (tj. útoky,
při kterých se nahraný provoz sítě přehrává)
Postup autokeys byl zaveden kvůli velkému zapojení výměny do rozsáhlé sítě
Kombinace group keys a public keys umožňuje všem klientů, NTP zkontrolovat
platnost časové informace, kterou obdrží ze serverů v jejich vlastní skupině autokeys..
Používání autokeys NTP je relativně složité a je nutné nastudovat jejich funkci.
Autokey je popsán na http://www.cis.udel.edu/~mills/proto.html nebo na domovské
stránce NTP http://www.ntp.org.
Autokey je momentálně definován v návrhu IETF.
http://www.ietf.org/internet-drafts/draft-ietf-ntp-autokey-04.txt
Konfigurace autokey je vysvětlena na internetových stránkách
http://support.ntp.org/bin/view/Support/ConfiguringAutokey nebo
http://www.ntp.org/ntpfaq/NTP-s-config-adv.htm#S-CONFIG-ADV-AUTH.
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9

SNMP
9.1

Obecně
SNMP verze V2c nebo V3 se používají pro Get, Put a Notification (Trap).
Úplný SNMP agent je implementován do DTS 480x.masterclock (MIB II, DTS480x).
Pro SNMP V2c, jsou používány následující standardy Communities:
Pouze čtení:
romobatime
Čtení/psaní:
rwmobatime
Trap:
trapmobatime
Pro SNMP V3, jsou používány následující standardy User I Passwords:
dtsUser1:
mobatime
dtsUser2:
mobatime
dtsInfo:
mobatime
(nedá se změnit, pouze ke čtení)
DtsUser1 a dtsUser2 mají úplný přístup čtení/psaní ke všem objektům. S verzí SNMP
V3 rules, přístup může být omezen. Přístup může být zakázán odpovídajícími SNMP
V3. rules
Agent SNMP V3 podporuje uživatelskou validaci (ověření MD5) a kódování (šifrování
DES).
Jsou používány následující MIB definice:
SNMPv2-SMI, SNMPv2-MIB, SNMPv2-CONF, SNMPv2-TC, SNMPv2-TM,
SNMP-FRAMEWORK-MIB, SNMP-MPD-MIB, SNMP-NOTIFICATION-MIB,
SNMP-TARGET-MIB, SNMP-USER-BASED-SM-MIB, SNMP-VIEW-BASED-ACM-MIB,
RFC1213-MIB, IF-MIB, IP-MIB, IP-FORWARD-MIB, TCP-MIB, UDP-MIB,
HOST-RESOURCES-MIB, HOST-RESOURCES-TYPES, DISMAN-EVENT-MIB,
NOTIFICATION-LOG-MIB, UCD-SNMP-MIB, NET-SNMP-MIB, NET-SNMP-TC
SNMP V2c,V3:
DTS-COMMON
(File: DTS-COMMON-MIB.TXT)
Obecná definice DTS, vždy nutná
DTS480x
(DTS480x-MIB.TXT)
Zvláštní přístrojová definice DTS
SNMP V1:
DTS-COMMON
(File: DTS-COMMON-MIBv1.TXT)
Obecná definice DTS, vždy nutná
DTS480x
(DTS480x-MIBv1.TXT)
Zvláštní přístrojová definice DTS

SouboryMIB mohou být zkopírovány z hodin DTS 480x.masterclock protokolem FTP
(pro použití FTP, viz kap. “Chyba! Nenalezen zdroj odkazů. Připojení FTP“):
DTS-MIB:
/etc/snmp/mibs/
Standard MIBS:
/usr/share/snmp/mibs/

© MOBATIME

77 / 116

800652.09

9.2

Konfigurace zařízení protokolem SNMP
Proměnlivé dts480x????ConfigCmd musí být nastaveno na konci 1 v odpovídající
skupině, jestliže je jedna nebo několik proměnných nastaveno v konfigurační skupině
jako Put. Hodnoty celé skupiny konfigurace jsou z DTS s tímto příkazem (kromě 1).
Změněné proměnné mohou být obnoveny na staré hodnoty nastavením
dts480x????ConfigCmd proměnné na 2 (2=zrušit, obnova), pokud nebyl nastaven
potvrzovací příkaz.
dts480xConfigChanged Notifikace se odešle po odeslání potvrzovacího příkazu.
Definice dostupných proměnných mohou být použity ze souborů MIB a z popisu menu
v tomto návodu.
Příklad:
Management System

DTS

Put dts480xFTPMode=1



Variable is set to 1 internally

Put dts480xNetServicesConfigCmd=1



Configuration group is assumed



Sends dts480xConfigChanged Notification
with the new time dts480xNetConfigChangedTime

9.3

DTS Subagent SNMP Notification
Protokol: Notifikace SNMPv2c
Důležité:

9.3.1

SNMP musí být zapnutý, aby mohla být notifikace odeslána a musí být
nakonfigurován alespoň jeden přijímací systém.

Uvedení do provozu

[dts480xStartUp]

Odešle se po spuštění subagenta DTS.
Tahle notifikace je odesílána vždy, jakmile je aktivováno SNMP a je nakonfigurována
cílová adresa.

9.3.2

Vypnutí

[dts480xShutdown]

Odešle se po zastavení subagenta DTS.
Tahle notifikace je odesílána vždy, jakmile je aktivováno SNMP a je nakonfigurována
cílová adresa.
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9.3.3

Změněny stav

[dts480xStatusChanged]

Odešle se, jakmile subagent zaznamená změnu stavu v aplikačním průběhu. Jsou
sledovány následující změny:
dts480xSysStatus, dts480xSysTimeSource, dts480xSysStratum,
dts480xSysMasterMode
Tahle notifikace je odesílána vždy, jakmile je aktivováno SNMP a je nakonfigurována
cílová adresa.
Odeslaná notifikace obsahuje následující data:
Popis

Příklad

Unsigned Int 4 Bajty

Obsahuje stav interního
systému

66309

dts480xSysOffset

Integer

4 Bajty

Actual time offset of the
system [us]

-1523  -1.523ms

dts480xSysTimeSource

Byte

1 Bajt

Aktuální zdroj času

2

dts480xSysStratum

Byte

1 Bajt

Aktuální systém úrovně
stratum

1

Pole

Typ

dts480xSysStatus

9.3.4

Velikost

Změněná konfigurace

[dts480xConfigChanged]

Odešle se, jakmile subagent zaznamená změnu konfigurace v aplikačním průběhu
DTS.
Tahle notifikace je odesílána vždy, jakmile je aktivováno SNMP a je nakonfigurována
cílová adresa.
Odeslaná notifikace obsahuje následující data:
Pole

Typ

Velikost Popis

dts480xSysConfigChangedTime

TimeTicks

4 Bytes

dts480xSystem

dts480xNetConfigChangedTime

TimeTicks

4 Bytes

dts480xNetwork

dts480xNetServicesConfigChangedTime

TimeTicks

4 Bytes

dts480xNetServices

dts480xTSConfigChangedTime

TimeTicks

4 Bytes

dts480xTimeSource

dts480xNTPConfigChangedTime

TimeTicks

4 Bytes

dts480xTimeNTPServer

dts480xOutLineClock1ConfigChangedTime

TimeTicks

4 Bytes

dts480xOutLineClock1

dts480xOutLineClock2ConfigChangedTime

TimeTicks

4 Bytes

dts480xOutLineClock2

dts480xOutLineDCFConfigChangedTime

TimeTicks

4 Bytes

dts480xOutLineDCF

dts480xOutLineSerialConfigChangedTime

TimeTicks

4 Bytes

dts480xOutLineSerial

dts480xOutLineTZServerConfigChangedTime TimeTicks

4 Bytes

dts480xOutLineTZServer

dts480xOutLineSwitchConfigChangedTime

TimeTicks

4 Bytes

dts480xOutLineSwitchFct

dts480xRelayConfigChangedTime

TimeTicks

4 Bytes

dts480xAlarmRelayConfig

dts480xMailConfigChangedTime

TimeTicks

4 Bytes

dts480xAlarmMailConfig

dts480xSnmpConfigChangedTime

TimeTicks

4 Bytes

dts480xSnmpConfig

Proměnné ConfigChangedTime zobrazují čas (hodnota TimeTicks 1/100 sekundy)
poslední změny příslušné konfigurační skupiny. Systém managmentu může
rozhodnout na základě těchto časových hodnot, které konfigurace musí být znovu
nahrány.
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Tabulka konfiguračních skupin
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Konfigurační skupina

