FAST
PODPORA PRO PØIPOJENÍ INKREMENTÁLNÍCH ROTAÈNÍCH SNÍMAÈÙ
A RYCHLÉ ÈÍTÁNÍ NA VSTUPECH
PRO AUTOMATY MPC300 A PES-K
03.2002
(zmìna proti ver. 02.2001: FAST je ji standardnì ve vech typech MPC300)
FAST je speciální softwarový ovladaè v automatech PES-K a MPC300,
umoòující rychlé èítání událostí a na 4 vstupech (FCT) nebo poèítání krokù inkrementálního rotaèního snímaèe (IRC). S touto rozíøenou verzí firmware se standardnì
dodávají automaty PES-K, øada MPC300 má ovladaè ve standardní výbavì pro vechny
konfigurace vstupù/výstupù od výrobního èísla cca 09-1306 (èervenec 2001).
Ovladaè je napojen na první 4 univerzální analogové-digitální vstupy, které
jsou na vech automatech PES-K i MPC300 (na modulu Z). Standardní ètení vstupù
(tedy jak digitální do bitù X0-X3, tak analogové mìøení do promìnných I0-I3) zùstává
beze zmìny, bìh ovladaèe na nìj nemá vliv.
Ovladaè mùe buï realizovat rychlé èítaèe (reim FCT) nebo vyhodnocovat
rotaèní snímaè (reim IRC). Obojí najednou nelze.
SEZNAM SPECIÁLNÍCH FUNKÈNÍCH PROMÌNNÝCH OVLADAÈE
typ

adresa

symb. název

popis funkce

stav po zapnutí

bit

B53

FASTEN

spoutí ovladaè 0=zastaven 1=bìí

0

bit

B54

IRCSELECT

vybírá funkci ovladaèe 0=FCT 1=IRC

nezmìnìn

word

W39

IRCCOUNT

èítaè krokù IRC pøipojeného na I0, I1

nezmìnìn

word

W57

FCT0

rychlý èítaè pulsù na I0

nezmìnìn

word

W58

FCT1

rychlý èítaè pulsù na I1

nezmìnìn

word

W59

FCT2

rychlý èítaè pulsù na I2

nezmìnìn

word

W60

FCT3

rychlý èítaè pulsù na I3

nezmìnìn

POZN.:
Po zapnutí je ovladaè vdy deaktivován (bit FASTEN). Bit IRCSELECT není
nikterak inicializován (aby se po zapnutí nastavil ovladaè do stejného reimu, jako pøed
vypnutím) - je tedy tøeba jej inicializovat na poadovanou hodnotu !
Rovnì tak vechny registry èítaèù drí po zapnutí své poslední hodnoty.
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Poadavky na vstupní signály
Pro korektní funkci ovladaèe je tøeba zajistit , aby parametry vstupních
signálù odpovídaly tìmto pøedepsaným úrovním a dynamickým limitùm :
Maximální frekvence signálu
Úroveò log. 0
Úroveò log. 1

700 Hz
min. délka 0.7 ms, úroveò 0....+1 V
min. délka 0.7 ms, úroveò +10....+30V

REIM IRC - vyhodnocování inkrementálního rotaèního snímaèe
Ovladaè je schopen zpracovávat jeden inkrementální rotaèní snímaè.
Rotaèní snímaè má dva impulsní výstupy (informace o krocích se vzájemným
fázovým posuvem 900), které se pøipojí na vstupy I0 a I1. Výstup oznaèující nulovou polohu (tzv. index) není ovladaèem vyuíván. Registr IRCCOUNT je 16-ti bitový èítaè který
je zvìtován nebo zmenován s kadým kladným nebo záporným krokem IRC snímaèe.
Tento registr je zároveò mono kdykoliv nastavit na libovolnou hodnotu prostým zápisem do nìj. Po nastavení bitu FASTEN do nuly ovladaè pøestane reagovat na vstupy I0,
I1 a v registru IRCCOUNT zùstavá poslední platná hodnota.

REIM FCT - èítání událostí na vstupech
Ovladaè je schopen èítat naráz události na 4 vstupech.
Èítání zajiují ètyøi 16-bitové èítaèe navázané na 4 vstupy I0...I3.
Lze je kdykoliv èíst a kdykoliv nastavit na libovolnou hodnotu (prostým zápisem do nich).
Èítaèe èítají impulsy. Pøísluný èítaè se zvìtí o 1 vdy po detekci nábìné
hrany na pøísluném vstupu.
Proces èítání na vech 4 vstupech lze povolit / zastavit bitem FASTEN.
Èítaèe nejsou po zapnutí automatu nijak inicializovány, zùstává v nich tedy
poslední hodnota, pøítomná pøed vypnutím.
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