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1.

Monosti knihovny MaR.LIB

Pomocí knihovny je moné na automatech MICROPEL velmi jednodue
a efektivnì vytvoøit kompletní aplikaci MaR, vèetnì komfortního ovládacího rozhraní pro
uivatele.
Knihovna øeí zejména rùzná zaøízení plynové kotelny a vzduchotechniky
(postupnì pøibývají dalí funkce) a také obzvlátnì výhodným zpùsobem nabízí centrální
zpracování poruch a následné vygenerování sumárních poruchových stavù. Tyto sumární
poruchové stavy mohou být vyuity pro blokování jednotlivých zaøízení (to vìtinou
nabízejí samy pøísluné øídící podprogramy, které se pro danou funkci jen parametrují),
nebo pro vyhlaování poruch poruchovou signalizací (i tuto funkci knihovna nabízí, staèí ji
jen pouít a vhodnì naparametrovat) nebo pro jakékoli speciální úkoly. Kromì tìchto
sumárních stavù jsou v automatu dostupné "výpisy" jednotlivých poruch s èasem a datem
jejich posledního výskytu. Navíc je k dispozici automaticky vytváøený archiv poruchových
stavù, který standardnì vytváøí 200 chronologicky øazených záznamù poruchových
událostí s datem, èasem a popisem události.
Knihovní funkce poèítají i tvorbou rozsáhlejích aplikací pro více automatù v síti
a se vzájemnou komunikací mezi nimi (lze napø. v síti rozdìlit nebo naopak centralizovat
katalog poruch apod.).

Parametrizace
Chování celého systému vytvoøeného pomocí MaR.LIB není dáno jen zápisem
programu, ale té nastavením mnoha funkèních parametrù. Tyto parametry jsou uloeny v
datové pamìti v oblasti zásobníku (STACK). Pro komfortní a pøehledné nastavení
parametrù vech knihovních funkcí pro celou aplikaci slouí pøipravená ablona ve formì
XLS souboru pro program Microsoft ® Excel. V tomto souboru je ji ve pøipraveno pro
kompletní nastavení vech potøebných dat a z nìj se i provádí vlastní zataení parametrù
do pamìti automatu. Výhodou tohoto øeení (krom vysoké pøehlednosti) je i monost
jednoduché archivace vytvoøených souborù parametrù a jejich pohodlné editace. Nutnou
podmínkou pro zdárné oivení aplikace MaR je tedy instalace programu Microsoft ® Excel
na poèítaèi.
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2.

Pouívání knihovny

Pro dokonalé vyuití knihovních funkcí je nutná znalost programování v jazyce
SIMPLE4 a alespoò základní znalost pouívání vývojového prostøedí StudioWin. Pro
úspìné naparametrizování celé aplikace je dále nutná instalace programu MS Excel a
znalost jeho ovládání. Protoe knihovna MaR.LIB pouívá k vytvoøení ovládacího
uivatelského rozhraní funkce knihovny MenuLIB, je tøeba instalovat do prostøedí
StudioWin obì tyto knihovny.
Proto, pokud teprve chcete zaèít s programováním automatù MICROPEL,
doporuèujeme pøed studiem knihovny nejprve prostudovat pøíruèku k jazyku SIMPLE4 a
zkusit si napsat ve vývojovém prostøedí StudioWin nìkolik jednoduchých pøíkladù. Kromì
znalosti programování v SIMPLE4 je potøebná jetì alespoò základní znalost tvorby
ovládacího menu pomocí knihovny MenuLIB.
Pro snazí pochopení funkcí knihovny je zároveò s knihovnou dodáváno nìkolik
ukázkových pøíkladù ve formì samostatných projektù, spustitelných jak na reálném
automatu, tak na simulátoru v prostøedí StudioWin.

2.1.

Obsah distribuce, instalace

V balíèku knihovny je kromì vlastního souboru MaR1.lib jetì nìkolik
kompletních ukázkových projektù s touto knihovnou a je tam rovnì i knihovna MenuLIB.
Samostatný balíèek s knihovnami obsahuje instalátor, který implicitnì nabízí
kopírování knihoven do pøednastavené sloky knihoven a demonstraèních projektù do
pøednastavené sloky projektù (vytvoøí se pøi instalaci prostøedí StudioWin). Samozøejmì
lze knihovny i ukázkové pøíklady kopírovat kamkoli jinam.
Pro instalaci a snadné pouití knihovny je tøeba vývojové prostøedí StudioWin
verze min. 6.902 (s vylepenou podporou pro instalaci a pouívání knihoven).

2.2.

Zaèlenìní knihovny do projektu

Pøed pouitím funkcí knihovny je tøeba ji zapojit do projektu.
Pro zdárnou funkci knihovny MaR je tøeba spoleènì s ní zaèlenit do projektu
i knihovnu MenuLIB.
V pracovním oknì projektu (na levé stranì v prostøedí StudioWin) lze zaèlenit
soubor knihovny buï do sloky knihovních modulù celého projektu (nahoøe), nebo
konkrétního automatu. Obì knihovny postupnì pøidáme do sloky kliknutím pravého
tlaèítka myi nad pøíslunou slokou a výbìrem volby "Vloit soubor" (nebo klávesou
"Insert" na této sloce). Na vloení souboru se otevøe dialog s navigaèními tlaèítky a
výbìrem souboru.
Vloení se provede buï tlaèítkem "Otevøít" - vloí se odkaz na soubor, nebo
tlaèítkem "Kopírovat do projektu" - vloí se kopie souboru.
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a) Vloení odkazu na soubor
Do projektu se uloí jen odkaz na soubor. Vlastní knihovní soubor existuje jen
na cílovém místì (typicky napø. ve sdílené centrální sloce knihoven). Pokud je pouit ve
více projektech, pak zmìna tohoto souboru, resp. jeho nová verze (napø. nové verze
jednotlivých funkcí, opravy chyb apod.) se projeví ve vech projektech, které mají tuto
knihovnu vloenou odkazem (tedy samozøejmì a po pøekladu). Výhodou je neustálá
aktuálnost pouité knihovny ve vech projektech po kadé instalaci nové verze knihovny
do sdílené sloky.
b) Vloení kopie souboru
Do projektu se fyzicky zkopíruje soubor a ten se také bude pouívat pøi pøekladu
projektu. Instalace nové verze knihovny do centrální sloky knihoven nebo do jiných
projektù pak nemá vliv na tento projekt. Nevýhodou je nemonost automatického pøebírání
nových verzí knihoven do projektù (musely by se pokadé ruènì zkopírovat do sloky
projektu), výhodou je zase vìtí jistota, e pøípadná zavleèená chyba nebo nekompatibilita
nové verze neohrozí stávající projekt. Pozn.: pro bezpeèné uloení a zaarchivování nebo
pøenos projektù je vak urèena funkce "Export projektu", která na zadané místo uloí
projekt i se vemi knihovnami, které jsou k pøekladu tøeba.

2.3.

Prostøedky a zdroje, pouité funkcemi MaR

Protoe knihovna pouívá víceménì stejné prostøedky jako knihovna MenuLIB,
platí pro její pouívání podobná omezení, jako pro knihovnu MenuLIB. Funkce knihoven
MaR a MenuLIB jsou souèástí výsledného uivatelského programu pro automat v jazyce
SIMPLE4 a pøedstavují ucelený, logicky provázaný systém. Pro korektní funkci takového
systému je navíc nutné, aby pro nìj nìkteré prostøedky zùstaly úplnì vyhrazeny !
Èasovaè T7
Nejdùleitìjím zdrojem, který nesmí být v uivatelském programu nikde pouit,
je èasovaè T7 (nikde v uivatelském programu se nesmí pouít ani èasovaè, ani ádný z
jeho øídících bitù: TEN7, TOE7, TPA7, TDM7). Je to na druhou stranu ale jediný èasovaè,
který systém knihoven vyuívá.
V programu pro automat lze tedy pouít pouze èasovaèe T0 a T6.
Uivatelský znak è.7
Znakové displeje automatù MPC300 a PES-K umoòují vytvoøení osmi
uivatelských znakù (viz popis obsluhy displeje/klávesnice v manuálu SIMPLE4). Menu
vyuívá poslední pozici této sady (znak s kódem 7) pro zadefinování plné ukazovací ipky.
V programu pro automat lze tedy pouít pouze uivatelské znaky 0 a 6.
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Názvy promìnných a funkcí
V systému knihoven je krom "veøejných" pouito jetì mnoho interních
promìnných a funkcí. Jejich názvy u není mono pouít pro promìnné nebo funkce,
definované v uivatelském programu. Je tedy tøeba poèítat s tím, e pøi zadefinování
nových promìnných nebo procedur s názvem, který je ji pouit uvnitø knihovny MaR
nebo MenuLIB, zahlásí pøekladaè duplicitní definici. V takovém pøípadì je tøeba zvolit
nìjaký jiný název.
Pro pøehlednost zaèínají vekeré názvy promìnných i funkcí knihovny MaR
písmeny MaR a knihovny MenuLIB písmeny Me.
Je tedy nejjednoduí volit názvy symbolù tak, aby nezaèínaly na MaR, mar,
MAR, Me, me, ME ... (pøekladaè nerozliuje velikost písmen).
Klávesnice
Kromì výe uvedených názvù jsou v knihovnì MenuLIB zadefinovány
symbolické názvy pro hodnoty kódù stisknutých kláves v promìnné KBCODE. Jsou to :
KB_LEFT, KB_RIGHT, KB_ESC, KB_ENT, KB_UP, KB_DOWN
V aplikaèním programu nedoporuèujeme vyuívat klávesnici (tedy promìnnou
KBCODE) v jiných èástech programu mimo menu. Musí-li to být, tak jen s maximální
obezøetností. Mohlo by docházet k rozporùm v logice ovládání takového zaøízení. Výjimkou
jsou jen klávesy F1..F3 na automatech PES-K, které knihovna MenuLIB vùbec nepouívá.
Bit RESET
Pro poèáteèní inicializaci knihoven po zapnutí automatu je vyuíván systémový
bit RESET, který se po zapnutí nastaví do 1 a nulovat jej musí uivatelský program. Aby
systém knihoven mohl tento bit správnì vyuít, musí být RESET vynulován a na konci
programu, nejlépe a pøed závìreèným pøíkazem end na konci programové smyèky. Tak
bude zajitìno, e pøi prvním prùchodu programovou smyèkou bude bit RESET=1 (a to po
celou dobu prùchodu) a pøi dalím bìhu ji bude stále RESET=0.
UPOZORNÌNÍ: Bude-li bit RESET nulován u na zaèátku programu, nebo
naopak nebude-li v programu vynulován vùbec, bude to mít za následek naprostou
nefunkènost systému knihovních funkcí (a pravdìpodobnì i celého programu).

2.4.

Dalí omezení

V uivatelském programu lze pouít vdy jen jeden systém menu.
Blií informace ke stavbì ovládacího rozhraní pomocí knihovny MenuLIB jsou
obsaeny v uivatelské pøíruèce k této knihovnì.
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3.

Princip funkce knihovny MaR

V této kapitole popíeme koncepci systému a spoleèné charakteristiky vech
funkcí. Teprve v konkrétním popisu jednotlivých funkcí budou uvádìny pøípadné výjimky
proti následujícímu popisu.
Øídící procedury pro svoji práci potøebují tyto druhy dat:
vstupy a výstupy
parametry
vnitøní stavy
Vechna tato data jsou pro kadou knihovní funkci seøazena do souvislého bloku
wordù (nazvìme ho napø. "Pracovní blok dat") a umístìna v pamìti automatu zvané
zásobník (STACK). Pracovní blok dat mùe programátor umístit kamkoli do zásobníku.
Pracovní blok má pro kadou knihovní funkci jinou velikost i strukturu a jeho popis je
pøedmìtem popisu konkrétní funkce.
Dále vechny procedury èi funkce generují "Poruchové slovo" a to ukládají
rovnì na programátorem stanovenou adresu v zásobníku. Jednotlivá poruchová slova
mají délku 4B (zaberou tedy dva wordy) a jsou v zásobníku ukládána bezprostøednì za
sebou za úèelem dalího zpracování. Specializovaná knihovní funkce pak mùe tato slova
centrálnì zpracovávat, vyhlaovat do systému poruchy a havárie a vést historii poruch.
Proto je do kadé knihovní funkce tøeba pøedat dva parametry:
AdrPar - adresu zásobníku, od které zaèíná výe uvedený pracovní blok dat
AdrPor - adresu zásobníku, kam bude funkce ukládat poruchové slovo.
Volání funkcí pak obvykle vypadá takto:
MaRxx(AdrPor,AdrPar)
kde MaRxx je identifikátor funkce (vechny identifikátory knihovny zaèínají
zkratkou MaR, identifikátory promìnných této knihovny zaèínají vdy MaR_).

3.1.

Pracovní blok dat
Jak bylo výe uvedeno, v pracovním bloku jsou data tìchto tøí kategorií:
vstupy a výstupy, parametry, vnitøní stavy

Vnitøní stavy
O vnitøní stavy se starají funkce samy, programátor se jimi nemusí zabývat.
Naopak neetrný zásah do tìchto dat mùe mít za následek nesprávnou funkci, nebo
dokonce kolaps pøísluné knihovní funkce.
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Parametry
Lze je definovat na zaèátku programu (napø. konstrukcí if RESET then ...), nebo
je mìnit programem a tím mìnit chování systému, nebo si jich v programu vùbec
nevímat. Parametrizaci lze toti provést kdykoli pøímým pøístupem do STACKu - nejlépe
pouitím parametrizaèní aplikace pro MS EXCEL ®, která tvoøí pøísluenství k této knihovnì.
Modifikaci dat v zásobníku je mono samozøejmì provést pøímo ve vývojovém
prostøedí StudioWin, ve sledovaèi se zobrazeným zásobníkem. Tuto variantu vak
ponechme jako úplnì krajní, vyaduje toti pøesný pøehled o umístìní dat v zásobníku a
nese s sebou vìtí riziko chyby.
Pozn.: Hranice mezi parametry a vstupy/výstupy knihovních funkcí není úplnì
jednoznaèná a za urèitých podmínek mùe být vstup dat de-facto parametrem. Nìkteré
vstupy knihovní funkce nemusí být realizovány, protoe vlastní zaøízení je jednoduí
(napø. motor ventilátoru není vybaven termokontaktem). V tuto chvíli se nezapojený vstup
pro termokontakt stane vlastnì parametrem (jeho nastavení do 1 simuluje trvale spojený
termokontakt a funkce pak pracuje tak, jako by mìla tuto ochranu vyøazenou).
Vstupy/výstupy
Vstupy a výstupy dat do a z knihovních funkcí jsou buï analogové nebo
digitální. Analogové vstupy a výstupy jsou ve struktuøe dat reprezentovány promìnnou
typu word umístìnou na konkrétním místì v zásobníku (umístìní od AdrPar je dáno
popisem parametrù konkrétní funkce). Digitální vstupy a výstupy jsou obvykle sdrueny do
jedné promìnné (bývá to vìtinou hned první promìnná pracovního bloku urèená adresou
AdrPar a èasto také obsahuje digitální parametry systému).
Pøed voláním urèité knihovní funkce je tedy nutné naplnit její vstupy a posléze,
kdy procedura probìhne, se pouijí k dalímu zpracování její výstupy. Do vstupù funkcí
nejèastìji kopírujeme hodnoty fyzických vstupù automatu (dle povahy buï analogové nebo
digitální), nebo výstupy jiných knihovních funkcí (tak se funkce mohou "propojovat" mezi
sebou), nebo obecnì jakékoli jiné smysluplné hodnoty. Výstupy funkcí se analogicky
pøipojují buï na výstupy automatu, nebo se pouijí jako data pro dalí zpracování, nebo se
nìkteré z nich v tom kterém pøípadì nemusí pouít vùbec.