Proměnné

dts480xSystem

dts480xLanguage
dts480xTimezone
dts480xPassword
dts480xDisplayTimezone
dts480xDisplayTimeFormat

dts480xNetwork

dts480xIPAddr
dts480xIPMask
dts480xIPGateway
dts480xIPNameserver
dts480xHostname
dts480xDomain
dts480xDHCPMode
dts480xEthernetLinkMode
dts480xIPv6AutoConf
dts480xIPv6DHCPMode
dts480xIPv6Addr1
dts480xIPv6Prefix1
dts480xIPv6Gateway1
dts480xIPv6Addr2
dts480xIPv6Prefix2
dts480xIPv6Gateway2
dts480xIPv6Nameserver

dts480xNetServices

dts480xTelnetMode
dts480xFTPMode
dts480xSSHMode

dts480xTimeSource

dts480xTSLocalMode
dts480xTSLocalTimezone
dts480xTSLocalTimeout
dts480xTSLocalFixStratum
dts480xTSLocalCorrection
dts480xTSLocalStratumTimeou
dts480xTSOffsetSynchOnly
dts480xTSErrorStratum
dts480xTSLeapSecMode
dts480xTSLeapSecDate
dts480xTSCanMode

dts480xTimeNTPServer

dts480xNTPBroadcastAddr1
dts480xNTPBroadcastInterval1
dts480xNTPBroadcastTTL1
dts480xNTPBroadcastKey1
dts480xNTPBroadcastAddr2
dts480xNTPBroadcastInterval2
dts480xNTPBroadcastTTL2
dts480xNTPBroadcastKey2
dts480xNTPSourceTable (1..4)
(dts480xNTPSourceAddr
dts480xNTPSourceMinPoll
dts480xNTPSourceMaxPoll
dts480xNTPSourceMode
dts480xNTPSourcePrefer
dts480xNTPSourceKey)

dts480xTimeManualSet

dts480xManualTimeSetUTC
dts480xManualTimeSetDiff

dts480xOutLineClock1

dts480xOutLineClock1Type
dts480xOutLineClock1Mode
dts480xOutLineClock1Timezone
dts480xOutLineClock1AlCurrent
dts480xOutLineClock1MBLFunction
dts480xOutLineClock1MBLSwitch
dts480xOutLineClock1MBLWorldtime
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dts480xOutLineClockMBLTZTable (1..20)
(dts480xOutLineClockMBLTZTableEntryNumber)
dts480xOutLineClock1ImpFunction
dts480xOutLineClock1ImpLinetime
dts480xOutLineClock1ImpWidth
dts480xOutLineClock1ImpPause
dts480xOutLineClock1ImpCatchUp
dts480xOutLineClock2

dts480xOutLineClock2Type
dts480xOutLineClock2Mode
dts480xOutLineClock2Timezone
dts480xOutLineClock2AlCurrent
dts480xOutLineClock2MBLFunction
dts480xOutLineClock2MBLSwitch
dts480xOutLineClock2MBLWorldtime
dts480xOutLineClock2MBLTZTable (1..20)
(dts480xOutLineClock2MBLTZTableEntryNumber)
dts480xOutLineClock2ImpFunction
dts480xOutLineClock2ImpLinetime
dts480xOutLineClock2ImpWidth
dts480xOutLineClock2ImpPause
dts480xOutLineClock2ImpCatchUp

dts480xOutLineDCFMode

dts480xOutLineDCFMode
dts480xOutLineDCFTimezone
dts480xOutLineDCFPulseType
dts480xOutLineDCFPulseTime
dts480xOutLineDCFPulsePeriod
dts480xOutLineDCFPulseCorrection
dts480xOutLineDCFConfigCmd

dts480xOutLineSerial

dts480xOutLineSerialMode
dts480xOutLineSerialTimezone
dts480xOutLineSerialComMode
dts480xOutLineSerialComParam
dts480xOutLineSerialTeleFile
dts480xOutLineRS485Mode
dts480xOutLineRS485Devices
dts480xOutLineRS485DevNameTable(1..32)
(dts480xOutLineRS485DevName)
dts480xOutLinesRS485Switch

dts480xOutLineTZServerConfigChangedTime dts480xOutLineTZServerMode
dts480xOutLineTZServerMCastAddr
dts480xOutLineTZServerMCastPort
dts480xOutLineTZServerNTPInterval
dts480xOutLineTZServerTTL
dts480xOutLineTZServerTableInterval
dts480xOutLineTZServerEntryInterval
dts480xOutLineTZServerTable (1..15)
(dts480xOutLineTZTableEntryNumber)
dts480xOutLineSwitchFct
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dts480xOutLineSwitchTimezone
dts480xOutLineSwitchProgFile
dts480xOutLineSwitchFctChannel
dts480xOutLineSwitchFctComb
dts480xOutLineSwitchFctLongitude
dts480xOutLineSwitchFctLatiitude
dts480xOutLineSwitchFctLeadSun1
dts480xOutLineSwitchFctFolSun1
dts480xOutLineSwitchFctLeadSun2
dts480xOutLineSwitchFctFolSun2
dts480xOutLineSwitchFctState
dts480xOutLineSwitchInpChan1
dts480xOutLineSwitchInpComb1
dts480xOutLineSwitchInpChan2
dts480xOutLineSwitchInpComb2
dts480xOutLineSwitchInpChan3
dts480xOutLineSwitchInpComb3
dts480xOutLineSwitchInpChan4
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dts480xOutLineSwitchInpComb4
dts480xOutLineSwitchState
dts480xOutLineSwitchLockState
dts480xOutLineSwitchCmdChannel
dts480xOutLineSwitchCmdFunction

© MOBATIME

dts480xRelayConfigChangedTime

dts480xRelayAlarmMask

dts480xMailConfigChangedTime

dts480xMailMode
dts480xMailAlarmMask
dts480xMailServerIPAddress
dts480xMailServerPort
dts480xMailAddrDestination1
dts480xMailAddrDestination2
dts480xMailAddrReply
dts480xMailAddrFrom
dts480xMailUser
dts480xMailPassword
dts480xMailAuthMode

dts480xSnmpConfigChangedTime

dts480xSnmpMode
dts480xSnmpAlarmMask
dts480xSnmpROCommunity
dts480xSnmpRWCommunity
dts480xSnmpTrapMode
dts480xSnmpTrapAlarmMask
dts480xSnmpTrapCommunity
dts480xSnmpTrapListenerIPAddress1
dts480xSnmpTrapListenerPort1
dts480xSnmpTrapVersion1
dts480xSnmpTrapListenerIPAddress2
dts480xSnmpTrapListenerPort2
dts480xSnmpTrapVersion2
dts480xSnmpTrapAliveMsgInterval
dts480xSnmpLocation
dts480xSnmpContact
dts480xSnmpV3UserPassword1
dts480xSnmpV3UserLevel1
dts480xSnmpV3UserRead1
dts480xSnmpV3UserWrite1
dts480xSnmpV3UserPassword2
dts480xSnmpV3UserLevel2
dts480xSnmpV3UserRead2
dts480xSnmpV3UserWrite2
dts480xSnmpV3View11
dts480xSnmpV3View12
dts480xSnmpV3View13
dts480xSnmpV3View14
dts480xSnmpV3View15
dts480xSnmpV3View16
dts480xSnmpV3View21
dts480xSnmpV3View22
dts480xSnmpV3View23
dts480xSnmpV3View24
dts480xSnmpV3View25
dts480xSnmpV3View26
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9.3.5

Notifikace Alive

[dts480xAlive]

Odešle v konfigurovatelném intervalu.
Tahle Notifikace je odesílána vždy, jakmile jsou aktivovány SNMP a alarm traps a je
nakonfigurována cílová adresa.
Odeslaná notifikace obsahuje následující data:
Pole

Typ

Velikost

Popis

Příklad

dts480xSysStatus

Unsigned Int

4 Bajty

Obsahuje stav
interního systému

66309

dts480xSysAlarms

Byte Array

8 Bajtů

64 Bit Alarm flags
1.Byte Bit 0..7
2.Byte Bit 8..15
::
8.Byte Bit 56..63

FFF870FF.FFFFFFFF
¦ ¦
¦
¦ ¦
5.Byte
¦ 2.Byte
1.Byte

9.3.6

Notifikace alarmu

[dts480xAlarm]

Odešle se, změní-li se stav alarmu, tj. notifikace je odeslána, když je vlajka alarmu
nastavena nebo smazána.
Tahle Notifikace je odesílána vždy, jakmile jsou aktivovány SNMP a alarm traps a je
nakonfigurována cílová adresa.
Odesíláné ověření obsahuje následující data:
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Příklad

Pole

Typ

Velikost Popis

dts480xTrapAlMsgErrorNr

Bajt

1 Bajt

Číslo bitu alarmu (0..63)

8

dts480xTrapAlMsgErrorState Bajt

1 Bajt

0 = alarm bit was deleted
1 = alarm bit was set

1

dts480xTrapAlMsgErrorTime Unsigned
Int

4 Bajty

PC-čas v sekundách od
since 01.01.1970 00:00:00

946684805

dts480xTrapAlMsgErrorText

59 Bajtů

Chyba textu

Příliš
vysoký
proud v síti

Text
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10

Popis spínací funkce
10.1

Obecný popis
Spínací program je složen z 99 týdenních programů a 64 kanálových programů.
Týdenní programy popisují chování během jednoho týdne v závislosti na datu a
kanálovému číslu. Takový program může obsahovat mnoho řádků a každý řádek je
složen z přesného času, dne v týdnu, stejně tak jako ze spínací funkce, která musí být
provedena v danou chvíli.
3 možné spínací funkce jsou: ON, OFF, Signal 01 – 99 sekundy.
Nyní kanálové programy přiřadí týdenní programy ke kanálům, které závisí na datu.
Takový kanálový program může obsahovat několik řádků. Každý řádek je složen
z počátečního data a z čísla týdenního programu.
Takovým způsobem lze programovat až 1000 řádků, což je celkový součet řádků
v týdenních a kanálových programech.
Line of a week program:

Line 1
Line 2
Line 3

Line 1
Line 2
Line 3

Week programs

Ch.prog. 1
Ch.prog. 2
Ch.prog. 3

Line 1
Line 2
Line 3

Start date
Week program number

free assignment and multiple use of week programs

Line 1
Line 2
Line 3

Line of a channel program:

Ch.prog. 64

W.prog. 99

W.prog. 3

W.prog. 2

W.prog. 1

Time of day
Switching function
Weekday

Line 1
Line 2
Line 3

Channel 1

Line 1
Line 2
Line 3

Channel 2

Line 1
Line 2
Line 3

Line 1
Line 2
Line 3

Channel 3

Channel 64

Channel programs

Spínací programy lze vytvořit na PC v programu "SwitchEditor" a mohou být staženy
do hlavních hodin DTS přes protokol SNMP nebo USB klíčenku.
K pojmenování souboru spínacího programu je povoleno max. 8 znaků a jejich
rozšíření je PRG, Prg nebo prg.
Kromě toho lze soubor projektu SwitchEditoru (mbs3) uložit do hlavních hodin DTS.
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Kombinace signálů

10.2

Menu
"Actual channel condition /
manual control"

Switch
program
channel x

Switch function
(sunrise resp.
sunset)
Alarm inputs 1-4

ON
AND
OR
EXCLUSIVE

MOBALine
RS 485 clock line
Menu
"Control Inputs"
and Menu
"Switch function
twilight"

OFF

Každý ze 4 alarmových vstupů, řídící vstup nebo spínací vstup, mohou být zapojeny do
kanálu AND, OR nebo exclusive.
Jestliže je řídící vstup exclusive, spínací stav je přenášen přes MOBALine (0-10 sek)
jak je to nejrychleji možné.
Jestliže je řídíci vstup AND nebo OR zapojen do spínacího programu, stav vstupu je
přenášen dál, kromě jedné minuty.
Spínací vstupy mají, na rozdíl od funkce soumraku, přednost,
tj. funkce soumraku je ignorována, pokud je řídící vstup a funkce soumraku zapojena
na stejný kanál.
Pokud je alarmový vstup používán jako spínací vstup, musí býz maskován ve všech
alarmových maskách.

10.3

Chování DTS při spuštění, výměna souboru spínacího programu
Po spuštění hlavních hodin DTS, nebo po výměně programového souboru, může trvat
až 2 minuty dokud jsou spínací stavy na kanálovém relé správné.

Důležité: Maximální počet signálních příkazů je omezen na 15 / min.
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A

Schémata zapojení
A.1

Konektory na přední straně

Připojení terminálu PC:
Typ konektoru:
Sub-D 9p konektor (male)
Typ rozhraní:
RS232
Přenosová rychlost: 38400 baudů
Počet datových bitů:8
Parita:
ne
Stop Bit:
1
Flow control:
ne
kabel DTS 480x – PC:
(DTE-DTE)

překřížený kabel, samice – zásuvka (null modem)
Max. délka připojení 3m

Verbindungen zwischen Buchse 1 (SUB-D 9 / 1) and Buchse 2 (SUB-D 9 / 2)
SUB-D 9 / 1 SUB-D 9 / 2
Receive Data *
2
3
Transmit Data
Transmit Data *
3
2
Receive Data
Data Terminal Ready
4
1&6
Data Set Ready & Carrier Detect
System Ground *
5
5
System Ground
Data Set Ready & Carrier Detect
1&6
4
Data Terminal Ready
Request to Send
7
8
Clear to Send
Clear to Send
8
7
Request to Send
* At least needed connections.

Připojení sítě LAN:
Plug:
RJ45
Rozhraní:
Ethernet, 10/100Mbit polo nebo úplný duplex
Povoleno je používat pouze stíněné kabely!

Zapojení USB:
Plug:

USB-Host

Důležité: Povoleno pouze pro USB klíčenku!
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Konektory na zadní straně DTS 4801.masterclock

A.2

Konektory DTS 4801.masterclock
Viz technická data v příloze “I Technická data“
Co je připojeno

Popis

L

Fáze síťového napájení
Zem síťového napájení

N

Mains connection neutral

Bezpečnostní konektor vstupního napájení
Break point: rozpojením bezpečnostního konektoru
Viz Příloha I, "Napájení ze sítě"

1
2

DC in power supply +
DC in power supply GND

Vstup pro extérní napájecí zdroj
Ground

DTS Extension

Zapojení do DTS:
Délka spojovacích vodičů max. 0.5m.
Zapojujte pouze ve vypnutém stavu

3

RS232 TXD

4
5
6

RS232 RXD*
GND
RS485 A

Výstup pro sériové telegramy
Délka spojovacích vodičů max. 30m
Vstup pro sériové telegramy

7

/RS485 B

8
9
10
11
12
13
14
15

Společná svorka +
Alarmový vstup 1
Společná svorka +
Alarmový vstup 2
Společná svorka +
Alarmový vstup 3
Společná svorka +
Alarmový vstup 4

Alarmové vstupy:
18-36VDC, max. 6mA příkon, sepnutý kontakt.
Kontakt sepnut  žádný alarm.
Délka spojovacích vodičů max. 30m.

16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27

DCF vstup +
DCF vstup DCF výstup +
DCF výstup Linka a podružných hodin
Linka b podružných hodin
IRIG a
IRIG b
DC výstup +
DC výstup GND
Alarmové relé
Alarmové relé

DCF vstup, např. pro připojení přijímače GPS 4500 nebo
DCF s výstupem s proudovou smyčkou

Svorka

!
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Výstup na linku podružných hodin RS 485 / sériové
telegramy
Výstup na linku podružných hodin RS 485 / sériové
telegramy

DCF nebo pulsní výstup, pasivní proudová smyčka,
Umax=30VDC, Ion = 10..15mA, Ioff < 1mA @20VDC
Výstup na MOBALine nebo impulsní linku
Výstup na MOBALine nebo impulsní linku
Výstup na IRIG-B (Option)
Výstup na IRIG-B (Option)
DC výstup pro podružné hodiny GPS 4500 nebo RS 485
28 VDC, max. 400 mA
Kontakt se při alarmu rozpíná
Zátěž: 30 W (60 VDC nebo 1A) nebo 60 VA (30 VAC či 1A)
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Zapojení (pohled zezadu) DTS 4802.masterclock

A.3

DTS 4802.masterclock connections
Pro technické údaje viz Příloha “I Technické údaje“
Co je připojeno

Popis

L

Fáze síťového napájení
Zem síťového napájení

N

Nula sítě

Bezpečnostní konektor vstupního napájení
Break point: rozpojením bezpečnostního konektoru
Viz Příloha I, "Napájení ze sítě"

1
2

DC napájení +
DC napájení GND

Vstup pro extérní napájecí zdroj
Zem

Prodloužení DTS

Zapojení do DTS:
Délka spojovacích vodičů max. 0.5m.
Zapojujte pouze ve vypnutém stavu.

3

RS232 TXD

4
5
6
7

RS232 RXD*
GND
NC
NC

Výstup pro sériové telegramy
Délka zapojení max. 30m
Vstup pro sériové telegramy

8
9
10
11
12
13
14
15

Společná svorka +
Alarmový vstup 1
Společná svorka +
Alarmový vstup 2
Společná svorka +
Alarmový vstup 3
Společná svorka +
Alarmový vstup 4

Alarmové vstupy:
18-36VDC, max. 6mA, těsný kontakt.
Kontakt sepnut  žádný alarm.
Délka spojovacích vodičů max. 30m.

16
17
18
19
20

DCF výstup +
DCF výstup DCF výstup +
DCF výstup Linka a podružných
1
Linka b podružných
1
Linka a podružných
2
Linka b podružných
2
DC výstup +
DC výstup GND
Alarmové relé

DCF vstup např. pro připojení přijímače GPS 4500 DCF
s výstupem s proudovou smyčkou.

Svorka

!

21
22
23
24
25
26
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Nepoužívá se
Nepoužívá se

DCF nebo pulsní výstup, pasivní proudová smyčka,
Umax=30VDC, Ion = 10..15mA, Ioff < 1mA @20VDC
hodin Výstup na MOBALine nebo impulsní linku 1
hodin Výstup na MOBALine nebo impulsní linku 1
hodin Výstup na MOBALine nebo impulsní linku 2
hodin Výstup na MOBALine nebo impulsní linku 2
DC výstup pro podružné hodiny GPS 4500 nebo RS 485
28 VDC, max. 400 mA
Kontakt se při alarmu rozpíná
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27

Alarmové relé

Zátěž: 30 W (60 VDC nebo 1A) nebo 60 VA (30 VAC nebo
1A)

* Momentálně dostupné pouze zčásti.
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A.4

Plug-in pružinové svorky
Pás s více zástrčkami, 100% ochrana proti špatné zástrčce;
WAGO CAGE CLAMP®-connection
Průřez 0,08 mm² až 1,5 mm² (od AWG 28 do AWG 14)
Napětí CSA 300 V / proud CSA 10 A
Jmenovité napětí: EN 250 V
Jmenovitý nárust napětí: 2,5 kV
JmenOvitý proud: 10 A
Délka pásu: 7 mm (uvnitř 0,28)
Pružinová svorka rozevřená pracovním nářadím:

2 Pracovní nářadí je doručeno společně s pracovní taškou.

A.5

Zapojení GPS 4500 nebo DCF 450 / 4500

Zapojení přijímače DCF a

DCF receiver
GPS 4500

GPS
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Tabulka časových zón

B

Zadání časové zóny do standardní sezónní tabulky (verze 10.1).
Standard → DST

DST → Standard

Ano

Poslední březnová neděle
(01:00)

Poslední říjnová neděle
(02:00)

+1

Ano

Poslední březnová neděle
(02:00)

Poslední říjnová neděle
(03:00)

Athens,
Istanbul, Minsk,
Helsinki, Riga, Tallinn,
Sofia, Vilnius

+2

Ano

Poslední březnová neděle
(03:00)

Poslední říjnová neděle
(04:00)

04

Bucharest, Romania

+2

Ano

Poslední březnová neděle
(03:00)

Poslední říjnová neděle
(04:00)

05

Cairo, Pretoria, Harare
Kaliningrad

+2

Ne

06

Amman

+6

Ano

Poslední čtvrtek v březnu
(22:59)

Poslední pátek v říjnu (01:00)

1. říjnová neděle (02:00)

1. dubnová neděle (03:00)

Time
zone

City / State

UTC
Offset

DST
Change

00

UTC (GMT),
Monrovia, Casablanca

0

Ne

01

London,
Dublin, Edinburgh,
Lisbon

0

02

Brussels, Amsterdam,
Berlin, Bern,
Copenhagen, Madrid,
Oslo, Paris, Rome,
Stockholm, Vienna,
Belgrade, Bratislava,
Budapest, Liubliana,
Prague, Sarajevo, Sofia,
Vilnius, Warsaw, Zagreb

03

07

UTC (GMT)

0

Ne

08

Kuwait City, Minsk,
Moscow, St. Petersburg,
Volgograd

+3

Ne

09

Praia, Cape Verde

-1

Ne

10

UTC (GMT)

0

Ne

11

Abu Dhabi, Muscat,
Tbilisi, Samara

+4

Ne

12

Kabul

+4.5

Ne

13

Adamstown (Pitcairn Is.)