3.2.

Pøipojování vstupù a výstupù, parametry

Vechny vstupy a výstupy mají pøiøazena svá symbolická jména - identifikátory.
Pod tìmito jmény se s nimi pracuje pomocí tzv. spojovacích funkcí - viz dále v seznamu
funkcí. Tìitìm práce programátora pøi pouívání této knihovny je vyjasnit si poèet a druh
pouitých knihovních funkcí a uspoøádat zásobník. Pro kadé pouití knihovní funkce je
tøeba v nìm vyhradit místo pro pracovní blok dat (AdrPar) a pro poruchové slovo
(AdrPor). Poruchová slova od vech pouitých funkcí na sebe musí navazovat. Nakonec je
tøeba jetì vyhradit prostor pro informace o konkrétních poruchách - viz dále.
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3.3.

Generování a zpracování poruch

Poruchová slova
Kadá regulaèní funkce (a na nìkolik výjimek) obsluhuje své poruchové slovo o
délce 2x WORD (tedy 4B) na zásobníku (na adrese dané parametrem AdrPor). Regulaèní
funkce aktualizuje spodních 12 bitù (bity 0.-11.) prvního wordu na adrese AdrPor. Tìchto
12 bitù umoòuje hláení 12-ti rùzných poruch. Je-li tøeba hlásit více poruch, je tøeba
vyhradit více poruchových slov (u popisù funkcí je to vdy uvedeno). Poruchová slova od
kadého volání øídící funkce jsou v zásobníku uloena bezprostøednì za sebou. Horní 4 bity
a dalí word jsou dány parametrizací v aplikaci pro MS Excel.
UPOZORNÌNÍ: V inicializaèní èásti programu je nutné nastavit tyto globální
promìnné, které vyuívá funkce pro centrální správu poruch:
MaR_ZacatekPor = zaèátek bloku poruchových slov, tedy nejmení pouitá AdrPor
MaR_Poc4B
= celkový poèet pouitých poruchových slov
Parametry poruch
K poruchovým slovùm je tøeba vytvoøit na zásobníku místo pro uloení
parametrù a stavù jednotlivých poruch. Kadá porucha (tedy kadý z 12 bitù kadého
poruchového slova) potøebuje na tyto informace 2x WORD na zásobníku. To je tedy
24x WORD (tedy 48B) na kadé poruchové slovo. Celý blok vech tìchto parametrù je
uloen v zásobníku od adresy dané globální pøeddefinovanou promìnnou
MaR_AdrVyskyt.
UPOZORNÌNÍ: Tuto promìnnou je nutné v inicializaèní èásti programu nastavit
(opìt nutné pro funkci centrální správy poruch)!
Samotný systém zpracování poruch zabere jetì 2x WORD (tedy 4B) od adresy
MaR_AdrVyskyt. Pro parametry poruch musíme tedy stanovit nìjakou adresu ve STACKu,
tu nastavit do promìnné MaR_AdrVyskyt a poèítat od této adresy s volným místem na
zásobníku v celkové délce: (2 + (celkový_poèet_poruchových_slov x 24)) x WORD
Pøíklad
Vypadá to komplikovanì a tak si to ukáeme na následujícím pøíkladu.
Pouijeme fiktivní knihovní funkce Fa a Fb. Funkci Fa pouijeme dvakrát (napø. pro øízení
dvou rùzných motorù). Funkce Fa bude potøebovat 10 parametrù, Fb 15 parametrù.
Komentáøe jsou uvádìny vdy za støedníkem, dle syntaxe jazyka SIMPLE. Nejprve si
uspoøádáme zásobník. Parametry pro první Fa budou zaèínat na adrese 0, parametry
druhé Fa budou zaèínat na adrese 10 a parametry Fb budou zaèínat na adrese 20. Pak
urèíme místo pro poruchová slova. Pouité funkce Fa (první), Fa (druhá) a Fb budou mít
AdrPor na adresách 35, 37 a 39 (kadé poruchové slovo zabírá 2 wordy). Nakonec zbývá
jen urèit MaR_AdrVyskyt=41 (zabere 74 wordù: 2 systémové + 3x24 poruchových).
Celkem jsme spotøebovali prvních 115 poloek zásobníku (STACK 0...STACK 114), volný
STACK pro libovolné dalí pouití je tedy od adresy 115. A teï ji mùeme psát program...
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3RXåtYiQtIXQNFt0D5/,%UR]YUåHQtDGUHVQDSRMHQtYVWXSYêVWXS
3R]QYSURMHNWXPXVtEêWSLSRMHQ\NQLKRYQ\0D5OLED0HQXOLE
8PtVW QtREMHNW$)D)D)EDMHMLFKSRUXFKRYêFKVORYY]iVREQtNX
&RQVW$GU)D $GU)D $GU)E 3RU)D 3RU)D 3RU)E 
=GH]DþtQiKODYQtVP\þNDSURJUDPX
,I5(6(7WKHQEHJLQ
0D5B$GU9\VN\W 
LQLFLDOL]DFHJOREiOQ GHILQRYDQêFKSURP QQêFK
0D5B=DFDWHN3RU 
0D5B3RF% 
HQG
2EMHNWVIXQNFt)D SUYQt
SLSRMHQtGLJYVWXS$;;
0D5=DSLV3DU%LW $GU)D0D5)D9VWXS;
0D5=DSLV3DU%LW $GU)D0D5)D9VWXS;
SLSRMHQtDQDORJRYpKRYVWXSX,
0D5=DSLV3DU $GU)D0D5)D9VWXS,
YODVWQtYROiQtIXQNFH)D
0D5)D 3RU)D$GU)D
2 0D53UHFWL3DU $GU)D0D5)D9\VWXS  SLSRMHQtDQDORJYêVWXSX2
< 0D53UHFWL3DU%LW $GU)D0D5)D9\VWXS SLSRMHQtGLJYêVWXS$<<
< 0D53UHFWL3DU%LW $GU)D0D5)D9\VWXS
2EMHNWVIXQNFt)D GUXKê
SLSRMHQtGLJYVWXS$;;
0D5=DSLV3DU%LW $GU)D0D5)D9VWXS;
0D5=DSLV3DU%LW $GU)D0D5)D9VWXS;
SLSRMHQtDQDORJRYpKRYVWXSX,
0D5=DSLV3DU $GU)D0D5)D9VWXS,
YODVWQtYROiQtIXQNFH)D
0D5)D 3RU)D$GU)D
2 0D53UHFWL3DU $GU)D0D5)D9\VWXS
SLSRMHQtDQDORJYêVWXSX2
< 0D53UHFWL3DU%LW $GU)D0D5)D9\VWXS SLSRMHQtGLJYêVWXS$<<
< 0D53UHFWL3DU%LW $GU)D0D5)D9\VWXS
2EMHNWVIXQNFt)E GUXKê
SLSRMHQtGLJYVWXS$;;
0D5=DSLV3DU%LW $GU)E0D5)E9VWXS;
0D5=DSLV3DU%LW $GU)E0D5)E9VWXS;
SLSRMHQtDQDORJRYpKRYVWXSX,
0D5=DSLV3DU $GU)E0D5)E9VWXS,
YODVWQtYROiQtIXQNFH)E
0D5)E 3RU)E$GU)E
< 0D53UHFWL3DU%LW $GU)E0D5)E9\VWXS SLSRMHQtGLJYêVWXS$<<
< 0D53UHFWL3DU%LW $GU)E0D5)E9\VWXS
SLSRMHQtDQDORJYêVWXSX2
2 0D53UHFWL3DU $GU)E0D5)E9\VWXS
&HQWUiOQt]SUDFRYiQtSRUXFK
NQLKRYQtIXQNFHNWHUi]SUDFXMHYãHFKQ\SRUXFK\
0D53RUXFKRYND
 WHG\RGRERX)DLRG)E -HEH]SDUDPHWU$
5(6(7 
(QG

5(6(7QXORYDWDåQDNRQFLVP\þN\QXORYDWVHDOHPXVt

Uvìdomíme-li si, e jsme právì "naprogramovali" tøi samostatné regulátory
vèetnì havarijních funkcí, je uvedený pøíklad velmi krátký a jednoduchý. Samozøejmì
zbývá jetì ve naparametrizovat, ale k tomu pozdìji.
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4.

Seznam knihovních funkcí

Následuje podrobný popis vech funkcí. Ke kadé funkci je uveden øádek s její
pøesnou definicí v jazyce SIMPLE4, dále pøípadné ukázky pouití ve formì zdrojových textù
SIMPLE4. S knihovnami se distribuují i ukázkové soubory a funkèní pøíklady, které lze
pøeloit a spustit na reálném automatu nebo simulátoru v prostøedí StudioWin.

Popis pracovních blokù dat
Vìtina funkcí pracuje, jak bylo uvedeno, s pracovním blokem dat umístìným
na zásobníku. Struktura tohoto bloku je u kadé takové funkce popsána tímto zpùsobem:
Struktura pracovního bloku dat na adrese AdrPar :
celková délka pracovního bloku (x WORD) :
identifikátor

8

význam

typ adresa

MaRxxAI

analogový vstup funkce

W

1

MaRxxDI

digitální vstup funkce

bit

0?1

MaRxxAO

analogový výstup z funkce

W

2

MaRxxDO

digitální výstup z funkce

bit

0?2

MaRxxAP

analogový parametr funkce

W

3

MaRxxAP

analogový parametr funkce

B

4 (H)

MaRxxDP

digitální parametr funkce

bit

0?3

vnitøní stavy

W

5...7

vstupy

výstupy

parametry

Nejdùleitìjí informací je vdy symbolický identifikátor vstupu, výstupu nebo
parametru (tuènì ve sloupci "identifikátor") - pod tímto názvem se s danou polokou
pracuje pomocí spojovacích funkcí. S parametry se v programu pracuje pomìrnì zøídka,
protoe pro parametrizaci hotového programu je pøipravena aplikace pro MS Excel (popis
na konci pøíruèky). Sloupec "význam" vysvìtluje funkci dané poloky. Pomìrnì dùleitý je
sloupec "typ" - udávající, zda jde o poloku digitální (typu BIT), nebo analogovou (typu
WORD, pøíp. BYTE). Sloupec "adresa" jen pro úplnost udává relativní umístìní poloky
vzhledem k poèáteèní adrese AdrPar bloku dat na zásobníku.
Umístìní bitù je znaèeno konvencí SIMPLE4, tj. W?N - kde W je rel. adresa
pøísluného wordu v nìm je umístìn dotyèný bit a N je poøadí bitu ve wordu. Typy byte
(pouívané jen v parametrech) jsou umísovány po 2 do jedné pozice typu word a znaèí se
(H) - horní byte, nebo (L) - dolní byte.
Vstupy, výstupy, parametry a analogové typy (word/byte) jsou pro pøehlednost
barevnì odlieny.
14
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4.1.

Globální promìnné definované v knihovnì MaR.LIB
Promìnné "MaR_sec" a "MaR_blik"

V knihovnì je globálnì definovaná promìnná typu bit: MaR_sec. Systém
knihovny zajiuje, e bit MaR_sec je kadou sekundu po dobu právì jednoho prùchodu
hlavní programové smyèky aktivní. Lze toho vyuít pro konstrukci neomezeného poètu
rùzných èasovaèù pracujících s krokem 1 sekundy, ale i k zajitìní toho, aby se napø. v
daném èase nìjaká èást programu vykonala právì jednou.
Dalí uiteènou promìnnou typu bit je MaR_blik. S periodou asi 1,3s mìní svùj
stav z 0 do 1 a zpìt. Jak název napovídá, lze jej pouít napø. pro "blikání" rùzných výstupù.

Pøeddefinované texty
V knihovnì jsou definována tøi pole textù pro popis bitových stavù pøi
zobrazování a editaci promìnných typu bit.
Table string [2] MaRVypZap=("VYP", "ZAP")
Table string [2] MaRNeAno=("NE ", "ANO")
Table string [2] MaRPorOK=("POR", "OK ")
Table string [2] MaRLetoZima=("LETO","ZIMA")
Table string [2] MaRManAut=("MAN","AUT")
Table string [2] MaRVypAut=("VYP","AUT")
Table string [3] MaRStoOtvZav=("STOJI ","OTVIRA","ZAVIRA")

4.2.

Spojovací funkce

Tvoøí jakési "pojivo" mezi jednotlivými výkonnými regulaèními funkcemi.
Ke vem vstupùm, výstupùm i parametrùm pouité knihovní funkce se mùeme
samozøejmì dostat díky znalosti absolutních adres. To je vak velmi nároèné a
nepøehledné. Proto mají parametry, vstupy i výstupy vech funkcí zavedeny své speciální
jedineèné názvy - tzv. identifikátory (co jsou ve skuteènosti konstanty, definované uvnitø
v knihovnì). V konstantách jsou kromì adresy umístìní zakódovány i dalí vlastnosti:
a) typ parametru (word, byte nebo bit)
b) umístìní parametru ve struktuøe Pracovního bloku dat pro danou funkci
c) dalí vlastnosti (napø. standardní mód tisku aj.)
Spojovací funkce, slouící k napojování vstupù a výstupù knihovních funkcí na
fyzické vstupy/výstupy automatu nebo na vnitøní promìnné v programu, pracují pøímo s
tìmito identifikátory. Programátor se tedy nemusí zabývat dohledáváním umístìní
poadovaných dat, parametrù, vstupù a výstupù ve struktuøe kadého pracovního bloku
dat, pouije jednodue jen pøeddefinovaný symbolický název.
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Spojovací funkce:
function word MaRPrectiPar(AdrPar,IDPar)
vytaení parametru
vytaení parametru typu bit
function bit MaRPrectiParBit(AdrPar,IDPar)
subroutine MaRZapisPar(AdrPar,IDPar,Hodnota)
zápis parametru
subroutine MaRZapisParBit(AdrPar,IDPar,Stav)
zápis parametru typu bit
zobrazení parametru na displej
subroutine MaRTiskniPar(AdrPar,IDPar)
editace parametru na displeji
subroutine MaREditPar(AdrPar,IDPar,Min,Max)
editace parametru na displeji
subroutine MaREditPar(AdrPar,IDPar,Min,Max)
subroutine MaRZpracujTep(AdrPar,IDPar,Hodnota) konverze parametru typu "teplota"
kde:
AdrPar (word) je adresa umístìní prac.bloku dat funkce v zásobníku (STACK)
IDPar (word) je identifikátor zvoleného parametru
Hodnota (word) je zapisovaná hodnota typu word
Stav
(bit) je zapisovaný stav digitální promìnné typu bit
Pozn.: Abychom pøedeli pøípadným kolizím datových typù je pro ètení nebo
zapisování hodnoty pøímo v názvech funkcí odliena operace s typem "bit".