-8

Ne

14

Tashkent, Islamabad,
Karachi, Yekaterinburg

+5

Ne

15

Mumbai, Calcutta,
Madras,
New Delhi, Colombo

+5.5

Ne

16

Astana, Thimphu,
Dhaka, Novosibirsk

+6

Ne

17

Bangkok, Hanoi,
Jakarta, Krasnoyarsk

+7

Ne

18

Beijing,
Chongqing, Hong kong,
Singapore, Taipei,
Urumqi, Irkutsk

+8

No

19

Tokyo, Osaka, Sapporo,
Seoul, Yakutsk

+9

No

20

Gambier Island

-9

Ne

21

South Australia:
Adelaide

+9.5

Ano
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22

Northern Territory:
Darwin

+9.5

Ne

23

Queensland: Brisbane,
Guam, Port Moresby,
Madagan, Vladivostok,

+10

Ne

24

Sydney, Canberra,
Melbourne, Tasmania:
Hobart

+10

Ano

25

UTC (GMT)

0

Ne

26

UTC (GMT)

0

Ne

27

Honiara (Solomon Is.),
Noumea (New
Caledonia),

+11

Ne

28

Auckland, Wellington

+12

Ano

29

Majuro (Marshall Is.),
Anadyr

+12

Ne

30

Azores

-1

Ano

31

Middle Atlantic

-2

Ne

32

Brasilia

-3

Ano

33

Buenos Aires, Santiago

-3

Ne

34

Newfoundland, Labrador

-3.5

35

Atlantic Time (Canada)

36

1. říjnová neděle (02:00)

1. dubnová neděle (03:00)

Poslední zářijová neděle
(02:00)

1. dubnová neděle (03:00)

Poslední březnová neděle
(00:00)

Poslední říjnová neděle
(01:00)

3. říjnová neděle (00:00)

3. únorová neděle (00:00)
(2010)

Ano

2. březnová neděle (02:00)

1. listopadová neděle (02.00)

-4

Ano

2. březnová neděle (02:00)

1. listopadová neděle (02:00)

La Paz

-4

Ne

37

Bogota, Lima, Quito,
Easter Island, Chile

-5

Ne

38

New York, Eastern Time
(US & Canada)

-5

Ano

2. březnová neděle (02:00)

1. listopadová neděle (02:00)

39

Chicago, Central Time
(US & Canada)

-6

Ano

2. březnová neděle (02:00)

1. listopadová neděle (02:00)

40

Tegucigalpa, Honduras

-6

Ne

41

Phoenix, Arizona

-7

Ne

42

Denver, Mountain Time

-7

Ano

2. březnová neděle (02:00)

1. listopadová neděle (02:00)

43

Los Angeles, Pacific
Time

-8

Ano

2. březnová neděle (02:00)

1. listopadová neděle (02:00)

44

Anchorage, Alaska (US)

-9

Ano

2. březnová neděle (02:00)

1. listopadová neděle (02:00)

45

Honolulu, Hawaii (US)

-10

Ne

46

Midway Islands (US)

-11

Ne

47

Mexico City, Mexico

-6

Ano

1. dubnová neděle (02:00)

Poslední říjnová neděle
(02:00)

48

Adak (Aleutian Is.)

-10

Ano

Druhá březnová neděle
(02:00)

První listopadová neděle
(02:00)

49

UTC (GMT)

0

Ne

50

UTC (GMT)

0

Ne

51

UTC (GMT)

0

Ne

52

UTC (GMT)

0

Ne

53

UTC (GMT)

0

Ne

54

Scoresbysund,
Greenland

-1

Yes

Poslední březnová neděle
(00:00)

Poslední říjnová neděle
(01:00)

55

Nuuk,
Qaanaaq,Greenland

-3

Yes

Poslední březnová sobota.
(22:00)

Poslední říjnová sobota
(23:00)

56

Qaanaaq, Greenland

0

No

2. březnová neděle (02:00)

1. listopadová neděle (02:00)
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57

Western Australia: Perth

+8

Ne

58

Caracas

-4.5

Ne

59

CET standard time

+1

Ne

60

Santiago, Chile

-4

Ano

2. říjnová neděle (00:00)

2.březnová neděle (00:00)

61

Chile, Easter Island

-6

Ano

2. říjnová sobota (22:00)

2. březnová sobota (22:00)

62

Baku

+4

Ano

Poslední březnová neděle
(04:00)

Poslední říjnová neděle
(05:00)

63

UTC (GMT)

0

Ne

64

UTC (GMT)

0

Ne

Legenda:
UTC:
DST:
DST Change:
Standard  DST:
DST  Standard:

Universal Time Coordinate, rovnocenný k GMT
Letní čas
Změna na letní čas
Změna standardního času na letní
Změna letního času na standardní

Příklad:
Předposlední březnová neděle (02:00)
místního času
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Důležité: Časová tabulka se každý rok upravuje. Akuální verzi lze stáhnout
z internetové stránky: www.mobatime.com  Downloads  MobaSoftware  Time Zone Table.
Pokud doručené zboží obsahuje novější verzi tabulky časových zón, než
jaká je uvedena v tomto návodu, je doporučeno zkontrolovat vstupy
časových zón..
Modifikace / aktualizace tabuky časových zón:
Tabulky časových zón jsou uloženy v souborech /etc/mbsn.tbl (standardní tabulka) a /etc/usersn.tbl
(uživatelská tabulka).
Uživatelská tabulka může být změněna pomocí softwaru společnosti Moser-Baer AG, např. ETCW.
Poté musí být aktualizována v souladu s aktualizačními instrukcemi (kap. “7.2 Aktualizace aplikací a
konfigurace protokolem FTP" nebo 7.4“ Aktualizace aplikací nebo konfigurace přes USB)
Důležité: Soubory mbsn.tbl a usersn.tbl musí být napsány malým písmem.
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C

Seznam alarmů
C.1

Alarmy
Číslo

Chybove hlášení

Popis / Akce

0

Alarm input 1

Kontrola zařízení na vstupu 1

1

Alarm input 2

Kontrola zařízení na vstupu 2

2

Alarm input 3

Kontrola zařízení na vstupu 3

3

Alarm input 4

Kontrola zařízení na vstupu 4

4

Error bit4

Nepoužito

5

DTS restart

DTS restartovaly, není třeba provést žádnou akci

6

5V failed

Hardware error  Support

7

Supply voltage too low –
Kontrola napětí DC (DC in).
příliš nízké napájecí napětí

8

Line 1 current too high –
příliš vysoký fázový proud

Kontrola MOBALine / Impulsní linky.
Alarm se zobrazí, až se odstraní chyba

9

Line 1 wrong time zone –
nesprávná časová zóna

Kontrola nastavení časové zóny (MOBALine / Impulsní linky)

10

Wrong time zone DCF out

Kontrola nastavení časové zóny (DCF- / pulzní výstup)

11

Wrong time zone RS485

Kontrola nastavení časové zóny (RS485 výstup / sériové
telegramy)

12

Error IRIG output

Kontrola linky IRIG.
Zkontrolujte, zda byla linka nakonfigurována na MOBALine.
(Impulsní linka se nespustí s IF 488 option)
Taktéž se zobrazí při restartu DTS 4801.masterclock.
(Pouze pro DTS 4801.masterclock s IRIG option)

13

Telegram file invalid

Zkontrolujte soubor telegramu:
Název souboru má víc než 8 znaků, nebo je soubor typu TEL, Tel
nebo tel; nebo chyba syntaxu v telegramovém souboru.

14

Swtich program file invalid

Zkontrolujte soubor spínacího programu:
Název souboru má víc než 8 znaků nebo typ souboru není PRG,
Prg nebo prg.

15

Wrong time zone sw. prog. Zkontrolujte konfiguraci časové zóny spínací funkce.