MaRZapisPar, MaRZapisParBit
Zápis hodnoty do poloky v pracovním bloku dat
VXEURXWLQH0D5=DSLV3DU ZRUG$GU3DUZRUG,'3DUZRUG+RGQRWD
VXEURXWLQH0D5=DSLV3DU%LW ZRUG$GU3DUZRUG,'3DUELW6WDY

Pøedávané parametry
1.parametr (word):
adresa (umístìní) pracovního bloku dat v zásobníku
2.parametr (word):
symbolický identifikátor parametru
3.parametr (word, bit):
nová hodnota parametru
Pouití
Umoòuje snadný zápis hodnoty do poadovaného parametru, vstupu èi
výstupu funkce v pracovním bloku dat. Staèí znát jen umístìní pracovního bloku dat v
zásobníku (vìtinou zadefinováno v úvodu programu pomocí symbolicky pojmenovaných
konstant) a symbolický identifikátor poadovaného parametru (jsou uvedeny vdy u
popisu jednotlivých regulaèních funkcí). Pouívá se pro napojení vstupù funkcí na fyzické
vstupy automatu, nebo pro pøenos hodnot výstupù jednìch funkcí do vstupù funkcí
dalích (viz úvodní pøíklad pro ilustraci).
Pøíklad pouití
Vezmìme napø. knihovní regulaèní funkci MaRUT, popsanou dále. Nyní se
podíváme na jeden její parametr. Takto je popsán v tabulce parametrù:
identifikátor

význam

adresa umístìní

MaRUTTepZad

ádaná teplota topné vody

AdrPar + 2
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Popis znamená, e ádaná teplota topné vody je umístìna na adrese AdrPar+2,
(kde AdrPar je adresa umístìní zaèátku pracovního bloku dat funkce ve stacku) a její
identifikátor má jméno MaRUTTepZad.
Dejme tomu, e okruh UT, který regulujeme funkcí MaRUT, nazveme UT1 a v
zásobníku bude mít parametry (pracovní blok dat) umístìné od adresy 100. Pak pro
pøehlednost mùeme na zaèátku programu definovat konstantu:
Const UT1 = 100
Dále pøedpokládejme, e hodnotu ádané teploty topné vody dostává automat
po síové promìnné D32 a v tabulce globálních síových promìnných (v projektu ve
StudioWin) jsme D32 zadefinovali symbolickým názvem UT1TepZad. Nyní u mùeme
elegantnì zapsat tuto síovou promìnnou do struktury pracovního bloku dat UT1:
MaRZapisPar(UT1, MaRUTTepZad, UT1TepZad)

MaRPrectiPar, MaRPrectiParBit
Vyètení poloky z pracovního bloku dat
IXQFWLRQZRUG0D53UHFWL3DU ZRUG$GU3DUZRUG,'3DU
IXQFWLRQELW0D53UHFWL3DU%LW ZRUG$GU3DUZRUG,'3DU

Pøedávané parametry
1.parametr (word): adresa (umístìní) pracovního bloku dat v zásobníku
2.parametr (word): symbolický identifikátor parametru
Výstupní hodnota
výstup (word, bit): hodnota vyèteného parametru
Pouití
Umoòuje snadné vytaení poadovaného parametru, vstupu èi výstupu funkce
z pracovního bloku dat. Staèí znát jen umístìní pracovního bloku dat v zásobníku (vìtinou
zadefinováno v úvodu programu pomocí symbolicky pojmenovaných konstant) a
symbolický identifikátor poadovaného parametru (jsou uvedeny vdy u popisu
jednotlivých regulaèních funkcí).

MaRTiskniPar
Zobrazení poloky z pracovního bloku dat na displeji
VXEURXWLQH0D57LVNQL3DU ZRUG$GU3DUZRUG,'3DU

Pøedávané parametry
1.parametr (word): adresa (umístìní) pracovního bloku dat v zásobníku
2.parametr (word): symbolický identifikátor parametru
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Pouití
Umoòuje jednodue tisknout hodnotu poadovaného parametru na displeji
automatu, vstupu èi výstupu funkce z pracovního bloku dat.
Pøíklad pouití
Opìt pouijeme pro ilustraci parametr obsahující ádanou teplotu a vytiskneme
jej na displej automatu:
7,6.3$5$0(7587<387(3/27$
SHGSRNOiGiPHYD]HQt]REUD]RYDQpSRORåN\GRFHQWUiOQtKRV\VWpPXPHQX
 SURJUDPRYiQtRYOiGDFtKRPHQXYL]GRNXPHQWDFHNQLKRYQ\0HQX/,%

LI0H/LQH 7HS=DG87 WKHQ0D57LVNQL3DU 870D5877HS=DG


Díky pøeddefinovanému identifikátoru MaRUTTepZad tisková procedura
MaRTiskniPar sama zvolí formát zobrazené hodnoty a vytiskne i jednotku. Napø. pøi
hodnotì promìnné D32=3332 bude na displeji vytitìno:
7HS=DG87&

Teploty jsou ukládány v desetinách Kelvina, stejnì jako je tomu u analogových
vstupù pro mìøení teplot. Èíslo 3332 tedy znamená 333.2K, co je +60.0 0C.
Pozn.:
Funkce MeLine je z knihovny MenuLIB. Ve vech uvádìných pøíkladech se vdy
pøedpokládá pouití knihovních funkcí MenuLIB pro tvorbu ovládacího uivatelského
rozhraní ve stylu nabídkového menu. Proto jsou vekeré zobrazovací i editaèní funkce v
pøíkladech uvádìny vdy v kontextu s pøíslunými funkcemi MenuLIB. Nìkteré
komplexnìjí funkce knihovny MaR ji pøímo v sobì obsahují hotovou èást nabídkového
menu.

MaREditPar
Editace poloky z pracovního bloku dat na displeji
VXEURXWLQH0D5(GLW3DU ZRUG$GU3DUZRUG,'3DUZRUG0LQZRUG0D[



Pøedávané parametry
1.parametr (word): adresa (umístìní) pracovního bloku dat v zásobníku
2.parametr (word): symbolický identifikátor parametru
3.parametr (word): dolní limit pro editaci hodnoty
4.parametr (word): horní limit pro editaci hodnoty
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Pouití
Chceme-li ádanou teplotu editovat, bude pøísluná èást menu vypadat takto:
(',7$&(3$5$0(7587<387(3/27$
SHGSRNOiGiPHYD]HQt]REUD]RYDQpSRORåN\GRFHQWUiOQtKRV\VWpPXPHQX
 SURJUDPRYiQtRYOiGDFtKRPHQXYL]GRNXPHQWDFHNQLKRYQ\0HQX/,%

LI0H/LQH 7HS=DG87 WKHQ0D5(GLW3DU 870D5877HS=DG


Dvì konstanty udávají minimální a maximální editovatelnou hodnotu - v pøípadì
teploty je rozmìr èísla chápán v desetinách Kelvina (èísla 3032 a 3432 tedy znamenají
+30...+700C). Procedura sama podle pøedaného identifikátoru rozpozná typ editovaného
parametru a zvolí správnì formát i jednotky.
V knihovnì existuje tato procedura ve dvou modifikacích (pod stejným názvem)
- pro word a pro bit. Je-li parametrem k editaci bit, mùeme tuto funkci volat bez
parametrù min a max.

MaRTEPar
Kombinuje editaci a zobrazování poloky z pracovního bloku dat na
displeji
VXEURXWLQH0D57(3DU ZRUG$GU3DUZRUG,'3DUZRUG0LQZRUG0D[ 

Pøedávané parametry jsou Stejné jako u MaREditPar
1.parametr (word): adresa (umístìní) pracovního bloku dat v zásobníku
2.parametr (word): symbolický identifikátor parametru
3.parametr (word): dolní limit pro editaci hodnoty
4.parametr (word): horní limit pro editaci hodnoty
Pouití
V knihovnì je definován globální bit MaR_ManualMode. Je-li tento bit shozen,
procedura se chová jako MaRTiskniPar. Je-li nastaven, pak se procedura chová jako
MaREditPar. I u této funkce existují dvì modifikace, pro identifikátory oznaèující parametry
typu bit je moné proceduru volat bez parametrù Min a Max. Bit. MaR_ManualMode je
knihovnou nulován pøi aktivním bitu Reset.
Tato procedura najde pouití pøi programování manuálního ovládání výstupù
automatu. Nastavením bitu MaR_ManualMode se za prvé zobrazované výstupy pøepnou
do editaèního reimu (pøi pouití MaRTEPar) a za druhé vechny regulaèní procedury
pøestanou pracovat. To znamená, e výstupy automatu pøestanou být regulovány a bude je
tedy moné nastavit v editaci. Manuální reim je vhodný pro oivení a servis zaøízení. V
tomto reimu nefungují regulaèní ani havarijní funkce. Fungují pouze kalendáøe a
poruchovka, ale jednotlivé procedury poruchovce nepøedávají poruchy. Poruchovka tedy v
automatu bìí, ale její funkce je rovnì paralyzována. Obzvlátì upozoròuji na nebezpeèí
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zamrznutí vodních ohøívaèù ve VZT jednotkách. Bit MaR_ManualMode je moné ovládat z
menu automatu, nebo je moné ho pøipojit na vstup automatu. Moné je i ovládání ze
sledovaèe ve StudioWin.

MaRZpracujTep
Funkce pro vstupní zpracování teplotních velièin
VXEURXWLQH0D5=SUDFXM7HS ZRUG$GU3DUZRUG,'3DUZRUG+RGQRWD

Pøedávané parametry
1.parametr (word): adresa (umístìní) pracovního bloku dat v zásobníku
2.parametr (word): symbolický identifikátor parametru, kam se zapíe výsledek
3.parametr (word): hodnota mìøené teploty (napø. pøímo analogový vstup apod.)
Pouití
V oboru MaR se neustále zabýváme teplotami èehokoli a proto je vhodné teploty
(resp. analogové vstupy pro Pt-èidla nebo analogové teplomìry) zpracovávat jednotným
zpùsobem. Jedná se zejména o vyhlazení jejich prùbìhu (hodnoty pøímo mìøené
analogovými vstupy neustále driftují o min. ±0.1 0C vlivem kolísání mìøené velièiny,
nepøesností digitálního pøevodu, ruení apod.) a kontroly smysluplnosti pøedávané
hodnoty (vhodné pro kontrolu pøipojení/nepøipojení, poruchy nebo absence èidla).
Procedura MaRZpracujTep èasový prùbìh teploty volitelným zpùsobem
zatlumí, vyhodnotí i smysluplnost pøedávané hodnoty a výsledek uloí na danou adresu do
zásobníku. Neodpovídá-li mìøená teplota rozsahu bìných teplot, ukládá procedura do
zásobníku poslední smysluplnou hodnotu a stavem 1 v nejvyím bitu zapisovaného
wordu signalizuje poruchu èidla. Vechny knihovní funkce s tímto formátem teploty
pracují a na základì tohoto nejvyího bitu vyhlaují poruchu pøísluného èidla a pøitom
jsou schopny dál pracovat s poslední smysluplnou hodnotou. Samozøejmì i jakoukoli
poruchu èidla lze naparametrovat jako havárii a tøeba od ní okruh odstavit.

20

MaR.LIB - knihovna pro tvorbu aplikací MaR, 07.2009,

113 stran

20

Je tøeba jetì pøipomenout, e analogové vstupy pro Pt-èidla signalizují
hodnotami 65532...65535 jednak poruchu, jednak stav bezprostøednì po zapnutí automatu
po dobu ustálení mìøicích vstupù (typicky asi 5-10s).
Smysluplná hodnota zpracovávané teploty je chápána jako èíslo v intervalu
1000..30999 (tedy 100,0...3099,9K, co odpovídá rozsahu -173,2 +2226,7 0C). Není-li
teplota v tomto rozmezí, je generován ji zmínìný "poruchový bit".
Typický pøíklad volání (vyhodnocení Pt-èidla pøipojeného na vstup pro èidla Pt100):
0D5=SUDFXM7HS $GU3DU,'3DU, 

Vlastnosti zatlumení se dají nastavit dvìma globálními parametry typu byte:
MaR_TZpracovani urèuje periodu zpracování teploty ve sekundách
(pøi inicializaci je nastaven na hodnotu 4).
MaR_KTlumeni
koeficient zatlumení - èím je vìtí, tím je i zatlumení vìtí
(pøi inicializaci je nastaven na hodnotu 2).
Pokud pøednastavené parametry nevyhovují, je moné je na zaèátku programu
zmìnit. Pokud by se vyskytla potøeba rùzné vstupy automatu zatlumit rùzným zpùsobem,
je moné tyto parametry nastavit pøed kadým voláním funkce MaRZpracujTep.
Pozn.:
Pro pøipojení èidel jiného typu ne Pt100 a na jiné analogové vstupy (které
nedávají pøímý údaj o teplotì) je vhodné velièinu typu teplota pøipravit funkcí MaRAI.
Funkce realizuje transformaci hodnoty analogového vstupu a je popsána na konci v
podkapitole "Pomocné funkce".

21

MaR.LIB - knihovna pro tvorbu aplikací MaR, 07.2009,

113 stran

21

4.3.

Komunikaèní síové funkce

Funkce realizují komunikaci mezi vysílacím (tj. øídícím) automatem a
odpovídajícími automaty tak, e funkce MaRTiskniPar, MaREditPar, MaRTEPar "umí
zpracovat" parametry umístìné v podøízených, po síti pøipojených automatech. Datový blok
má velikost 10x word.

MaRKom, MaRKomP, MaRKomV, MaRKomData
)XQFWLRQZRUG0D5.RP ZRUG$GU3DUZRUG$GU$XWZRUG$GUZRUG,' 
)XQFWLRQELW0D5.RP9 ZRUG$GU3DUORQJZRUG'DWD 
)XQFWLRQELW0D5.RP3 ZRUG$GU3DUZRUG.RGORQJZRUG'DWD 
)XQFWLRQORQJZRUG0D5.RP'DWD ZRUG$GU3DU 

Pøedávané parametry
AdrPar: adresa datového bloku komunikaèního kanálu v daném automatu (v
kadém automatu mùe být datový blok na jiné adrese)
AdrAut: spodních 5 bitù urèuje adresu podøízeného automatu, ve kterém je
umístìna procedura, v jejím bloku dat je umístìn editovaný (resp.titìný) parametr. Dva
nejvrchnìjí bity jsou nevyuity. Zbývajících devìt bitù tvoøí kontrolní kód. Tento kód
zajiuje jedineènost kadé zprávy resp. zaruèuje jednoznaènou identifikaci odpovìdi z
pøijímacího automatu ve vysílacím automatu. Pokud nebude toto kódování vyuito, sniuje
se mírnì spolehlivost komunikaèního kanálu, ale principiálnì zùstává komunikace funkèní.
Adr: adresa datového bloku procedury obsahující editovaný parametr.
ID: identifikátor editovaného parametru
Data: síová promìnná typu longword potøebná pro komunikaci
Kod: síová promìnná typu word potøebná pro komunikaci
Pouití
Princip pouití tìchto funkcí si ukáeme na jednoduchém pøíkladu. Máme dva
automaty: MPC303 a MPC301. V automatu MPC301 je pouita procedura MaRUT, blok dat
má na adrese UT=20. Vytvoøíme jeden komunikaèní kanál "KanalA" (ten umoní on-line
pøístup k jednomu parametru podøízeného automatu MPC301). Komunikaèní kanál bude
obsahovat:
1) síové promìnné WKanalA (typu word) a LWKanalA(typu longword),
2) odpovídající blok dat velikosti 10 wordù, v kadém automatu umístìný od
libovolné adresy
3) obsluhující volání vysílací procedury v øídícím automatu MPC303
(MaRKomV) a obsluhující volání pøijímací procedury v automatu MPC301 (MaRKomP)
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Definice pouitých síových promìnných (v projektu)
':.DQDO$
/>@/:.DQDO$
=iSLVNyGXYHY\VtODFtPDXWRPDWX 03&« 
FRQVW.DQDO$ 
,I0D5.RP9 .DQDO$/:.DQDO$ WKHQ/:.DQDO$ 0D5.RP'DWD .DQDO$ 
:.DQDO$ 0D55H6WDFN: .DQDO$ 
=iSLVNyGXYSLMtPDFtPDXWRPDWX 03&« 
FRQVW.DQDO$ 
FRQVW87 
,I0D5.RP3 .DQDO$:.DQDO$/:.DQDO$ WKHQ/:.DQDO$ 0D5.RP'DWD .DQDO$ 

Pak mùeme kamkoli do kódu menu automatu MPC303 vloit øádek, který bude
tisknout napø. teplotu okruhu UT z automatu MPC301.
LI0H/LQH WHSORWD87 WKHQ
0D57LVNQL3DU .DQDO$0D5.RP .DQDO$0D5877HS2NUXKX



Princip funkce vysvìtlíme právì od tohoto øádku. K tisku parametru pouíváme
proceduru MaRTiskniPar. Nemùeme ji vak odkázat pøímo na blok dat rutiny UT, protoe
ta je fyzicky v jiném automatu. Proto ji nasmìrujeme do bloku dat komunikaèního kanálu
"KanalA", který pouijeme pro komunikaci. Druhým parametrem procedury MaRTiskniPar
má správnì být identifikátor titìného parametru. Ten vak nahrazuje funkce MaRKom.
Této funkci pøedáme adresu jejího vlastního datového bloku, adresu automatu (+kontrolní
kód vysílané zprávy), adresu procedury UT v automatu MPC301 a koneènì identifikátor
zobrazovaného parametru. Tato funkce zapíe vechny tyto údaje o poadované
komunikaci do pøísluné datové struktury KanalA. Dokud neprobìhne komunikace vrací
funkce MaRKom proceduøe MaRTiskniPar identifikátor, který zpùsobí tisk bìících teèek
na displeji (jako znamení probíhající, zatím neúspìné komunikace). V okamiku, kdy se
komunikace podaøí úspìnì navázat, vrátí funkce MaRKom proceduøe MaRTiskniPar
identifikátor, který odkáe tiskovou funkci na parametr umístìný v datovém bloku
komunikaèního kanálu "KanalA" (zkopírovaný do tohoto bloku komunikaèní procedurou
právì z datového bloku procedury UT z automatu MPC301). Funkce MaRKomV ve
vysílacím (øídícím) automatu MPC303 a funkce MaRKomP v odpovídajícím (podøízeném)
automatu MPC301 zprostøedkují právì pomocí síových promìnných WKanalA a
LWKanalA pøenos vech potøebných dat mezi obìma automaty.
Výhodou pouití tìchto funkcí je monost pouití jednoho kanálu pro editování a
tisk libovolného poètu rùzných parametrù umístìných kdekoli v síti MPC automatù.
Podmínkou je, e v prùbìhu chodu programu bude funkce MaRKom volána nejvýe
jednou. To znamená, e pokud v automatu MPC303 (má ètyøøádkový displej) budeme
vyuívat souèasnì vechny øádky pro tisk nebo editaci parametrù z jiných automatù,
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vystaèíme pro realizaci jakýchkoli poadavkù se ètyømi komunikaèními kanály (napø.
KanalA KanalD).
Sloitìjí pøíklad menu s právì ètyømi komunikaèními kanály:
Pak mùeme kamkoli do kódu menu automatu MPC303 vloit následující menu,
který bude tisknout vstupy a výstupy okruhu UT (a umoní editaci parametrù PI
regulátoru) z automatu MPC301.
;'HILQLFHSRXåLWêFKVt"RYêFKSURP QQêFK YSURMHNWX 
':.DQDO$
/>@/:.DQDO$
':.DQDO%
/>@/:.DQDO%
':.DQDO&
/>@/:.DQDO&
':.DQDO'
/>@/:.DQDO'
=iSLVNyGXYHY\VtODFtPDXWRPDWX 03&« 
FRQVW.DQDO$ 
FRQVW.DQDO% 
FRQVW.DQDO& 
FRQVW.DQDO' 
,I0D5.RP9 .DQDO$/:.DQDO$ WKHQ/:.DQDO$
:.DQDO$ 0D55H6WDFN: .DQDO$ 
,I0D5.RP9 .DQDO%/:.DQDO% WKHQ/:.DQDO%
:.DQDO% 0D55H6WDFN: .DQDO% 
,I0D5.RP9 .DQDO&/:.DQDO& WKHQ/:.DQDO&
:.DQDO& 0D55H6WDFN: .DQDO& 
,I0D5.RP9 .DQDO'/:.DQDO' WKHQ/:.DQDO'
:.DQDO' 0D55H6WDFN: .DQDO' 

0D5.RP'DWD .DQDO$ 
0D5.RP'DWD .DQDO% 
0D5.RP'DWD .DQDO& 
0D5.RP'DWD .DQDO' 

=iSLVNyGXYSLMtPDFtPDXWRPDWX 03&« 
FRQVW.DQDO$ 
FRQVW.DQDO% 
FRQVW.DQDO& 
FRQVW.DQDO' 
FRQVW87 
,I0D5.RP3 .DQDO$:.DQDO$/:.DQDO$ WKHQ/:.DQDO$ 0D5.RP'DWD .DQDO$ 
,I0D5.RP3 .DQDO%:.DQDO%/:.DQDO% WKHQ/:.DQDO% 0D5.RP'DWD .DQDO% 
,I0D5.RP3 .DQDO&:.DQDO&/:.DQDO& WKHQ/:.DQDO& 0D5.RP'DWD .DQDO& 
,I0D5.RP3 .DQDO':.DQDO'/:.DQDO' WKHQ/:.DQDO' 0D5.RP'DWD .DQDO'
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Je zde vidìt, e se ètyømi komunikaèními kanály vystaèíme, protoe z výe
uvedených deseti øádkù je aktivnì volaná vdy ètveøice po sobì jdoucích øádkù. Vimnìte
si, e 2. parametrem funkce MaRKom je èíslo 2 (adresa automatu) resp. 34 (34=32+2)
resp. 66(64+2). Èísla 32 resp. 64 (resp. 0) pøedstavují právì onen ji zmínìný kód zprávy.
,I0H1H[W RNUXK87 WKHQEHJLQ
LI0H/LQH WHSORWD87 WKHQ
0D57LVNQL3DU .DQDO$0D5.RP .DQDO$0D5877HS2NUXKX 
LI0H/LQH 87]DGDQD WKHQ
0D57LVNQL3DU .DQDO%0D5.RP .DQDO%0D5877HS=DGDQD 
LI0H/LQH VHUYR WKHQ
0D57LVNQL3DU .DQDO&0D5.RP .DQDO&0D587%9HQWLO 
LI0H/LQH &HUSDGOR WKHQ
0D57LVNQL3DU .DQDO'0D5.RP .DQDO'0D587&HUSDGOR 
LI0H/LQH -LVWLFFHU WKHQ
0D57LVNQL3DU .DQDO$0D5.RP .DQDO$0D587-LVWLF 
LI0H/LQH WHUPRVWDW WKHQ
0D57LVNQL3DU .DQDO%0D5.RP .DQDO%0D587+DY7HUPRVWDW
LI0H/LQH 3DUDPHWU, WKHQ
0D5(GLW3DU .DQDO&0D5.RP .DQDO&0D587,  
LI0H/LQH 3DUDPHWU3 WKHQ
0D5(GLW3DU .DQDO'0D5.RP .DQDO'0D5873  
LI0H/LQH 3DUDPHWU7 WKHQ
0D5(GLW3DU .DQDO$0D5.RP .DQDO$0D5877  
LI0H/LQH 3DUDPHWU1 WKHQ
0D5(GLW3DU .DQDO%0D5.RP .DQDO%0D5871  
0H(QG



HQG

Aby procedury MaRKomP mohly správnì reagovat na dotazy procedur
MaRKomV, musíme do datového bloku procedur MaRKomP uloit adresu automatu (tj. v
naem pøípadì èíslo 2) na AdrPar+1. Toto je jediný poadavek na obsah pouitých
datových struktur.

4.4.

Funkce pro vyhodnocování poruch

Sem patøí jednak funkce, která centrálnì zpracovává vechny poruchy a havárie
generované v systému, jednak funkce pro zobrazování seznamu poruch na displeji.
Protoe vyhodnocování a zpracování poruch se týká víceménì vech øídicích a regulaèních
funkcí této knihovny, jsou funkce pro správu poruch popsány jako první.
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MaRPoruchovka
Centrální správce poruch
VXEURXWLQH0D53RUXFKRYND

Pøedávané parametry
Této proceduøe se nepøedávají ádné parametry, pracuje toti s globálnì
definovanými promìnnými, které se inicializují na zaèátku aplikaèního programu (viz napø.
ná úvodní pøíklad - úsek "if RESET then....").
Popis funkce
Pøi kadém probìhnutí hlavní smyèky programu MaRPoruchovka zpracuje jeden
poruchový stav. Funguje zhruba takto: zjistí v parametrech jestli má vùbec daný poruchový
stav vyhodnocovat a pøípadnì jak, dále pak zkontroluje zda se zmìnil stav pøísluné
poruchy. V pøípadì, e se stav zmìnil, uloí do vymezeného prostoru informaci o novém
stavu, zapíe èas a datum tohoto posledního výskytu a do chronologického seznamu
poruch uèiní záznam o události. Nakonec, kdy po patøièném poètu probìhù hlavní
smyèky vyhodnotí vechny poadované poruchy, vygeneruje globálnì definované
poruchové bity:
MaR_HavA, MaR_HavB, MaR_HavC, MaR_Por, MaR_JinyStav, MaR_PorNew
Kadému vyhodnocovanému poruchovému stavu lze toti pomocí parametrù
pøiøadit význam a podle toho jej bude MaRPoruchovka vyhodnocovat. Jedná se o ètyøi
identifikaèní bity, které lze u kadé poruchy nastavit: HavA, HavB, HavC a Por.
V pøípadì, e daná zpracovávaná porucha bude mít nastavené parametry HavB a
Por a bude aktivní, pak MaRPoruchovka po zpracování vech poruch nastaví právì
globální promìnné MaR_HavB a MaR_Por. V pøípadì, e zpracovávaná aktivní porucha
nemá nastavený ádný z uvedených ètyø parametrù, nastaví MaRPoruchovka globálnì
deklarovaný bit MaR_JinyStav.
Monost kvitování poruchy
V pøípadì, e budeme chtít provozovat regulované zaøízení s nìjakým aktivním
stavem typu "Por" a pøitom budeme chtít tuto poruchu napø. opticky signalizovat, mùeme
vyuít globálnì deklarovaného poruchového bitu MaR_PorNew. Ten je aktivován pøi
objevení nové poruchy, ale je moné jej shodit krátkodobým nastavením dalího
pøeddefinovaného bitu MaR_Kvitovani. V tuto chvíli se vechny právì aktivní poruchové
stavy odstíní, tzn. bit MaR_PorNew bude procedurou vynulován a nastaven bude a
aktivováním nového poruchového stavu. Výhoda spoèívá v tom, e systém umoní opticky
signalizovat poruchu, tu (aèkoliv je stále aktivní) mùe obsluha kvitovat, signalizace
zhasne a je pøipravena signalizovat výskyt dalí poruchy. Bit MaR_Kvitovani je tøeba pro
správnou funkci nastavit na èas, který potøebuje MaRPoruchovka k vyhodnocení vech
poruchových stavù, a po ukonèení procesu kvitování je nutné ho v programu opìt nulovat!
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Struktura záznamu poruch
Kadá regulaèní knihovní funkce generuje poruchové slovo o délce 4 byty resp.
2 wordy. Ve skuteènosti poruchové slovo zabírá tuto délku, ale funkce generuje jen
spodních 12 bitù (bity 0. a 11.) prvního wordu, tedy té promìnné kam ukazuje AdrPor.
Kadý z tìchto bitù pøedstavuje jeden poruchový stav. Jaký má daný bit význam je
popsáno v popisu pøísluné konkrétní funkce. Je-li daný bit nastaven, pak pøedstavuje
aktivní poruchu. Horní ètyøi bity této promìnné (bity 12. a 15.) jsou interpretovány jako
4-bitové èíslo (0..15). Toto èíslo udává kolik poruch bude MaRPoruchovka zpracovávat.
Nìkteré funkce generují pomìrnì málo poruch (napø. 4) a MaRPoruchovka by zbyteènì
dlouho zpracovávala ty nepouité. Tento parametr tedy umoní zpracovávat jen tolik
poruchových bitù (poèítáno od nejniího) kolik je tøeba a zbývající pøeskoèit. Následující
promìnná ve stacku (na adrese AdrPor+1) urèuje zpùsob, jakým bude porucha
interpretována na displeji - to vyuívá zejména procedura MaRDispPoruchy pro
zobrazování stavu a historie poruch na displeji (viz dále).
Parametry poruch
Jsou postupnì ukládány od adresy MaR_AdrVyskyt+2 (promìnné na adresách
MaR_AdrVyskyt a MaR_AdrVyskyt+1 jsou vnitøní stavy systému). Kadému poruchovému
bitu na pøísluné pozici (od adresy AdrPor) jsou pøiøazeny dva wordy, v adekvátním
poøadí. Pokud je v prvním z nich uloeno èíslo 65535 (neboli 0xFFFF neboli samé jednièky)
pak není tato porucha vyhodnocována. Jinak jsou v tomto wordu uloeny kromì
systémových informací datum posledního výskytu a parametrizaèní bity dané poruchy:
?0 je HavC
?1 je HavB
?2 je HavA
?3 je Por
?4 je PozBlok
Význam prvních ètyø bitù jsme probrali, nový je zde PozBlok (Poadavek
Blokování). Pro nìkteré poruchy se toti hodí, kdy jejich vznikem se poruchový stav
zablokuje a odblokování pak lze provést aktivací globálního pøeddefinovaného bitu
MaR_Deblok. Hodí se to napøíklad u èidla plynu, kdy i krátkodobá zvýená koncentrace
plynu umoní kotelnu trvale odstavit a vynutit tak pøíchod obsluhy. (èidla plynu obvykle
tuto funkci umí také, ale tady je napø. výhoda centrálního debloku vech zablokovaných
stavù z jednoho místa). Umístìní jednotlivých parametrizaèních bitù nemusí programátor
detailnì znát, nebo pro parametrizaci lze pouít parametrizaèní aplikaci pro MS Excel,
která je popsána v závìru této pøíruèky.
Pro úplnost v druhém wordu náleejícímu k danému poruchovému bitu je
uloen èas vzniku a dalí systémové bity.
Poté, co je systém takto podrobnì popsán, se vrátíme jetì jednou k fungování
havarijního systému jako celku. Jednotlivé øídící funkce reagují pøímo na nìkteré poruchy
(napø. pøi výpadku jistièe èerpadla funkce automaticky èerpadlo vypne), ale sama
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neodstaví regulované zaøízení jako celek nikdy (a na výjimky). Odstavení pøísluného
okruhu lze naparametrovat právì od globálních bitù MaR_HavA, MaR_HavB a
MaR_HavC.
Systém pak funguje následujícím zpùsobem: Regulaèní funkce napø. vyhodnotí
od diference tlaku chybu ventilátoru. MaRPoruchovka zjistí, e je naparametrována jako
napø. "HavA" a po vyhodnocení vech poruch nastaví globální bit MaR_HavA. Regulaèní
funkce identifikuje nastavený bit MaR_HavA a ve svých parametrech nalezne informaci, e
od bitu MaR_HavA má odstavit zaøízení - a odstaví jej. Výhodou je, e vechny tyto
funkèní vazby jsou uloeny v parametrech, nemusí se tedy vùbec programovat a i pøi
chodu programu je moné tyto vazby mìnit pøímým zásahem do dat v zásobníku (STACK).
Nevýhodou je, e samotný STACK je pomìrnì nepøehledný a k tomu, aby do nìj nìkdo
zasahoval, musí mít naprosto jasnou pøedstavu. Doporuèujeme proto ji pøi tvorbì
programu si vést samostatnou dokumentaci o umístìní dat v zásobníku, aby kdykoli v
budoucnu byla usnadnìna orientace v programu. Je vhodné dokumentovat i nastavené
parametry. Pro tento úèel je pøipravena ji zmiòovaná aplikace pro MS Excel. Pouitím této
aplikace lze nejen parametry vytvoøit a archivovat, ale umoòuje i archivovat STACK
kdykoli v prùbìhu chodu automatu. Parametrizace viz poslední kapitola.
Síový provoz
Zajímavá situace z hlediska vyhodnocování poruch nastává pøi pouití více
automatù v síti. Je zøejmé, e proceduru MaRPoruchovka je moné v kadém automatu
pouít jen jednou. A teï nastává nepøeberné mnoství variací. Nejèastìji bývá v konfiguraci
více PLC jeden hlavní (tj. s displejem a tlaèítky - napø. MPC303) a dalí podøízené (napø.
MPC301). Zde je nìkolik moností øeení poruchových stavù:
a) Jednotlivé regulaèní funkce jsou dle potøeby umístìné v jednotlivých PLC a tam
také generují poruchová slova. Tato slova jsou pomocí síových promìnných
odesílána do øídícího PLC, který je vyhodnotí, vygeneruje poruchové bity a ty
zase pomocí síových promìnných odele ostatním automatùm. Ty pak tìmito
síovými bity definují svoje globální poruchové bity a na jejich základì odstavují
jimi kontrolované èásti zaøízení.
b) Jednotlivé regulaèní funkce jsou dle potøeby umístìné v jednotlivých PLC a tam
také generují poruchová slova. Tam jsou ovem vyhodnocována lokální procedurou MaRPoruchovka a tím pádem se chovají znaènì autonomnì. I tak je
moné posílat poruchová slova do øídícího PLC pro lepí evidenci nebo je moné
naopak øídícímu PLC zpøístupnit poruchové stavy podøízených automatù. Takovou proceduru vak není moné univerzálnì pøedpøipravit a je tøeba ji napsat na
míru pro konkrétní øeený pøípad.
c) Dalí moností je kombinace obou pøedchozích modelù. Znamenalo by to, e v
kadém automatu by MaRPoruchovka vyhodnocovala poruchy, ale napø.
MaR_HavC by byla vyèlenìna pro "globální poruchu" systému generovanou
øídícím PLC a pøedávanou po síti. Po probìhnutí "lokálních " poruchových procedur MaRPoruchovka v jednotlivých PLC by se v kadém podøízeném automatu
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vygenerovaný MaR_HavC pøepsal síovou globální poruchou. MaRPoruchovka
v øídícím PLC pak mùe vyhodnocovat jen poruchová slova vybraných funkcí.
Samozøejmì jsou i dalí monosti a ve je v rukách programátora. Takové
vyuití klade vysoké nároky na správé uspoøádání zásobníku, na promylené pøedávání dat
a na správnou parametrizaci vech parametrù funkcí i poruch ve vech automatech.
Jetì jednou k popsané variantì a) :
Parametry jednotlivých regulaèních funkcí musíme samozøejmì umístit do
zásobníku automatu, ve kterém jsou pouívány. Tyto funkce ukládají na pøíslunou AdrPor
maximálnì 12 spodních bitù. Tato slova resp. jen tìchto 12 bitù pøedáme po síti do
øídícího PLC, kde je umístíme na správné místo ve STACKu a MaRPoruchovka je tam
vyhodnotí. To tedy znamená, e parametry poruch funkcí pouitých v podøízených
automatech budou ukládány v øídícím automatu. V pøípadì b) by se vlastnì jedna porucha
vyhodnocovala ve dvou automatech a musela by mít také dvoje parametry (nejspí
shodné, ale lze si pøedstavit i zámìrnì odliné vyhodnocování jedné poruchy ve dvou
automatech).