Failure time source Str

Stratum aktuálního zdroje času (DCF/GPS/NTP nebo interního
času, v případě výpadku zdroje času) příliš vysoká  Zkontrolujte
zdroj času.
Může se objevit krátce po restartu (prům. 10min) na krátký čas.
 vypnout synch LED

17

Failure time source TO

Žádné informace o času ze zdroje (GPS/DCF) po dobu delší než
je nakonfigurovaný timeout  zkontrolujte zdroj času.
Konfigurace viz kap. Chyba! Nenalezen zdroj odkazů.,
menu 4: "Zpoždění alarmu kvůli výpadku zdroje”

18

No valid time

Nastavte čas ručně, nebo nakonfigurujte, a/nebo zkontrolujte zdroj
času.
RTC nebo ručně nastavený čas se zobrazí po restartu bez časové
informace ze zdroje

19

NTP Synch lost

Neúspěšná synchronizace. Zkontrolujte zdroj času (DCF nebo
NTP) a nastavení

20

Error bit20

Nepoužito

21

NTP fail

Chyba NTP  Zkontrolujte konfiguraci NTP.
Dokud není zdroj DCF/GPS: Nastavte zdroj NTP (i když je
dostupný pouze jeden) na “prefer“ (preferovaný zdroj)

16
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Může se objevit i při rekonfiguraci časových zdrojů nebo
nastavení času
Po restartu DTS 480x.masterclock (< 30 min) se může ozvat
alarm

© MOBATIME

22

Wrong time zone DCF in

Zkontrolujte nastavení časových zón (zdroje času).

23

Syn only diff too large

Zkontrolujte synchronizaci a zdroj

24

No mail server

Zkontrolujte konfiguraci e-mailu
Sledujte file mailerror.txt in /ram/ pro opravu chyby.

25

SNMP not working

Zkontrolujte SNMP a trap konfiguraci.

26

Error bit26

Nepoužito

27

Error bit27

Nepoužito

28

Linie 2 current too high

Zkontrolujte MOBALine / Impulsní linku
Alarm se zobrazí pouze, pokud je přemístěn
(aktivní pouze s DTS 4802.masterclock)

29

Line 2 wrong time zone

Zkontrolujte nastavení časové zóny v (MOBALine / Impulsní linka)
(aktivní pouze s DTS 4802.masterclock)

30

Error bit30

Nepoužito

31

Error bit31

Nepoužito

32-62

Error device 1-31

Linka RS485 : Chyba zařízení  for detailní popis chyb viz kap.
6.3.9.
(aktivní pouze sDTS 4801.masterclock)
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Řešení problémů

#

Chyba / Indikace:

Možný problém / Řešení

1

sync LED bliká:

DCF / GPS zdroj času nepřijmul signál –> 2

2

Problém příjmu signálu přes
DCF/GPS:

V menu 1 Status –> 4 Source zkontrolujte, jestli DCF odpočet sekund
odpočítává kontinuálně od 0 – 59 (odpovídající aktuální sekundě,
hodnota je upravována každé 3 sekundy.
Když je odpočet špatný  zkontrolujte přijímač a kabeláž.
Zkontrolujte "DCF In" LED na zadní straně DTS masterclock.

3

Nezobrazí se čas NTP, i přes
manulní nastavení  sync LED
je vypnut

Místní zdroj času DCF/GPS nebo místní musí být nakonfigurován, jinak
u NTP nelze nastavit čas.

4

Obecný problém s příjmem času Pokud je časový rozdíl mezi DTS 480x.masterclock a zdrojem času
(NTP nebo DCF) větší než (> 5 min), synchronizace času NTP může
trvat déle než (> 30 min).
Nastavte čas ručně.

5

DTS 480x.masterclock se stále
restartují.

Zkontrolujte konfiguraci sítě, musí být nakonfigurován hostname a
nastavena gateway (jestliže není gateway v síti k dispozici, lze místo ní
použít vlastní IP adresu DTS masterclock).

6

LAN LED (levá strana) stále
oranžově bliká.

Žádné zapojení do sítě. Zkontrolujte kabeláž.

7

Nelze otevřít menu přes Telnet
nebo
DTS 480x.masterclock nejdou
vyhledat přes síť.

Zkontrolujte nastavení sítě v menu 2 Configuration –> 5 Network
(možné pouze se sériovým připojením):
- IP-Adresa, maska podsítě a gateway musí být nastaveny správně
- Interface by měl být nastaven na Auto
- Zkontrolujte zapojení s "Ping"
- Pokud nebylo dříve menu správně ukončené (např. při vypojení LAN
kabelu), může se zablokovat až na 15 minut.

8

Update softwarového systému

Software systému lze aktualizovat klientským softwarem FTP nebo přes
USB klíčenku (viz kap. Aktualizace).
Vaše servisní kancelář vám poradí výhody aktualizací. Potřebný soubor
firmware můžete získat ze servisní kanceláře.

9

Informace, které obdržíte od
servisní služby MOBATIME

Typ zařízení, číslo dílu, výrobní číslo a sériové číslo:
Tyhle detaily naleznete na samolepícím štítku.
Pokud je to možné, poskytněte následující soubory pro analýzu:
Všechny soubory z adresářů /var/log a /etc/.
Na kopírování těchto souborů použijte FTP, např. Windows Explorer s
ftp://[IP addresse], viz kap. Chyba! Nenalezen zdroj odkazů. nebo
zkopírujte soubory na USB klíčenku (kap. 6.4).
Přečtěte si softwarovou verzi, pokud log-soubory nepůjdou
zkopírovat:
Software verzi lze najít v menu
1 STATUS/9 Software Versions
Místo a datum nákupu a uvedení zařízení do provozu.
Obsáhlejší podrobnosti o poruchách:
Popište problém, možné příčinny, přijatá opatření, prostředí systému
atd.
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E

Sériové telegramy
E.1

Obecně
Sériová rozhraní lze použít ve dvou režimech:
- Automatické (pravidelné) odesílání času telegramů
- Přijímaní příkazu, odeslání časového telegramu (na žádost)
Výstupní režimy
Auto

Pravidelné vysílání časového telegramu nebo příkazu na konci sekundy,
minuty, hodiny nebo max. na 6 programovatelných denních dobách nebo
definovatelné výstupy – periodicky.

Na žádost Vysílání telegramu na žádost. Možno definovat 'Request' strings . Jsou
možné následující požadavky:
- stop výstupu
- výstup telegramu najednou (po jednom)
- výstup telegramu při další sekundě (po jendom)
- výstup každou sekundu / minutu / hodinu / denně nebo přepnutí na
automatický režim
Formát telegramu
Libovolný znak sekvence. Vyplňte znaky ASCII nebo binární.
Variabilní zobrazení: ASCII decimální, ASCII hexadecimální nebo binární. Různé
proměnné jsou přiřazeny do řetězce v textové tabulce (např. měsíc: Jan, Feb..). Syntax
řetězce telegramu je analogická s tištěným příkazem v programovacím jazyku "C". Viz
kapitola E.2 Syntax konfiguračního souboru telegramu.
Čas telegramu
Telegram vždy obsahuje časovou informaci pro "následující" sekundu na výstupu
periodického telegramu. Obsah telegramu je platný v době odeslání prvního znaku.
Odesílací čas telegramu může být posunut parametrem TC (např. standardní telegram
IF 482 platný na konci telegramu).
Dobu přenosu časového telegramu lze vypočítat podle následující tabulky. Podle
nastavení formátu přenosu, doba přenosu v ms pro jeden znak je uvedena v tabulce a
pro více znaků According to the transmission format set, the transmission time in ms
for one character is read from the table and multiplied by the number of telegram
characters:
7 data bits
8 data bits
parity none
odd/even
none
odd/even
stopp byte
1
2
1
2
1
2
1
2
ms per transmited byte
300 bit/s
30.00 33.33 33.33 36.67 33.33 36.67 36.67 40.00
600 bit/s
15.00 16.67 16.67 18.33 16.67 18.33 18.33 20.00
1200 bit/s
7.50
8.33
8.33
9.17
8.33
9.17
9.17 10.00
2400 bit/s
3.75
4.17
4.17
4.58
4.17
4.58
4.58
5.00
4800 bit/s
1.88
2.08
2.08
2.29
2.08
2.29
2.29
2.50
9600 bit/s
0.94
1.04
1.04
1.15
1.04
1.15
1.15
1.25
19200 bit/s
0.47
0.52
0.52
0.57
0.52
0.57
0.57
0.63
38400 bit/s
0.23
0.26
0.26
0.29
0.26
0.29
0.29
0.31
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Příklad:
9600 Bit/s, 8 datových bitů, žádný, 1 stop bit, telegram má 20 znaků.
Doba přenosu pro celý telegram:
20 x 1.04 ms = 20.8 ms
Název souboru telegramu
Název telegramového souboru je omezen 8 znaky a jeho přípona musí být TEL, Tel
nebo tel, např. IF482Std.tel.
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E.2

Syntax konfiguračního souboru telegramu

!TEL
;telegram type also !CTC or !MTS possible
;-- Start of the file (always on the first line) -----------------------;DEFINITIONS CONFIGURATION FILE FOR PRECISION MASTER CLOCK
;**********************************************************
;Customer:
;Date:
;Author:
;File:
;Interface:
;-- Output string --------------------------------------------------;
the output string has a similar format to the print command in the
;
programming language 'C'.
;
!TS! - String with format information
;
!TV! – Variables list in output sequence
;
The formats and variables available can be seen below:
:
!TS!"........%d....%d..."
;String with Format information
!TV!var1,var2,..
;Variables list
;-;
;
;
;
;
;
;

Control
"
\"
\xFE
\\
\n
%%
%...

and special characters
->
String beginning/end
->
"
->
h'FE
(Byte binary)
->
\
->
new line <CR> <LF> (h'0D h'0A)
->
%
->
Format information (see below)