MaRDispPoruchy
Zobrazení databáze poruch
VXEURXWLQH0D5'LVS3RUXFK\

Pøedávané parametry
Nepøedávají se ádné parametry, procedura pracuje podobnì jako
MaRPoruchovka s globálnì definovanými promìnnými.
Popis funkce
Procedura umoòuje prohlíení databáze poruch, tvoøené knihovní procedurou
MaRPoruchovka (viz pøedchozí sta). Procedura poskytuje tøi druhy výpisu poruch,
seøazené v kompletním hotovém menu, které procedura nabízí na displeji automatu.
Zvolíme li "VSECHNY PORUCHY", mùeme ipkami vlevo/vpravo listovat
seznamem vech poruch. U kadé poruchy se zobrazí èas a datum jejího posledního
vzniku (pokud jetì nikdy nevznikla, mùe se na displeji objevit nesmyslný údaj).
Zvolíme li "AKTIVNI PORUCHY", objeví se ve výpisu pouze v danou chvíli aktivní
(nebo zablokované) poruchy. Bliká-li na první pozici prvního øádku hvìzdièka, znamená to,
e tento poruchový stav je zablokován a stiskem klávesy ENT lze tuto poruchu individuálnì
odblokovat. Pokud tato hvìzdièka svítí trvale, pak nejde odblokovat, protoe je stále
aktivní. Svítící teèka na této pozici signalizuje povolené blokování dané poruchy a zároveò
stav, kdy porucha není aktivní ani zablokovaná.
Zvolíme-li "SEZNAM PORUCH" vstoupíme do ji zmiòovaného chronologického
seznamu poruchových událostí, obsahujícího cca 200 záznamù. Po vstupu do tohoto
menu je vdy zobrazován poslední záznam. Není-li v seznamu ádný záznam nebo
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stisknutím ipek vlevo (resp.vpravo) se posuneme mimo zaznamenané stavy menu
automaticky ze zobrazování vyskoèí o jednu úroveò zpìt. Pøi zobrazování zaznamenaného
poruchového stavu se na první pozici prvního øádku vdy objeví buï "+" nebo "-". "+"
signalizuje vznik poruchového stavu a "-" signalizuje vymizení poruchy. Chronologický
seznam poruch se neukládá do zásobníku, ale do datové struktury definované pøímo v
knihovnì. To znamená, e pøi zmìnì a následném novém zataení SW do automatu si
automat toto pole definuje na jiném místì a starý seznam tím pádem po provedené zmìnì
nebude dostupný. Tento seznam lze mazat procedurou MaRSmazSeznam. Pro správnou
funkci zobrazování (resp. pro automatické vyhodnocení zaèátku a konce seznamu) je
nutné tuto proceduru alespoò jednou po zataení SW zavolat. Není vhodné to èinit pomocí
bitu RESET, nebo seznam by byl vdy po výpadku napájení automatu smazán. Mazání lze
zaøadit napø. do servisního menu, nebo jej podmínit nastavením nìjakého "servisního" bitu.
Identifikace zdroje poruchy
Funkce MaRDispPoruchy poskytuje do systému uiteènou globální promìnnou
MaR_CPor (typu word). Znamená èíslo poruchy, pøesnìji øeèeno poøadí právì
zobrazované poruchy. Napø. pro celkem 4 generovaná poruchová slova (4x12 poruch)
bude promìnná nabývat hodnot 0...47. Pokud není ádná porucha zobrazována,
MaR_CPor=65535 (0xFFFF). Napøíklad je-li zobrazována první porucha prvního
poruchového slova (na adrese MaRZacatekPor), MaR_CPor=0. Je-li zobrazována první
porucha druhého poruchového slova (daná bitem (MaRZacatekPor+2)?0), MaR_CPor=12.
Druhá poloka typu word ve stacku (na adrese AdrPor+1) urèuje zpùsob, jakým
bude porucha interpretována na displeji. Pøesnìji øeèeno identifikuje knihovní funkci, která
poruchové slovo vytvoøila a tím urèí pouitou skupinu názvù poruch. Opìt to vypadá
komplikovanì a tak naváeme na úvodní pøíklad. Pøedstavme si, e první funkce Fa
obsluhuje pøívodní ventilátor, druhá funkce Fa obsluhuje odtahový ventilátor. Funkce Fb se
týká napø. kotelny. V tomto poøadí nech také generují svá poruchová slova.
Pøíklad
Zadefinujeme si napø. tabulku textù "NazvySkup", která obsahuje pojmenování
tìchto tøí zpracovávaných objektù. Vyuijeme-li výe uvedenou promìnnou MaR_CPor,
potom pøi zobrazení napø. havárie ventilátoru mùeme zobrazit i informaci o skupinì, které
se havárie týká (protoe skupina, resp. poruchové slovo, obsahuje vdy 12 poruch, dìlíme
MaR_CPor èíslem 12 a dostáváme tak poøadové èíslo skupiny, resp. poruchového slova,
které je právì zpracováváno).
]DGHILQRYiQtQi]Y$VNXSLQ
WDEOHVWULQJ>@1D]Y\6NXS 35,92'2'7$+.27(/1$
]DþOHQ Qt]REUD]RYiQtSRUXFKGRPHQX
0H,QLW 
LI0H1H[W 3258&+< WKHQEHJLQ

0D5'LVS3RUXFK\
LI0D5B&3RUWKHQ'LVSOD\ 1D]Y\6NXS>0D5B&3RU@
HQG
0H(QG
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Zobrazení na displeji pak vypadá takto:
+$935,92'
9(17,/$7258
9&$6(=('1(


Na displej se tiskne "HAV.", protoe tato porucha je parametrem urèena jako
napø. HavA, "PRIVOD" tiskne øádek programu, který vyhodnocuje èíslo právì
zpracovávaného poruchového slova (Mar_CPor/12). "VENTILATORU" se tiskne z tabulky
poruchových textù, kterou obsahuje samotná knihovna s pomocí automaticky uloeného
wordu na adrese AdrPor+1 a poøadí pøísluného poruchového bitu.
MaRDispPoruchy správnì nastaví POSITION (pro dotisk názvu okruhu). Pokud
chceme tisknout i název poruchy (pro knihovní funkce jsou automaticky pøeddefinované)
musíme po tisku názvu okruhu posunout POSITION na dalí øádek a dotisknout název
poruchy. Nyní do pøíkladu pøidáme 3 uivatelské poruchy ve ètvrtém poruchovém slovì.
Skupinu nazveme "UZIVATEL", jednotlivé poruchy "uz.por.1" "uz.por.3"
WDEOHVWULQJ>@1D]Y\6NXS 35,92'2'7$+.27(/1$8=,9$7(/ 
0H,QLW  
LI0H1H[W 3258&+< WKHQ
EHJLQ0D5'LVS3RUXFK\
LI0D5B&3RUWKHQ'LVSOD\ 1D]Y\6NXS>0D5B&3RU@
3RVLWLRQ 
6ZLWFK0D5B&SRU
&DVH'LVSOD\ X]SRU 
&DVH'LVSOD\ X]SRU 
&DVH'LVSOD\ X]SRU 
HQG
(QG
0H(QG

Pøíklad byl pro ètyøøádkový displej.
Na dvouøádkovém bude kvùli rolování menu sloitìjí :
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WDEOHVWULQJ>@1D]Y\6NXS 35,92'2'7$+.27(/1$8=,9$7(/ 
0H,QLW  
LI0H1H[W 3258&+< WKHQ
EHJLQ0D5'LVS3RUXFK\
LI0D5B&3RUWKHQ
LI3RVLWLRQ!WKHQ
EHJLQ
'LVSOD\ 1D]Y\6NXS>0D5B&3RU@
3RVLWLRQ 
(QG
6ZLWFK0D5B&SRU
&DVH'LVSOD\ X]SRU 
&DVH'LVSOD\ X]SRU 
&DVH'LVSOD\ X]SRU 
HQG
(QG
0H(QG
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4.5.

Regulaèní funkce

Ve vech regulaèních funkcích, je jsou zaloeny na oblíbené PID rovnici, je
pouit (a dostateènì se osvìdèil) pouze PI regulátor. Vechny knihovní procedury, které
ovládají jakékoli servopohony, nabízejí výstupy jak digitální (pro "trojbodová" serva) tak
analogové a nikde není (vìtinou) parametr, kterým by bylo tøeba upøesnit typ pohonu.
Záleí jen na programátorovi, jaké výstupy z funkce pøipojí na pøísluné výstupy automatu
a regulátor si pak automaticky najde svùj pracovní bod. Je nutné si v pøípadì pouití
trojbodového servopohonu uvìdomit, e hodnota na analogovém výstupu funkce (v
pøípadì trojbodového pohonu nepouitá) kopíruje pohyb skuteèného trojbodového serva
jen velmi pøiblinì a e od hodnoty tohoto výstupu nelze odvozovat skuteènou polohu
serva.
Dále uvedeme parametry, které mají vechny regulátory stejnì uspoøádané:
pouitá zkratka

význam

jednotka

I

integraèní parametr

0.01

P

proporcionální parametr

0.01

T

perioda jednotlivých zásahù v sekundách

s

N

necitlivost (je-li celkový zásah mení ne tento
parametr*10, zásah se neprovádí)

0,1s resp. 0,1%

Parametrizaèní program ji sám automaticky nabízí standardní hodnoty pro
dané pouití regulátoru v konkrétních funkcích. Pouijeme-li servopohon s dobou pøebìhu
100s, pak by se mìl chovat stejnì ve verzi analogové i trojbodové. Jinými slovy:
analogový výstup 0..10V je adekvátní zásahu trojbodového serva velikosti 100s .
Na závìr dùleité upozornìní:
K èasování vech funkcí systém knihovny vyuívá èasovaè T7. Ten s krokem
10ms èítá stále dokola dopøedu a je moné ho vyuít i k jiným úèelùm ne ho vyuívá
knihovna. V ádném pøípadì se vak nesmí do jeho chodu jakkoli zasahovat. Byly by tím
zasaeny vechny regulaèní funkce!!! Nìkteré regulaèní funkce navíc vyuívají i reálný èas
automatu, zejména promìnnou SECOND. Pøenastavení hodin se samozøejmì nijak
neuplatní, ale napøíklad v hlavní smyèce ponìkud nesmyslnì volaný pøíkaz Second=0 by
chod regulátorù mohl ovlivnit.
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MaRUT
Regulace topného okruhu
VXEURXWLQH0D587 ZRUG$GU3RUZRUG$GU3DU

Pøedávané parametry
1.parametr (word): adresa (umístìní) bloku poruch v zásobníku
2.parametr (word): adresa (umístìní) pracovního bloku dat v zásobníku
Struktura pracovního bloku dat na adrese AdrPar :
celková délka pracovního bloku (x WORD) :
identifikátor

13

význam

typ adresa

MaRUTTepOkruhu

teplota topné vody okruhu UT

W

1

MaRUTTepZad

ádaná teplota topné vody

W

2

MaRUTJistic

k.k.(kontrolní kontakt) jistièe èer.

bit

0?4

MaRUTHavTermostat

havarijní termostat pøehøátí okruhu

bit

0?3

MaRUTStop

externí zastavení okruhu

bit

0?15

MaRUTVentil

smìovací ventil

W

3

MaRUTCerpadlo

èerpadlo

bit

0?2

MaRUTOtvira

trojbodový ventil otvírání

bit

0?0

MaRUTZavira

trojbodový ventil zavírání

bit

0?1

MaRUT3BVentil

trojbodový ventil

2x
bit

0?0
0?1

MaRUTI

I - integraèní parametr

W

4

MaRUTP

P - proporcionální parametr

W

5

MaRUTT

T - perioda zásahù

W

6

MaRUTN

N - necitlivost

W

7

MaRUTTlumeni

Zatlumení havárie pøehøátí (s)

W

8

MaRUTVentilHavA

zavøít ventil od MaR_HavA

bit

0?8

MaRUTVentilHavB

zavøít ventil od MaR_HavB

bit

0?9

MaRUTVentilHavC

zavøít ventil od MaR_HavC

bit

0?10

MaRUTCerpadloHavA

vypnout èerpadlo od MaR_HavA

bit

0?11

MaRUTCerpadloHavB

vypnout èerpadlo od MaR_HavB

bit

0?12

MaRUTCerpadloHavC

vypnout èerpadlo od MaR_HavC

bit

0?13

vstupy

výstupy

parametry
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MaRUTProtacet

poadavek na týdenní protoèení èerpadla

bit

0?14

vnitøní stavy

W

9...12

Poruchové slovo na adrese AdrPor :
celkový poèet poruchových slov (x 2 x WORD) :

1

porucha od:

typ adresa

èerpadla

bit

0?0

èidla teploty

bit

0?1

pøehøátí

bit

0?2

havárie pøehøátí

bit

0?3

Popis funkce
Obì teploty jsou oèekávány v desetinách Kelvina. ádanou teplotu je moné
pøedávat napøíklad z níe popsané knihovní funkce MaRVypoctiEkv. V pøípadì, e ádaná
teplota okruhu je nulová, funkce zastaví èerpadlo a zavøe ventil. Digitální vstup
MaRUTJistic (jistiè èerpadla) musí být sepnutý (podmínka pro chod èerpadla). Na
rozpojení digitálního vstupu MaRUTHavTermostat (pouívá se typicky u podlahového
vytápìní) funkce reaguje okamitým uzavøením ventilu, sputìním èerpadla a vyhláením
poruchy pøehøátí. Pokud je tento vstup rozpojený déle ne urèuje parametr
MaRUTTlumeni, vyhlásí systém havárii pøehøátí. Týdenní minutové protoèení èerpadla je
realizováno vdy v úterý ve tøi hodiny a tøi minuty.
Vstup MaRUTStop(NO) umoòuje snadné odstavení okruhu resp. zavøení
regulaèního ventilu. To se hodí napø. pøi nabíhání kotelny k zajitìní rychlého prohøátí
zpáteèky ke kotlùm.

MaREkviterm, MaRDispEkviterm
Výpoèet ádané teploty a editace ekvitermní køivky
IXQFWLRQZRUG0D5(NYLWHUP ZRUG$GU3DU
VXEURXWLQH0D5'LVS(NYLWHUP ZRUG$GU3DU

Pøedávané parametry
1.parametr (word): adresa (umístìní) pracovního bloku dat v zásobníku
Výstupní hodnota
Funkce MaREkviterm svùj hlavní výsledek èinnosti (tedy ádanou teploptu
topného okruhu) ukládá jednak do pracovního bloku dat, jednak jej poskytuje i svojí
výstupní hodnotou (typu word, v desetinách Kelvina), lze ji tedy pøiøadit kam je tøeba i
pøímo bez pouití spojovacích funkcí. Samozøejmì je moné (a pro pøehlednost i vhodné)
pouívat MaREkviterm tak jako ostatní regulaèní funkce, bez vyuití výstupní hodnoty a
brát výstup z pracovního bloku dat.
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Popis
Tyto dvì knihovní funkce doplòují regulaci topného okruhu.
Obì funkce obrábìjí tentý pracovní blok dat, proto jsou zde spoleènì.
MaRDispEkviterm je samostatné menu displeje pro zobrazení a editaci ekvitermní køivky.
MaREkviterm poèítá dle této køivky ádanou teplotu topného okruhu, napø. pro MaRUT.
Struktura pracovního bloku dat na adrese AdrPar :
celková délka pracovního bloku (x WORD) :
identifikátor

9

význam

ty
p

adresa

MaREkvitermTepVenk

venkovní teplota

W

4

MaREkvitermTepZadProstor

kvazi-ádaná prostorová teplota

W

7

MaREkvitermUtlum

poadovaný útlum topné vody

W

5

MaREkvitermZap

poadavek na chod okruhu

bit 2?0

MaREkvitermTepZad

ádaná teplota topné vody okruhu

W

MaREkvitermChod

chod okruhu

bit 2?1

MaREkvitermMinus15

ekviterm.teplota pøi Tvenk=-15 0C (ve 0C)

B

0 (H)

MaREkvitermMinus5

ekviterm.teplota pøi Tvenk=-5 0C (ve 0C)

B

0 (L)

MaREkvitermPlus5

ekviterm.teplota pøi Tvenk=+5 0C (ve 0C)

B

1 (H)

MaREkvitermPlus15

ekviterm.teplota pøi Tvenk=+15 0C (ve 0C)

B

1 (L)

MaREkvitermVypOd

teplota Tvenk pro vypnutí okruhu (ve 0C)

B

2 (H)

MaREkvitermTepMax

omezení ádané teploty okruhu (v 0.1K)

W

3

B

8 (L)

vstupy

výstupy
6

parametry

MaREkvitermEditMax

0

omezení editovaných teplot (ve C)

Pozn.: Termín "kvazi-ádaná" teplota je pouit proto, e se jedná o ekvitermní
regulaci, tedy bez prostorového èidla. Hodnotou tohoto vstupu tedy pouze mìníme vztaný
bod a posouváme ekvitermní køivku (viz.dále).
Poruchové slovo
Tyto funkce negenerují ádné poruchy.
Popis funkce
Ètyøi první parametry urèují ekvitermní køivku. Ekvitermní køivka je tvoøena
libovolnou nadvakrát zalomenou pøímkou. Jednotlivé hodnoty venkovní teploty, pro které
lze nastavit poadovaná teplota topné vody, jsou pevnì dané (-15 0C, -50C, 50C, 150C).
Nastavovat je mùe uivatel v menu MaRDispEkviterm v mezích od 10 0C a do hodnoty
dané parametrem MaREkvitermEditMax.
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Parametrem "MaREkvitermVypOd" je moné nastavit teplotu 10 0C 300C.
Dosáhne-li venkovní teplota této nastavené hodnoty, celý okruh se automaticky vypne.
Do parametru "MaREkvitermTepMax" je nutné zadat (napø.pøi parametrizaci)
omezení pro výpoèet ádané teploty v desetinách Kelvina. Toto omezení se sice neprojeví
pøi editaci hodnot ve funkci MaRDispEkviterm, ale uplatní se a pøi samotném výpoètu
ádané teploty funkcí "MaREkviterm". To se hodí zejména u okruhu podlahového vytápìní,
kde tímto parametrem urèíme strop ádané teploty a ani laické nesprávné nastavení
ekvitermní køivky nezpùsobí katastrofu.
Do parametru "MaREkvitermTepVenk" uloíme zpracovanou venkovní teplotu.
Jako venkovní teplotu mùeme pouít napøíklad váený prùmìr venkovní teploty èidla na
severní a èidla na jiní stranì. Mùeme tím optimalizovat vytápìní okruhu podle jeho
situování v budovì.
Do parametru "MaREkvitermTepZadProstor" je nutné uloit kvazi-ádanou
prostorovou teplotu. Je to normovaná teplota, vztaená k základní hodnotì 20 0C. Jejím
nastavením mùeme posunout ekvitermní køivku. Pøi nastavení 2932 (20 0C) je posun
køivky nulový. Vìtí hodnota ádané prostorové teploty zpùsobí posun køivky smìrem k
vyím teplotám topné vody a obrácenì. Posun je vypoèítáván tak, aby pøi správnì
nastavené ekvitermní køivce zpùsobil poadované zvìtení prostorové teploty. Regulaèní
funkce oèekává parametr kvazi-ádané prostorové teploty v mezích 2782..3082 (tj.
50C..350C). Je li parametr mimo tento rozsah, uplatní se omezení tohoto intervalu.
Do parametru MaREkvitermUtlum zapíeme poadovaný útlum UT. Tento
parametr asi nejèastìji pouijeme ve spojení s kalendáøem (nebo je moné vytvoøit
kalendáø pro kvazi-ádanou prostorovou teplotu). Parametr útlumu mùe být ve stupních
Celsia (je-li mení ne 100) nebo mùe být pøedán jako teplota v destinách Kelvina.
Útlumem pak pro funkci bude rozdíl od teploty 0C (tj. od hodnoty 2732). A kladný èi
záporný - vdy bude interpretován správnì jako útlum. Výhodou je to, e v kalendáøi lze
pouít jakýkoli formát editace hodnoty útlumu a výstup kalendáøe nakopírovat bez
jakýchkoli úprav do funkce MaRUT jako MaREkvitermUtlum.
Vypnutím MaREkvitermZap je moné okruh odstavit. Pøi venkovní teplotì mení
0
ne 5 C si funkce MaREkviterm tento bit sama zapíná. Tento bit je moné napø. pøipojit v
aplikaci na manuální pøepínaè léto-zima.
Funkce MaREkviterm pak z dat popisujících ekvitermní køivku, venkovní teploty,
poadovaného útlumu a kvazi-ádané prostorové teploty vypoèítá ádanou teplotu topného
okruhu (typicky pro regulaèní funkci MaRUT). Funkce hodnotu vrací a zároveò ji uloí do
parametru "MaREkvitermTepZad".
Výstup MaREkvitermChod je nastaven pøi zapnutí okruhu.
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MaRDispEkviterm
Je samostatné menu displeje, zobrazuje a umoòuje editaci ekvitermní køivky.
Tato funkce pouívá vytváøení menu pomocí knihovny MenuLIB. Doporuèený zpùsob
volání je tento:
,I0H1H[W (GLWDFH(NYLWHUPX WKHQ0D5'LVS(NYLWHUP $GU3DU

Kde parametr AdrPar (typu word) je umístìní pracovního bloku dat (stejné jako
pro MaREkviterm). Samotná funkce v sobì obsahuje ukonèovací pøíkaz menu "MeEnd" a
proto se u nemusí za jejím voláním "MeEnd" pouívat.
Samotný displej vytvoøený funkcí MaRDispEkviterm vypadá takto:
9<312872'&
(.97(335,&&
(.97(335,&&
(.97(335,&&

Pokud nechceme vyuít automatické vypínání okruhu, staèí nastavit parametr
MaREkvitermVypOd na hodnotu vìtí ne 30°C . Vypínání okruhu se pak ji prakticky
neuplatní a první øádek výe uvedeného menu automaticky pøestane být zobrazován.
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MaRLZ
automatický pøepínaè období: léto/zima
VXEURXWLQH0D5/= ZRUG$GU3DU

Pøedávané parametry
1.parametr (word): adresa (umístìní) bloku poruch v zásobníku
2.parametr (word): adresa (umístìní) pracovního bloku dat v zásobníku
Struktura pracovního bloku dat na adrese AdrPar :
celková délka pracovního bloku (x WORD) :
identifikátor

8

význam

typ adresa

venkovní teplota (x 0,1K)

W

1

MaRLZTepPrumer

prùmìrná denní teplota (za minulý den)
(x0,1K)

W

7

MaRLZVystup

1=zima, 0=léto

bit

0?0

MaRLZTepZima

mezní teplota pro pøepnutí do stavu "Zima"
(0,1K)

W

2

MaRLZTepLeto

mezní teplota pro pøepnutí do stavu "Léto"
(0,1K)

W

3

MaRLZPocetDnu

poèet dnù pro pøepnutí výstupu

W

4

vnitøní stavy

W

5..6

vstupy
MaRLZTepVenk

výstupy

parametry

Funkce vrací výstupní bit (MaRLZVystup). Funkce zaznamenává prùmìr denní
teploty, ten ukládá vdy v èase 0:00 do výstupu (MaRLZTepPrumer). Pro výpoèet této
teploty jsou pouity teploty zaznamenané v èasech 0:30, 1:30 23:30. V pøípadì, e
bìhem dne neprobìhne právì tìchto 24 mìøení, není MaRLZTepPrumer aktualizován. To
se mùe stát v pøípadì výpadku napájení automatu v dobì mìøení (nebo také posunutím
hodin automatu). V èase 0:00 je aktualizována prùmìrná teplota za minulý den a je
porovnána s nastavenými parametry. Pro pøepnutí do reimu léto musí být prùmìrná
teplota po dobu (MaRLZPocetDnu) nejménì (MaRLZTepLeto). Obdobnì pro pøepnutí do
reimu zima musí být prùmìrná teplota po dobu (MaRLZPocetDnu) nejvýe
(MaRLZTepZima).
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MaRKaskada
Urèení poètu zapnutých kaskádních stupòù (pro plynové kotle apod.)
VXEURXWLQH0D5.DVNDGD ZRUG$GU3RUZRUG$GU3DU

Pøedávané parametry
1.parametr (word): adresa (umístìní) bloku poruch v zásobníku
2.parametr (word): adresa (umístìní) pracovního bloku dat v zásobníku
Struktura pracovního bloku dat na adrese AdrPar :
celková délka pracovního bloku (x WORD) :
identifikátor

13

význam

typ adresa

MaRKaskadaTepVystup

regulovaná teplota (x 0,1K)

W

0

MaRKaskadaTepZadana

ádaná teplota (x 0,1K)

W

1

poèet zapnutých stupòù

W

2

MaRKaskadaStupnuMax

poèet stupòù kaskády celkem

W

3

MaRKaskadaTBlokovani

interval blokování zásahu (x 1s)

W

4

MaRKaskadaPJZ

pásmo jediného zásahu (x 0,1 0C)

W

5

MaRKaskadaHystereze

hystereze (x 0,1 0C)

W

6

MaRKaskadaTDifTep

interval pro výpoèet diferenciálu teploty (x 1s)

W

7

vnitøní stavy

W

8...12

vstupy

výstupy
MaRKaskadaVystup

parametry

Poruchové slovo na adrese AdrPor :
celkový poèet poruchových slov (x 2 x WORD) :