;-- Possible formats:
;%dn ascii-dez where n=1/2/3/4 (number of decimal points, max. 3 places received)
;
e.g. variable value d'40
=> 40 @ n=2
;
=> 040 @ n=3
;%X ascii-hex
;
e.g. variable value d'40
=> 28
;%c char (binary)
;
e.g. variable value d'40
=> h'28
;%s string (always up to,(comma) see text tables
;
e.g. string
Jan,
=> Jan
;%b hex-output of an asciihex-string (always up to(comma)see
;
text tables
;
e.g. string
120A,
=> h'12 h'0A
;-- Possible variables:
;
;Name: Description:
Range:
Format:
;-------|-----------------------|-----------|-----;
;MSE
(Millisecond)
(0..999)
1W
;HSE
(Hundredth of a second) (0..99)
1B
;ZSE
(Tenth of a second)
(0..9)
1B
;SEK
(Second)
(0..59)
1B
;MIN
(Minute)
(0..59)
1B
;STD
(12h or 24h format)
(0..12)
;
or(0..24) 1B (see !PM!)
;JAR
(Year)
(0..99)
1W
;
or (1990..2089)
;MTG
(Day of the month)
(1..31)
1B
;JTG
(Day of the year)
(1..366)
1W
;WTG
(Day of the week)
(0..6)
1W Text table
;
(Su..Sa)
;DOW
(Day of the week)
(0..7)
1B !DW!
;KAW
(Calendar week)
(1..53)
1B (according
;MON
(Month)
(1..12)
1W Text table
;MNT
(Month)
(1..12)
1B
;
;AMF
(am/pm flag)
(0/1)
1W Text table
;TMQ
(synchronization qual.) (0..255
;
or A..Z) 1B (see !TQ!)
;SAI
(Season)
(0..2)
1W Text table
;
(Win/Sum/UTC)
;AKS
(Season change
(0/1)
1W Text table
;
announcement)
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!WT!
to Din ISO 8601)
!MO!
!AM!
!SA!
!AK!

800652.09

;AMF
;SST
;
;
;SYA
;
;CHS
;XCH
;X1C
;X2C
;
;
;

(am/pm-Flag)
(0/1)
1W Text table !AM!
(Season status)
(0..3)
1W Text table !ST!
(Bit 0 = Early warning bit)
(Bit 1 = Summer bit)
(Synch. alarm)
(0/1)
1W Texttabelle !SY!
(0:synch ok, 1: synch alarm -> Alarm Nr.16, 17 or 19)
(Check sum)
(0..255)
1B
(XOR Check sum)
(0..255)
1B
(XOR Check sum low nibble in ASCII) (0..9, A..F)
1B
(XOR Check sum high nibble in ASCII)(0..9, A..F)
1B
Definitions:
CHS = (Sum of all bytes up to CHS) AND h’FF
XCH = XOR link of all bytes up to CHS

;e.g.
time telegram with following format (36 ASCII characters)
;
;
"Date: tt:mm:yy Time: hh:mm:ss,mmm<CR><LF>"
;
;!TS!"Date: %d2:%s:%d2 time: %d2:%d2:%d2,%d3\n"
;!TV!MTG,MON,JAR,STD,MIN,SEK,MSE
;-------------------------------------------------------------------;-- Send offset automatic telegram output ----------------------!SO!hh:mm:ss!
;
;Send offset from midnight 00:00:00 at periodic time
;output (!CS!a!...).
;
;hh =
hour
('00..23')
;mm =
minute ('00..59')
;ss =
second ('00..59')
;
;e.g.
the periodic time output should start at 06:00:00
;
in each case:
;
;
!SO!06:00:00!
;
;-------------------------------------------------------------------;-- Interval automatic telegram output ------------------------!TI!p!hh:mm:ss!
;
;Interval from send offset of the periodic time output.
;
;s =
every second
;m =
every minute
;h =
hourly
;d!hh:mm:ss! daily (max. 6 entries)
;p!hh:mm:ss! constant
;hh =
hour
('00..23')
;mm =
minute ('00..59')
;ss =
second ('00..59')
;
;e.g.1 telegram output every second
;
!TI!s!
;
;e.g.2 telegram output daily at 13:00:00 hours
;
!TI!d!13:00:00!
;
;e.g.3: the interval of the periodic time output should be 5 seconds:
;
!TI!p!00:00:05!
;-------------------------------------------------------------------;-- Hours format --------------------------------------------------!PM!
;Hours format 12h with am/pm flag
;without this entry:
24h format
;-------------------------------------------------------------------;-- Synchronization mode ------------------------------------------!TC!mmm!
;Pretiming of the telegram in ms (-90..995). To synchronize the telegram
;end with the second start the TC has to be set according to the telegram
;length and the transmission format. If TC is set, it will be performed.
;
;e.g.
Telegram start 120ms before the start of the second:
;
!TC!120!
;--------------------------------------------------------------------
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;-- Format time quality --------------------------------------------!TQ!MAX VALUE!STEP!
;If this entry is absent, the byte value of TMQ is
;outputted
;MAX VALUE corresponds to the byte value for 1
;MAX VALUE+STEP corresponds to the byte value for 2
;MAX VALUE+2*STEP corresponds to the byte value for 3 ...
;
;Example: Stratum 1 = A
;
Stratum 2 = B
;
Stratum 3 = C
;
...
;
;
!TQ!1!1!
;-------------------------------------------------------------------;-- Command Strings -----------------------------------------------!CS!n!l!"ss..."!
or
!CS!n!ll!"ss..."!
;
;n =
Number of the command ('2...9')
;
n=2 Quit (no telegram output)
;
n=3 Telegram output immediately(singly)
;
n=4 Telegram output at the next second(singly)
;
n=5 Telegram every second
;
n=6 Telegram every minute
;
n=7 Telegram hourly
;
n=8 Telegram daily (-> entry: !TI!d!xx..)
;
n=9 Output command (Request for external time source)
;
n=a Telegram output periodic according to !TI!p! and !SO!
;
;l or
ll = Command length in bytes ('01...20')
;
l=0 Command not active
;
;ss... Command string
;
(max. 20 characters – must conform with 'l' or 'll')
;
Wildcards can be set with the '?' sign.
;
This serves as wildcard for any character.
;
Characters can also be outputted in AsciiHex format:
;
e.g.
\xFE
d.h <FE>=(h'FE) is inserted
;
\\
d.h '\' is inserted
;e.g. Definition of a commando for immediate telegram
;
output after a request (command n=3) :
;
'time<CR>' (characters ll=05)
;
!CS!3!05!"time?"!
;
!CS!3!5!"time\x0D"!
;-------------------------------------------------------------------;-- Area for check sum calculation-------------------------------!CK!aa,bb!
;aa = first character considered (telegram start position: 0)
;bb = last character considered + 1
;Missing !CK! in this case the check sum is formed via the whole telegram up to the
;check sum position.
;-------------------------------------------------------------------;=====================================================================
;General info about the text tables:
;
Name of the table:
!xx!
;
Separating character of the entries: , (comma)
;
Maximal 16 characters pro Entry
;
Warning:
, do not forget(comma) after the last entry!
;====================================================================
;-- Text table day of the week (WTG Su..Sa) 7 entries ------------------!WT!Sunday,Monday,Tuesday,Wednesday,Thursday,Friday,Saturday,
;-------------------------------------------------------------------;-- Weekday modus 1 entry --------------------------------------!DW!0..3
; 0 : 0 = Sunday, 1 = Monday,... 6 = Saturday
; 1 : 1 = Sunday, 2 = Monday,... 7 = Saturday
; 2 : 6 = Sunday, 0 = Monday,... 5 = Saturday
; 3 : 7 = Sunday, 1 = Monday,... 6 = Saturday
;--------------------------------------------------------------------
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;-- Text table months (Jan..Dec) 12 entries ----------------------!MO!Jan,Feb,Mar,Apr,May,Jun,Jul,Aug,Sep,Oct,Nov,Dec,
;-------------------------------------------------------------------;-- Text table season (Win,Sum,UTC) 3 entries --------------------!SA!Win,Som,UTC,
;-------------------------------------------------------------------;-- Text table season change announcement -------------------;-- (no announcement, announcement) 2 entries
!AK!0,1,
;-------------------------------------------------------------------;-- Text table season status --------------------------------------;-- (0 = no announcement, winter
;-- 1 = announcement, winter
;-- 2 = no announcement, summer
;-- 3 = announcement, summer) 4 entries
!ST!A,B,C,D,
;-------------------------------------------------------------------;-- Text table AM/PM flag 2 entries ------------------------------!AM!am,pm,
;1.Entry AM/PM flag=0 d.h. 00:00..11:59
;2.Entry AM/PM flag=1 d.h. 12:00..23:59
;-------------------------------------------------------------------;-- Text table synchronization alarm 2 entries -------------------!SY!ok,alarm,
;1.Entry synchronization ok
;2.Entry synchronization s-failure
;--------------------------------------------------------------------

;-- File End --!EE!
;-- Name of the file (optional) ---@nnn...
;nnn... File name, maximum 12 characters and a final
;
<CR>. The name can also be omitted, in this
;
case CTC 'NONAMEx.TEL'appears in the directory.
;
;IMPORTANT:
;
1) The name must stand AFTER the file end!EE!.
;
;
2) If a file with the same name is loaded on to the
;
CTC, such as one stored on the CTC, the stored one
;
will be OVERWRITTEN.
;
;
;e.g.
!EE!
;
@TELEDEF.TEL
;
;last line
;-------------------------------------------------------------------;last line (guarantees a <CR> after the file name)
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Volitelná funkce IRIG-B: Konfigurace rozhraní IF 488
Kód MOBALine se transformuje přes IF 488 do časově synchronního časově
kódovaného telegramu DCF-FSK- nebo IRIG-B- nebo IRIG-E a slouží pro automatické
nastavení externích časových systémů. Přepínači DIP je možno navolit 7 různých
časových kódových formátů. Kontakt alarmu je sledován přes DTS 4801.masterclock.
(DTS 4801.masterclock IRIG-B: Art. No: 203495)
Formát výstupního kódu:
“MODE” = režim volitelný DIP přepínačem 1 - 4:
Výstupní kód