1

porucha od:

typ adresa

èidla teploty

bit

0?2

Popis funkce
Sleduje smìr vývoje regulované teploty a poèítá dobu od svého posledního
zásahu (pøidání èi ubrání stupnì). Pøidá dalí stupeò právì tehdy, kdy:
a) regulovaná teplota je mení ne rozdíl ádané teploty a hystereze
b) regulovaná teplota neroste
c) od minulého zásahu uplynula doba vìtí ne interval blokování zásahu
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Nepøidá dalí stupeò pokud po uplynutí doby blokování od posledního zásahu
nepøesáhne regulovaná teplota interval daný rozkmitem teploty v tomto blokovacím
intervalu, maximálnì vak v intervalu (ádaná+hystereze, ádaná-pásmo jediného zásahu).
Tato regulaèní funkce neobsahuje PID-regulátor (neosvìdèil se).
Analogicky se chová v opaèném smìru tj. pøi ubírání stupòù. Logika této
regulace poèítá s nepøíjemným faktem, e samotné sputìní dalího kotle trvá obvykle 20s
a ve chvíli kdy se zapne kotlové èerpadlo dalího kotle dochází naopak k prudkému
poklesu na spoleèném výstupu kotlù. Úèinek sepnutí dalího stupnì se tak na èidle
spoleèné teploty primárního kotlového okruhu projeví se zpodìním minimálnì 90 sekund.
Proto parametrizaèním programem doporuèený interval blokování je cca 120-150s. Jsou-li
parametry dobøe nastaveny, funguje v praxi tento regulátor po ustálení teplot v
jednotlivých okruzích tak, e v intervalu 8..15 minut cyklicky pøipíná a odpíná jediný stupeò
kaskády. Kolísání teploty v primárním okruhu podle nastavených parametrù a vlastností
systému bývá asi ±3-4 0C. V parametrizaèním programu jsou vdy automaticky nabízeny
doporuèené hodnoty.
Tuto funkci lze dobøe pouít i pro øízení elektrokotlù. Její výhodou je to, e
jednotlivé stupnì pøipíná postupnì a vdy sleduje úèinek, který pøipojení daného stupnì
zpùsobilo. V tomto pøípadì je vak nutné nastavit interval blokování na podstatnì kratí
èas.
Tato funkce generuje jednu jedinou poruchu a ta je proto pøiøazena do poruch
generovaných knihovní funkcí MaRHavKotPlyn. Proto se obì tyto funkce mohou volat se
stejnou adresou AdrPor a o jedno poruchové slovo se podìlí.
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MaRPlynKotle
Ovládání max.6 vícestupòových kotlù s návazností na øízení kaskády
VXEURXWLQH0D53O\Q.RWOH ZRUG$GU3RUZRUG$GU3DU

Pøedávané parametry
1.parametr (word): adresa (umístìní) bloku poruch v zásobníku
2.parametr (word): adresa (umístìní) pracovního bloku dat v zásobníku
Struktura pracovního bloku dat na adrese AdrPar :
celková délka pracovního bloku (x WORD) :
identifikátor

17 ... 42

význam

typ adresa

MaRPlynKotleKaskada

poadovaný poèet zapnutých stupòù

W

3

MaRPlynKotleTepKotle1

teplota kotle 1.

W

12

MaRPlynKotleJistic1

jistiè èerpadel kotle 1. (NC)

bit

1?8

MaRPlynKotleChod1

chod kotle 1. (NO)

bit

2?0

MaRPlynKotlePor1

porucha kotle 1. (NC)

bit

2?8

MaRPlynKotleTepKotle2

teplota kotle 2.

W

17

MaRPlynKotleJistic2

jistiè èerpadel kotle 2. (NC)

bit

1?9

MaRPlynKotleChod2

chod kotle 2. (NO)

bit

2?1

MaRPlynKotlePor2

porucha kotle 2. (NC)

bit

2?9

MaRPlynKotleTepKotle3

teplota kotle 3.

W

22

MaRPlynKotleJistic3

jistiè èerpadel kotle 3. (NC)

bit

1?10

MaRPlynKotleChod3

chod kotle 3. (NO)

bit

2?2

MaRPlynKotlePor3

porucha kotle 3. (NC)

bit

2?10

MaRPlynKotleTepKotle4

teplota kotle 4.

W

27

MaRPlynKotleJistic4

jistiè èerpadel kotle 4. (NC)

bit

1?11

MaRPlynKotleChod4

chod kotle 4. (NO)

bit

2?3

MaRPlynKotlePor4

porucha kotle 4. (NC)

bit

2?11

MaRPlynKotleTepKotle5

teplota kotle 5.

W

32

MaRPlynKotleJistic5

jistiè èerpadel kotle 5. (NC)

bit

1?12

MaRPlynKotleChod5

chod kotle 5. (NO)

bit

2?4

MaRPlynKotlePor5

porucha kotle 5. (NC)

bit

2?12

MaRPlynKotleTepKotle6

teplota kotle 6.

W

37

MaRPlynKotleJistic6

jistiè èerpadel kotle 6. (NC)

bit

1?13

MaRPlynKotleChod6

chod kotle 6. (NO)

bit

2?5

vstupy
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identifikátor

význam

typ adresa

MaRPlynKotlePor6

porucha kotle 6. (NC)

bit

2?13

MaRPlynKotleCerpadlo1

chod èerpadla kotle 1.

bit

1?0

MaRPlynKotleMotohod1

doba chodu kotle 1. (hod)

W

14

MaRPlynKotleStupen1

chod stupnì 1.

bit

0?0

MaRPlynKotleStupen2...11

(chod stupnì 2.-11.)

bit

......

MaRPlynKotleStupen12

chod stupnì 12.

bit

0?11

MaRPlynKotleCerpadlo2

chod èerpadla kotle 2.

bit

1?1

MaRPlynKotleMotohod2

doba chodu kotle 2. (hod)

W

19

MaRPlynKotleCerpadlo3

chod èerpadla kotle 3.

bit

1?2

MaRPlynKotleMotohod3

doba chodu kotle 3. (hod)

W

24

MaRPlynKotleCerpadlo4

chod èerpadla kotle 4.

bit

1?3

MaRPlynKotleMotohod4

doba chodu kotle 4. (hod)

W

29

MaRPlynKotleCerpadlo5

chod èerpadla kotle 5.

bit

1?4

MaRPlynKotleMotohod5

doba chodu kotle 5. (hod)

W

34

MaRPlynKotleCerpadlo6

chod èerpadla kotle 6.

bit

1?5

MaRPlynKotleMotohod6

doba chodu kotle 6. (hod)

W

39

MaRPlynKotlePKotlu

poèet kotlù

B

4 (H)

MaRPlynKotlePStupnu

poèet supòù kadého kotle

B

4 (L)

MaRPlynKotleDobeh

dobìh èerpadel (x 1s)

W

6

MaRPlynKotleTepMax

maximální teplota kotlù (x 0,1K)

W

7

MaRPlynKotleTlumeni

Zatlumení poruch chod kotle (x 1s)

W

8

MaRPlynKotlePoradi

Poøadí 1. spínaného kotle (0..poè.kotlù-1)

W

9

MaRPlynKotleBlokovat

blokovat poruchy kotlù

bit

5?0

MaRPlynKotleHavA

odstavit kotle od MaR_HavA

bit

5?1

MaRPlynKotleHavB

odstavit kotle od MaR_HavB

bit

5?2

MaRPlynKotleHavC

odstavit kotle od MaR_HavC

bit

5?3

MaRPlynKotleProtacet

týdenní protáèení èerpadel

bit

5?4

MaRPlynKotle1Cerpadlo

poadavek na chod min. 1 èerpadla

bit

5?5

MaRPlynKotleStridat

poadavek na denní støídání poøadí kotlù

bit

5?6

MaRPlynKotleOdstavovat

pøi porue kotle odstavit kotel

bit

5?7

vnitøní stavy

W

rùznì

výstupy

parametry

* NO = Normally Open (v klidu rozepnuto), NC = Normally Closed (v klidu sepnuto)
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Pozn.: edé poloky pro kotle 2...6 nemusí být pouity (lze pouít libovolný poèet kotlù od
1 do 6) a délka pracovního bloku dat je pak podle toho rùzná - viz dále v textu.
Poruchové slovo na adrese AdrPor :
celkový poèet poruchových slov (x 2 x WORD) :

2 ... 3

porucha od:

typ adresa

teplotního èidla kotle 1

bit

0?0

teplotního èidla kotle 2

bit

0?1

teplotního èidla kotle 3

bit

0?2

teplotního èidla kotle 4

bit

0?3

teplotního èidla kotle 5

bit

0?4

teplotního èidla kotle 6

bit

0?5

kotle 1

bit

2?0

kotle 1 chod

bit

2?1

kotle 1 pøehøátí

bit

2?2

èerpadla kotle 1

bit

2?3

kotle 2

bit

2?4

kotle 2 chod

bit

2?5

kotle 2 pøehøátí

bit

2?6

èerpadla kotle 2

bit

2?7

kotle 3

bit

2?8

kotle 3 chod

bit

2?9

kotle 3 pøehøátí

bit

2?10

èerpadla kotle 3

bit

2?11

kotle 4

bit

4?0

kotle 4 chod

bit

4?1

kotle 4 pøehøátí

bit

4?2

èerpadla kotle 4

bit

4?3

kotle 5

bit

4?4

kotle 5 chod

bit

4?5

kotle 5 pøehøátí

bit

4?6

èerpadla kotle 5

bit

4?7

kotle 6

bit

4?8

kotle 6 chod

bit

4?9

kotle 6 pøehøátí

bit

4?10

èerpadla kotle 6

bit

4?11
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Popis funkce
Tato regulaèní funkce je specifická variabilním poètem parametrù, poruch,
vstupù a výstupù. Ve závisí na poètu øízených kotlù. Je mono nakonfigurovat maximálnì
6 jednostupòových nebo dvoustupòových kotlù nebo 4 tøístupòové nebo 3 ètyøstupòové
nebo 2 pìtistupòové nebo teoreticky jen jeden max. dvanáctistupòový kotel. Je-li poèet
kotlù nejvýe tøi, pak se generují vdy 2 poruchová slova (celkem tedy 4 wordy neboli 8B)
je-li kotlù více pak generuje vdy 3 poruchová slova (celkem tedy 6 wordù neboli 12B) Ve
závisí na parametru poèet kotlù, od tohoto parametru se ve odvozuje.
Za zvlátní zmínku stojí popis jednotlivých poruch. U kadého kotle je
vyhodnocováno celkem pìt poruch. Poruchy èidla teploty a èerpadla nepotøebují
komentáø. Porucha kotle je odvozena od poruchového signálu z kotle.
Nìkteré kotle mohou vykazovat pomìrnì nepøíjemnou vlastnost spoèívající v
tom, e kotel signalizuje poruchu pouze v pøípadì, e je poadavek na chod kotle (v
nìkterých projektech jsou takto umìle realizovány i poruchy napø. od èerpadel - pak
nezbývá, ne upravit pøímo zapojení a kontrolní kontakty jistièù èerpadel pøivést pøímo na
vstupy automatu). Pøi poadavku chod vykáe kotel poruchu, na ni zareaguje regulátor
odstavením kotle, porucha zmizí a ve se opakuje a do znièení ovládacích relé. Proto je
moné zablokovat výskyt poruch kotlù ji v této øídicí funkci (nikoli a v MaRPoruchovka)
hned prvním digitálním parametrem této funkce. Odblokování lze v tomto pøípadì provést
jen pomocí globálního bitu "MaR_Deblok" a tento bit musí být nastaven do doby, ne
MaRPlynKotle zpracuje pøísluný zablokovaný kotel. Kadým voláním toti funkce
zpracuje vdy jen jeden stupeò celé kaskády.
Dále je vyhodnocována porucha kotle-chod. Kotle mají toti èasto dalí
nepøíjemnou vlastnost, e svoji poruchu odvozují od stavu své automatiky a existuje stav,
kdy automatika kotle se rozhodne kotel nespoutìt, ale pøesto nevyhlásí poruchu kotle
(napøíklad kdy provozní nebo havarijní termostat kotle kotel odstaví). To, e je nìco v
nepoøádku pak odvodíme pouze z toho, e po poadavku na chod dalího kotle do dané
doby (nastavitelné pøísluným parametrem, obvykle cca 30s) se neobjeví signál chod
kotle.
Poslední poruchou je pøehøátí kotle. Tato porucha je vyhodnocována
pøekroèením teploty na èidle teploty kotle nastavenou hodnotu (opìt pøísluný parametr).
Moná je to zbyteèné, protoe kotel je vdy chránìn svým jak provozním tak havarijním
termostatem a kaskáda se reguluje èidlem teploty na spoleèném výstupu vech kotlù. Tím
pádem jsou na jednotlivých kotlích i èidla teploty zbyteèná a zde jsou zapracována jen
proto, e jsou takto vìtinou projektována.
Jetì k parametru poøadí spínaného kotle. Tímto parametrem mùeme urèit
kotel zaøazený do kaskády v prvním poøadí. Pokud ale pøísluným parametrem povolíme
denní støídání poøadí kotlù, funkce MaRPlynKotle si tento parametr sama cyklicky mìní a
tím realizuje støídání poøadí kotlù.
K parametru poadavek na chod min. 1 èerpadla: Pøedstavme si, e je v topném
systému nìkolik ekvitermních okruhù. S tím, jak roste venkovní teplota se jednotlivé
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okruhy postupnì automaticky vypínají a i zbývající okruhy odebírají èím dál tím ménì
tepla. Pak se mùe snadno stát, e i jeden stupeò jediného kotle vytopí primární okruh a
po uplynutí doby dobìhu kotlového èerpadla by se zastavil primární okruh. V tu chvíli èidlo
teploty na spoleèném výstupu kotlù neukazuje reprezentativní hodnotu a kaskádní regulace
pøestane fungovat. Proto je vhodné, kdy v programu kontrolujeme chod jednotlivých
ekvitermních okruhù a tento bit nulujeme a tehdy, kdy jsou zastaveny vechny
sekundární okruhy. Pak se zastaví celá kotelna.
K naplnìní poadavku na protáèení èerpadel dochází vdy v úterý ve tøi hodiny a
tøi minuty, poøadí kotlù se pøípadnì mìní vdy ve dvì hodiny v noci.
Pøiøazení stupòù k jednotlivým kotlùm je logicky za sebou. Máme-li napø. dva
dvoustupòové kotle, pak 1.stupni 1.kotle patøí 0. bit wordu na adrese AdrPar (?0), 2.stupni
1.kotle patøí (?1), 1.stupni 2.kotle patøí (?2) a 2.stupni 2. kotle náleí bit (?3).
Parametrem MaRPlynKotleOdstavovat mùeme specifikovat èinnost procedury
pøi výskytu poruchy daného kotle. Nìkteré vícestupòové kotle umoòují chod jednoho
stupnì pøi porue druhého. V takovém pøípadì se vyplatí kotel neodstavovat tj. tento
parametr ponechat ve stavu 0.