1

2

3

4

Definice kódu
podle prospektu

DCF-FSK:

on

on

on

on

112 071

IRIG-B Standard:

off

on

on

on

112 072

IRIG-B Standard

on

off

on

on

112 073

IRIG-B "DIEM"

off

off

on

on

112 074

AFNOR A:

on

on

off

on

112 075

AFNOR C:

off

on

off

on

112 076

IRIG-E "DIEM":

on

off

off

on

112 077

12 Std.-Format

Technické údaje:
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Vstup:

MOBALine

Výstup:
DCF-FSK:
IRIG-B:
IRIG-E:

600 , elektricky izolovaný:
Puls 1kHz / mezera 1,25 kHz
Modulace 1 kHz
Modulace 100 Hz
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Autorská práva

Všechna práva na software jsou majetkem Moser-Baer AG.
Částečně byl použit software OpenSource se svojí vlastní licencí:
Označení

Popis

Verze

Licence

Popis licence (soubor)

U-Boot

Boot loader

1.1.4

GPL verze 2

COPYING

Linux

Operating system 2.6.18

GPL verze 2

COPYING

Busybox

System
environment

1.13.2

GPL verze 2

LICENSE

NTP

NTP

4.2.4p5

Zdarma

COPYRIGHT

pure-ftp

FTP server

1.0.21

Zdarma, zčásti BSD

COPYING

NetSNMP

SNMP agent

5.4.2.1

BSD

COPYING

OpenSSL

SSL Lib.

0.9.8i

BSD style

LICENSE

OpenSSH

SFTP server

5.2.p1

BSD

LICENCE

dropbear

SSH server

0.52

MIT style:

LICENSE

Zdarma, zčásti BSD
wide-dhcpv6

DHCPv6 client

20080615

Zdarma

COPYRIGHT

flex

Flex Lib.

2.5.4e

BSD adapted

COPYING

zlib

Compress lib.

1.2.3

Zdarma

README

mailsend

E-mail Client

1.15b5

GPL

-

Kompletní popis licence lze najít v souboru uvedeném v příslušném původním zdrojovém kódu na
příslušných projektových stránkách.
Text licence GPL, BSD a MIT:
GPL verze 2:

http://www.gnu.org/licenses/gpl-2.0.html

BSD:

http://www.opensource.org/licenses/bsd-license.php

MIT

http://www.opensource.org/licenses/with-license.php

Zdrojový kód open source projektů spuštěných pod GPL může být požadován od Moser-Baer AG.
(support@mobatime.com). Manipulační náklady budou naúčtovány!
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Blokové schéma
=

230VAC

~
=

Ulogic

24 VDC (in)

=

power

Ubat

Low voltage
detection

24 VDC (out)
Ethernet
10/100Mbit

USB Host
DCF in

DCF in

DCF / pulse out

linux system in flash and ram

microprocessor-system

Current
Signal

MOBALine /
Impulse line 1

Alarm
IRIG Alarm

IF 488
(optional)

IRIG
(only DTS 4801)

Current
Signal

MOBALine /
Impulse line 2
(only DTS 4802)

Alarm

Alarm 1 in
Alarm 2 in
Alarm 3 in

Alarm 4 in
sync

RTC
RS 232
2 RXD
8 CTS

Terminal

3 TXD
7 RTS
6 DSR
1 DCD
4 DTR
5 GND

RS232 RXD

RS232
RS232 TXD telegram
RS485 A
/RS485 B
GND

RS485
clock line
(only DTS 4801)

alarm
Alarm
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Technické údaje

Rozměry

19“ Rack, 1HE x 28TE (H x B x T [mm]) = 483 x 44 x 125

Hmotnost

prům. 1.35 kg

Okolní teplota

-5 bis 50ºC, 10-90% relativní vlhkost, bez kondenzace

Konfigurace

Sériové rozhraní (přes RS 232) nebo Telnet/SSH (přes LAN)
In addition, řízení je možné přes SNMP.

Provozní přesnost

GPS (vstup DCF) do NTP serveru:
typicky < +/- 0.5ms
DCF 77 radiopřijímač do NTP serveru:
typicky < +/- 5ms 1)
NTP klient do NTP serveru:
typicky< +/- 0.5ms
GPS (vstup DCF) nebo NTP klient do linky hodin:
typicky< +/- 0.5ms +
přesnost hodinové linky
1)
Pokud je to nutné, měl by být zdroj DCF upraven offsetem
(viz menu: 2 Local time source setting  3 DCF/GPS source correction).

Důležité:

Příjem NTP (DTS jako klient a/nebo DTS jako server pro cizího klienta)
může být negativně ovlivněn zatížením sítě a zařízeními připojenými na síť
(Hub, switch, router, firewall...).
Typické hodnoty přesnosti nemusí být dosaženy v případě, že je v jednom
okamžiku zpracováván větší počet požadavků od klientů. Požadavek na
přesnost NTP: Poll interval: minimum 3, maximum 6.

Zachování času (interní) Po době minimálně 24 hodin synchronizace z časového zdroje:
< +/- 0.1 sec. / day (< 1ppm), měřeno víc než 24 h, při 20°C +/- 5°C.
Bez napájení (na bázi interních hodin reálného času RTC):
< 5 ppm, ale s jitter +/- 15 ms, měřeno víc než 24 h,
při 20°C +/- 5°C.
Po výpadku proudu je čas RTC dostupný během alespoň 5 dní.
(RTC vyrovnávací paměť přes SuperCAP).
Časový server

(plně V3 kompatibilní), (UDP), RFC 1305 (Port 123)
NTP ověření MD5 Key / Autokey
SNTP
(UDP), RFC 2030 (Port 123)
TIME
(TCP/UDP), RFC 868 (Port 37)
DAYTIME
(TCP/UDP), RFC 867 (Port 13)
Max. počet požadavků od klientů s NTP a SNTP protokoly: typicky 250/sek
(např. požadavek klientů jednou za 60 sek  15'000 možných klientů)
NTP V4

MTC-CAN-protokol pro komunikaci s MTC modulem CAN
(pouze IPv4).
NTP režim

Server, Peer, Broadcast, Multicast

NTP- linky podružných hodin 1 linka s až 15 odlišnými vstupy časových zón.
- Komunikace přes multicast nebo přes IP:
- RFC 3376: Internet Group Management Protocol, Version 3
- RFC 1112: Host extensions for IP multicasting
- RFC 4601: Protocol Independent Multicast - Sparse Mode (PIM-SM)
- RFC 3973: Protocol Independent Multicast - Dense Mode (PIM-DM)
Časové zóny (viz příl. Chyba! Nenalezen zdroj odkazů.)
programovatelných vstupů (PC Software Tool)
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Síťové rozhraní

10BaseT / 100BaseTX (IEEE 802.3)
Rychlost přenosu dat: Auto-negotiation / manuální
Konektor: RJ-45
Povolen pouze stíněný kabel.

IP konfigurace

DHCP, Statická IP adresa, IPv4, IPv6

Síťové služby

NTP
SNTP
TIME
DAYTIME
Telnet
SSH
SCP
SFTP
FTP
SNMP
SMTP
DHCP
DNS
DHCPv6
ECHO

UDP, Port 123
see timeserver
UDP, Port 123
see timeserver
TCP/UDP, Port 37
see timeserver
TCP/UDP, Port 13
see timeserver
TCP, Port 23
operation
TCP, Port 22
operation
über SSH
update
über SSH
update
TCP, Port 21
update
UDP, Port 161
operation
UDP, Port selectable (162) alarm notification, see SNMP
TCP, Port selectable (25) alarm mail see E-Mail
UDP, Port 68
dyn. address allocation (client)
TCP/UDP, Port 53
address resolution (client)
only IPV6
ICMP
“Ping“

SNMP

V1, V2c, V3 s MD5 pro ověření a DES pro šifrování (privacy).

E-Mail

Hlášení alarmů protokolem SMTP.
Ověření na poštovní server:
- s adresou odesílatele
- s uživatelským jeménem/heslem SMTP- ověření s LOGIN,
PLAIN (RFC 4954) nebo CRAM-MD5 (RFC 2195)
ne “POP před SMTP“

Sériové rozhraní
(přední strana)

D-Sub 9 (male): (RS232, 38400, 8, n, 1, bez kontroly toku dat)
Délka kabelu max. 3 m.

Sériové rozhraní
(zádní strana)

Případně k hodinové lince RS485
RS232 or RS485 (RS 485 only in DTS 4801)
Max. odchylka času: +/- 10 ms, jitter < 10 ms
300-38400 baudů, 7 nebo 8 Datových bitů, parita: žádná, sudá, lichá,
Stop bit: 1 or 2, bez kontroly toku dat)
Délka kabelu max. 30 m (ne ve vzdálenosti 3 m od drátů železničního.
vedení)
Popis funkcí telegramu je uvedena v příloze E.
NMEA 0183 bez dalších synchronizačních pulsů:
ZDA telegram, 4800 baudů, 8, 1, žádný
Pouze RS 422 (DTS 4801 výstup RS 485 )

USB plug

USB Host pro USB klíčenku

Vstup DCF

DCF77 nebo DCF z přijímače GPS (GPS 4500), proudová smyčka
Časová zóna: volitelná
Jmenovitě 28 VDC, max. 32mA, prahová hodnota odezvy 8mA

Alarmové vstupy
as

Pro 4 alarmové vstupy jsou dostupné pro sledování externích zařízení nebo
jako spínací vstup na spínací kanály (světelné čidlo)
18 – 36 VDC, max. 6 mA, spínací kontakt.
Externí kontakt sepnut  žádný alarm.
Délka připojení max. 30 m (ne v dosahu 3 m od drátů železničního vedení)
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Výstup MOBALine

Případně k impulsu hodinové linky
DTS 4801.masterclock: 1 linka
DTS 4802.masterclock: 2 linky: max. proud = součet obou linek
Proud:
do 700 mA eff. (total)
Napětí:
bez zátěže  17 VAC, typicky 15 VAC
Režim:
10 sek.-, ½ min.- nebo v krocích po 1 min.
Max. odchylka času: +/- 10 ms
MOBALine se spínací funkcí pro osvětlení hodin
a World Time Function (světové časy).
Požadováno alespoň 28 VDC

Výstup impulsní linky

Případně k hodinové lince MOBALine
DTS 4801.masterclock: 1 linka
DTS 4802.masterclock: 2 linky: max. proud = součet obou linek
Proud:
až 1000 mA (total)
Napětí:
24 VDC (polarizováno) (záleží na napájení)
Režim:
1 min., ½ -min., 1/5-min., 1/8-min., 1 sek
Délka impulsů: 200 – 30'000 ms, approx. 50 ms řešení
Délka pulsů:
200 – 30'000 ms, approx. 50 ms řešení
Akcelerační režimy: 12 h, 24 h, 1 týden
Max. odchylka času: +/- 1 ms
Požadováno alespoň 23.5 VDC

Výstup IRIG-B (volitelně) se zabudovaným rozhraním IF 488. Linka řízena kódem MOBALine.
(Only DTS 4801.masterclock IRIG-B: Art. Nr.: 203495).
Impedance:
600 
Napětí:
Amplituda  2 Vp-p
Max. odchylka času:
+/- 15 ms, jitter < 10 ms
Výstup linky RS 485

Případně k sériovým telegramům
(Pouze DTS).
Počet podružných hodin: max. 31
Max. časová odchylka:
+/- 10 ms, jitter < 10 ms
Komunikace:
RS485, 19200, 8, n, 1, bez kontroly toku dat,
MOBA-RS485-protokol

Výstup napájecího zdroje Jmenovitě 28 VDC, max. 400 mA
DCF / pulzní výstup

Možnost výběru časového kódu DCF nebo pulsního výstupu.
Pasivní proudová smyčka
Umax = 30 VDC, Ion = 10..15 mA, Ioff < 1 mA @20VDC
Připojovací délka max. 30 m (ne v dosahu 3 m od drátů vedení)
Výstup DCF:
možnost výběru časové zóny
Pulsní režim:
sekundy, minuty, hodiny,
vlastní interval: 1-3600sek.
Délka pulsu:
20 – 500 ms, jitter: +/- 2 ms
Max. časová odchylka:
+/- 1 ms,
jitter < 0.5 ms

Alarmový kontakt

Kontakt rozpínacího relé (alarm aktivní  kontakt rozepnut).
Spínací zátěž: 30 W (60 VCD or 1 A)
nebo
60 VA (30 VAC nebo 1 A)

Alarm reporting /
Chybové hlášení

Alarm contact
E-Mail
SNMP-Notification
Displej
Alarm LED

Displej

2 linky do 16 znaků pro zobrazení stavové informace

DC napájení

24 - 28 VDC / 1.5 A (28 V požadováno pro MOBALine)
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viz E-Mail
viz SNMP-Trap
viz Displej
-

109 / 116

800652.09

Síťové napájení

90 – 240 VAC / 50 - 60 Hz / max. 30 VA
Typicky: < 5 VA @ 230 VAC (bez externí zátěže)

Výstup napájení

Jmenovitě 28 VDC, max. 400 mA
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Index

A
Accuracy - Přesnost
108
Alarm Configuration - Konfigurace alarmu
48
Alarm input – techn. data - Vstup alarmu
109
Alarm list - Seznam alarmů
95
Alarm mask - Maska alarmu
48, 49, 50, 52, 59
Alarm recording - Záznam alarmu
49
Alarm relay - Alarmové relé
48, 87, 88
Alarm relay – techn. data
110
Alarm status - Stav alarmu
49
Anschlusstabelle (zum Ausfüllen)
114
Authentication - Ověření
51, 61, 74
Autoconf
57
Autokey
44, 45, 76

B
Baudrate – PC connection
Block diagram - Blokové schémata
Broadcast NTP

86
107
44

Cable – PC connection - Kabel - Zapojení PC
86
CAN monitoring with MTC46
Channel relay - Kanálové relé
35
Community (SNMP)
77
Configuration – Backup - Konfigurace - záloha 64
Configuration – Restore - Konfigurace - obnova 64
Configuration – save - Konfigurace - uložení
69
Connections – Front - Zapojení - předek
86
Connections – DCF & GPS - Zapojení DCF
90
Connections – PC
86
Connections – rear view - Zapojení zadní pohled 87
Connections – Rear view
88
Control Key
45
Copyright
106
Correcting time manuall - Manuální oprava času 46
CRAM-MD5
51

D
Daylight Saving Time - Letní čas
93
DAYTIME
74, 109
DC power supply - DC napájení
87, 88, 110
DCF input - Vstup DCF
87, 88
DCF receiver – connection - Zapojení DCF
90
DES
61
DHCP
56
DHCPv6
57
DST
93
DTS Extension
87, 88

E
50
109
95
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G
GPS 4500 – connection

90

H
Hostname

55

I
Interface
IPv4
IPv6
IPv6 – FTP connection
IRIG-B – IF 488

98
56
57
67
105

K
Key

44, 45, 74

Leap second - Přestupná sekunda
Local time source - Zdroj místního času

40, 74
72

M
Mains power supply - Napájení ze sítě
111
Mains supply
87, 88
Maintenance - Údržba
64
Manual time set - Manuální nastavení času
47
mbs3-file
70
MD5
61, 74
MIB Files
77
Multicast
33, 108
Multicast address - Multicast adresa
42
Multicast NTP
44

N
Network configuration - Konfigurace sítě
55
Network services - Služby sítě
58, 109
NMEA
109
NTP
74, 109
NTP as backup time source - NTP zálož.zdroj 42,72
NTP Authentication
45, 74
NTP Autokey
76
NTP Broadcast
44
NTP Multicast
44
NTP server
42
NTP slave clocks - Podružné hodiny NTP 33, 108
NTP symmetric keys
74
NTP time source - Zdroj času NTP
43
NTP time take-over
72
NTP Version - Verze NTP
74
ntp.keys
45
NTP-Modus
108

O

F
Factory settings - Výchozí nastavení
Fix stratum

86
58, 67, 109
67

L

C

E-Mail
E-Mail – techn. data
Error messages - Chybové hlášení

Front connections
FTP
FTP-Tools

14, 64
72
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Operation (SNMP)
Option IRIG-B

78
105
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Password configuration - Konfigurace hesla
54
Port
33, 50, 53
Privacy - Soukromí
61
Program file - Programový soubor
36, 70, 84
Pulse output - Pulsní výstup
87, 88

Transmission time - Doba přenosu dat
98
Trap
52, 78
Troubleshooting - Řešení problémů
97
Trusted Key
45
ttl (time to live)
44
Twilight - Soumrak
36
Twilight function – priority - Funkce soumraku
85

R

U

P

Request Key
Restarting DTS 480x.masterclocks
RTC
RTC (Real Time Clock)

45
64
72, 108
71

Update – Aktualizace softwaru
Update time zone table
USB
UTC

S

W

SCP
58, 68, 109
SCP-Tools
68
Season table - Sezónní tabulka
91
Serial interface – techn. data
109
Serial telegrams - Sériové telegramy
98
Service – Required Information
97
Set language - Nastavení jazyka
54
SFTP
58, 68, 109
SFTP-Tools
68
SMTP
50, 109
SNMP
77, 109
SNMP – alarm notification
83
SNMP – notification
78
SNMP – Notifikace Alive
83
SNMP – variables - SNMP proměnné
80
SNMP access configuration
62
SNMP configuration - Konfigurace SNMP
52, 59
SNMP operation - Řízení SNMP
78
SNMP traps
52, 78
SNMP user configuration
61
SNTP
74, 109
Software Update - Aktualizace softwaru
65, 66
Spring terminals - Pružinové svorky
90
SSH
58, 109
Start-up - Spuštění
85
Stratum - Vrstva
40
Sunrise time – calculated 36
Sunset time – calculated
36
Switch function - Spínací funkce
35, 84
Switch program - Spínací program
35
Switch program – signal
84
SwitchEditor
70, 84

World time - Světový čas

65, 66
94
64, 66, 67
71, 93

33

T
Telegram file - Telegramový soubor
70, 98
Telegram file – name - Název tel. souboru
100
Telnet
58, 109
Terminals - Terminály
87, 88, 90
TIME
74, 109
Time administration - Časová administrativa
71
Time handling - Doba zpracování
40
Time server - Časový server
74, 108
Time servers in the Internet
72
Time source – Configuration - Konf. čas. zdroje 41
Time zone - Časová zóna
91
Time zone for displayed time
54
Time zone server - Server časových zón
33
Time zone table - Tabulka časových zón
91
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Zapojovací tabulka (nutno vyplnit)

Linka Typ

Označení

Příklad:
Linka Typ

Označení

MBL

Linka podružných hodin, hlavní budova na západní straně, 1. podlaží

MBL
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