46

MaR.LIB - knihovna pro tvorbu aplikací MaR, 07.2009,

113 stran

46

MaRHavStavy
Havarijní stavy plynové kotelny, automatické dopoutìní, ovládání HUP
VXEURXWLQH0D5+DY6WDY\ ZRUG$GU3RUZRUG$GU3DU

Pøedávané parametry
1.parametr (word): adresa (umístìní) bloku poruch v zásobníku
2.parametr (word): adresa (umístìní) pracovního bloku dat v zásobníku
Struktura pracovního bloku dat na adrese AdrPar :
celková délka pracovního bloku (x WORD) :
identifikátor

10

význam

typ adresa

MaRHavStavyTepVenk

venkovní teplota (x 0,1K)

W

1

MaRHavStavyTepVenkJih

venkovní teplota - jih (x 0,1K)

W

2

MaRHavStavyTlak

èidlo tlaku (x)

W

3

MaRHavStavyPlyn1

únik plynu 1.stupeò (NO)

bit

0?0

MaRHavStavyPlyn2

únik plynu 2.stupeò (NO)

bit

0?1

MaRHavStavyZaplaveni

zaplavení (NO)

bit

0?2

MaRHavStavyMaxTepKot

pøehøátí prostoru kotelny (NO)

bit

0?3

MaRHavStavyMaxTepPO

pøehøátí primárního okruhu (NO)

bit

0?4

MaRHavStavyMinTlak

havarijní minimální tlak (NO)

bit

0?5

MaRHavStavyStop

nouzové odstavení kotelny (NO)

bit

0?6

MaRHavStavyMaxTlak

havarijní maximální tlak (NO)

bit

0?7

MaRHavStavyMPTlak

minimální provozní tlak (NO)

bit

0?8

MaRHavStavyDopousteni

dopoutìní systému

bit

0?9

MaRHavStavyHUP

HUP

bit

0?15

MaRHavStavyTlakZad

ádaný min. tlak (x)

W

4

MaRHavStavyTDopousteni

interval dopoutìní (x 1s)

W

5

MaRHavStavyTKontroly

interval kontroly dopoutìní (x 1min)

W

6

MaRHavStavyTlakHavMin

havarijní minimální tlak (x)

W

7

MaRHavStavyTlakHavMax

havarijní maximální tlak (x)

W

8

MaRHavStavyHavA

odstavit od MaR_HavA

bit

0?14

MaRHavStavyHavB

odstavit od MaR_HavB

bit

0?13

vstupy

výstupy

parametry
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MaRHavStavyHavC

odstavit od MaR_HavC

bit

0?12

MaRHavStavyBlokD

blokovat dopoutìní od poruchy dopoutìní

bit

0?11

vnitøní stavy

W

9

* NO = Normally Open (v klidu rozepnuto), NC = Normally Closed (v klidu sepnuto)

Poruchové slovo na adrese AdrPor :
celkový poèet poruchových slov (x 2 x WORD) :

1

porucha od:

typ adresa

venkovního èidla

0?0

venkovního èidla jih

0?1

èidla anuloidu (rezervováno pro poruchu od "MaRKaskada" !)

0?2

únik plynu 1.stupeò

0?3

únik plynu 2.stupeò

0?4

zaplavení

0?5

pøehøátí prostoru kotelny

0?6

pøehøátí primárního okruhu

0?7

havarijní minimální tlak

0?8

nouzové odstavení kotelny

0?9

havarijní maximální tlak

0?10

porucha dopoutìní

0?11

Popis funkce
Vechny digitální vstupy této funkce mají charakter NO (tj. normaly open resp.
aktivní porucha je reprezentována jednièkou). Jednotky u vech velièin s fyzikálním
významem tlaku mají uveden rozmìr (x). To znamená jednotku kterou zobrazí pøísluný
analogový vstup automatu - rozsah 0..1000 odpovídá 0 10V a to odpovídá tlaku dle
pøevodní charakteristiky pouitého èidla. Proto tedy blíe neurèený rozmìr (x). Jednotlivé
havarijní vstupy jsou seøazeny do poruchových stavù a vlastní havarijní funkci je tøeba
realizovat prostøednictvím funkce MaRPoruchovka a globálních poruchových bitù.
Funkce automatického dopoutìní
Funkce je pøipravena jak na analogové nebo kontaktní snímání parametrù tlaku.
Dopoutìní je spoutìno buï poklesem tlaku analogového èidla pod ádaný minimální tlak
nebo sepnutím vstupu "min. provozní tlak" (Jen ty vstupy, které programátor "zapojí"
budou funkèní. Je moné zapojit jak analogový vstup, tak k tomu i napø. havarijní tlakový
spínaè dohromady). V tuto chvíli zaène vlastní dopoutìní, které vdy trvá po dobu
nastavenou parametrem "interval dopoutìní". To proto, e v okamiku otevøení
dopoutìcího solenoidu vznikají v systému tlakové rázy a mìøení tlaku v okamiku
dopoutìní není reprezentativní. Ihned po skonèení dopoutìní zaèíná interval kontroly
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"nedopoutìní". Ten se nastavuje pøísluným parametrem v minutách. Kdyby v tomto
intervalu dolo k dalímu poadavku na dopoutìní, vyhlásí systém poruchu dopoutìní
(pravdìpodobnì uniká voda a systém upozoròuje na pøíli èasté dopoutìní). Od této
poruchy je digitálním parametrem moné zablokovat dopoutìní. To mùe zabránit
vytopení prostoru s prasklým topením, pokud se vak systém napoutí poprvé, je èasté
dopoutìní normální. Proto mùeme tento parametr nastavit napø. a po týdenním
provozu (tøeba i automaticky programem automatu).
Jetì k pouití dopoutìcího solenoidu: ten se pouívá naprosto bìnì a skrývá
v sobì jedno nebezpeèí. V pøípadì výpadku dodávky vody tlaèí voda v systému topení na
solenoid obrácenì, ten na to nebývá konstruován a zaène propoutìt. Je proto nutné do
automatické vìtve dopoutìní vdy dávat zpìtnou klapku (a na to se vìtinou zapomíná).
Pro vìtí spolehlivost je také vhodné na dopoutìní pouít místo solenoidu ventil se
servopohonem. Zpìtná klapka by stejnì nemìla chybìt, nebo automatika pøi poklesu tlaku
ventil otvírá a v pøípadì výpadku dodávky vody by se voda ze systému naopak vypustila do
rozvodu vody. Pozor, vìtinou dochází v tuto chvíli ke kontaminaci rozvodu pitné vody !
Nakonec jetì nejúspornìjí varianta automatického dopoutìní: pro jeho
provoz staèí provozní tlakový spínaè. Od nìj se øídí dopoutìní a vyhlauje se porucha
dopoutìní. V pøípadì, e ádné jiné èidlo není k dispozici, je moné pro lepí orientaci
obsluhy pøejmenovat poruchu dopoutìní na havarijní minimální tlak. To udìláme
jednodue tak, e ihned po volání této funkce pøesuneme na AdrPor poruchový bit poruchy
dopoutìní na pozici havarijního minimálního tlaku.
HUP je ovládán výhradnì kombinací havarijních parametrù a globálních
poruchových bitù. Nastavená kombinace blokuje HUP i dopoutìní souèasnì.
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MaRVentilator
Zajitìní spoutìní a chodu ventilátoru, kontrola zanesení filtru
VXEURXWLQH0D59HQWLODWRU ZRUG$GU3RUZRUG$GU3DU

Pøedávané parametry
1.parametr (word): adresa (umístìní) bloku poruch v zásobníku
2.parametr (word): adresa (umístìní) pracovního bloku dat v zásobníku
Struktura pracovního bloku dat na adrese AdrPar :
celková délka pracovního bloku (x WORD) :
identifikátor

8

význam

typ adresa

MaRVentilatorPoz

poadavek chodu ventilátoru (NO)

bit

0?0

MaRVentilatorDif

tlaková diference na ventilátoru (NO)

bit

0?2

MaRVentilatorFiltr

diference zanesení filtru (NC)

bit

0?3

MaRVentilatorJistic

jistiè motoru (NC)

bit

0?4

MaRVentilatorFM

porucha FM motoru (NC)

bit

0?5

MaRVentilatorTK

termokontakt (NC)

bit

0?6

chod motoru

bit

0?1

MaRVentilatorTZap

interval synchronizovaného spoutìní

B

1 (H)

MaRVentilatorOZap

okamik synchronizovaného spoutìní

B

1 (L)

MaRVentilatorTlumeni

tlumení diferencí (s)

W

2

MaRVentilatorOdstaveni

odstavení od TK (s)

W

3

MaRVentilatorHavA

odstavit od MaR_HavA

bit

7?0

MaRVentilatorHavB

odstavit od MaR_HavB

bit

7?1

MaRVentilatorHavC

odstavit od MaR_HavC

bit

7?2

MaRVentilatorRFiltr

nulovat Resetem poruchu filtru

bit

7?3

MaRVentilatorRMotor

nulovat Resetem poruchu motoru

bit

7?4

MaRVentilatorRTK

nulovat Resetem odstavení od TK

bit

7?5

MaRVentilatorARFiltr

automatický reset zanesení filtru

bit

7?6

vnitøní stavy

W

4...6

vstupy

výstupy
MaRVentilatorChod

parametry

* NO = Normally Open (v klidu rozepnuto), NC = Normally Closed (v klidu sepnuto)
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Poruchové slovo na adrese AdrPor :
celkový poèet poruchových slov (x 2 x WORD) :

1

porucha od:

typ adresa

jistièe motoru

bit

0?0

chyba FM

bit

0?1

TK (termokontakt)

bit

0?2

Porucha motoru

bit

0?3

Odstavení od TK

bit

0?4

Zanesený filtr

bit

0?5

Popis funkce
Základní kontrolní funkcí je kontrola chodu ventilátoru pomocí èidla tlakové
diference zapojeného pøes ventilátor. Pokud je ventilátor vypnutý, funkce oèekává
rozepnutý kontakt, je-li ventilátor zapnutý, oèekává kontakt sepnutý. V jakémkoli jiném
pøípadì se naèítá èas trvání tohoto stavu a pøi pøekroèení doby tlumení diferencí je
vyhláena porucha motoru a vypnut motor. Pokud sestava není vybavena touto diferencí
(motor ventilátoru je chránìn výhradnì FM), je tøeba pøenáet na tento vstupní bit v
pracovním bloku dat výstupní bit chod motoru.
Odstavení motoru zpùsobí automaticky také rozepnutý termokontakt. Prodlouit
odstavení ventilátoru od rozepnutí termokontaktu je moné nastavením pøísluného
parametru. To pomùe zabránit nièivému cyklu: zapnutí, pøehøátí, krátké vypnutí a to celé
dokola. Nastavíme-li parametr odstavení na hodnotu vìtí ne 60000, je odstavení trvalé.
Zruit tuto odstávku lze nastavením bitu
MaR_Deblok nebo RESET (je-li nastaven
pøísluný dig. parametr).
Porucha filtru je vyhláena pøekroèí-li doba sepnutí diference filtru dobu tlumení
diferencí. Odstranit ji lze buï pomocí bitu MaR_Deblok nebo RESET (je-li nastaven
pøísluný dig. parametr) nebo je moné aktivovat bit automatického resetu filtru. Porucha
filtru pak sama zmizí pokud pøi chodu jednotky po dobu dvacetinásobku parametru
tlumení diferencí diference ani jednou nesepne. Pro pouitý algoritmus nesmí být tlumení
diferencí vìtí ne 3000 (obvyklá doporuèená hodnota je 30).
Od poruchy FM není pøímo odstaven ventilátor (FM jej vypne sám), ale v tomto
pøípadì nevznikne porucha ventilátoru (protoe fyzicky nemùe bìet).
Nejzajímavìjí èástí je monost synchronizovaného startu ventilátorù pro
eliminaci nadmìrného rozbìhového proudu pøi souèasném sputìní více ventilátorù
souèasnì. K tomu slouí parametry MaRVentilatorTZap a MaRVentilatorOZap. Parametr
MaRVentilatorTZap urèuje periodu spoutìní vech motorù v sekundách,
MaRVentilatorOZap urèuje sekundu sepnutí daného motoru. Pøíklad: máme celkem est
rùzných motorù, knihovní funkci MaRVentilator tedy pouijeme celkem estkrát. Spoutìt
jednotlivé motory budeme po dvou sekundách, perioda tj. MaRVentilatorTZap vech
synchronizaèních promìnných bude tedy 12. MaRVentilatorOZap pro jednotlivé motory
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bude postupnì 0, 2, 4, 6, 8, 10. V pøípadì, e MaRVentilatorTZap bude 0, pak se motory
spínají okamitì. Synchronizované spoutìní je odvozeno od hodin automatu. Pøi ovládání
motorù z rùzných automatù je proto tøeba jetì zajistit naprosto shodný reálný èas vech
automatù, resp. jeho synchronizaci.
MaRVentilator nemá výstup na ovládání pøísluné klapky. Pøedpokládá se
ovládání shodné s chodem ventilátoru. Má-li ventilátor zavøenou klapku (ta se otvírá
pomalu), je motor odlehèen (tj. spotøebovává mení proud), ale na velikost rozbìhového
proudu zavøená klapka nemá prakticky vliv.

MaRVentilator2
Rozíøení procedury MaRVentilator
Øeí navíc ovládání dvouotáèkových motorù. V následujícím textu je popsáno
pouze toto rozíøení, ve z kapitoly MaRVentilator platí vèetnì identifikátorù.
VXEURXWLQH0D59HQWLODWRU ZRUG$GU3RUZRUG$GU3DU

Doplnìk struktury MaRVentilator pracovního bloku dat na adrese
AdrPar :
celková délka pracovního bloku (x WORD) :
identifikátor

13

význam

typ adresa

MaRVentilatorPoz2st

pøepínání mezi 1. a 2. otáèkami

bit

0?11

MaRVentilatorNadproud1

kontrolní kontakt nadproudové ochrany
1.stupnì (NC)

bit

0?7

MaRVentilatorNadproud2

kontrolní kontakt nadproudové ochrany
2.stupnì (NC)

bit

0?8

MaRVentilatorChod1st

stykaè 1. stupnì

bit

0?9

MaRVentilatorChod2st

stykaè 2. stupnì

bit

0?10

MaRVentilatorInt1To2

interval odstavení pøi pøepnutí z 1. do 2.
stupnì (s)

W

8

MaRVentilatorInt2To1

interval odstavení pøi pøepnutí z 2. do 1.
stupnì (s)

W

9

MaRVentilatorIntRozbeh

interval chodu 1. stupnì pøi pøímém sputìní
do 2. stupnì (s)

W

MaRVentilator1stAut

automatické pøepnutí do 1.st. pøi výpadu
proudové ochrany 2. stupnì

bit

7?7

vnitøní stavy

W

11.12

vstupy

výstupy

parametry
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52

Popis funkce:
Vstup MaRVentilatorPoz slouí k zapnutí ventilátoru, vstup MaRVentilatorPoz2st
pak urèuje poadovaný stupeò chodu. Tzn. pro chod ventilátoru musí být
MaRVentilatorPoz true.
Výstup MaRVentilatorChod neztrácí svoji funkci- je trvale sepnutý (myleno pøi
pøepínání mezi obìma stupni) a signalizuje chod ventilátoru jako takového.
Po vypnutí ventilátoru je moné ventilátor spustit a po uplynutí intervalu
MaRVentilatorInt2To1 (resp. procedura tuto vlastnost zajistí). I pro takto zpodìný start
platí podmínky synchronizovaného startu (viz. pùvodní procedura MaRVentilator).
Procedura umoòuje volitelnì parametrem MaRVentilator1stAut povolit
automatické pøepnutí z druhého stupnì do prvního pøi výpadku nadproudovky 2. stupnì.
Pøi výpadku nadproudovky 1. stupnì dojde vdy k odstavení ventilátoru. Ventilátor toti
nelze spoutìt stanoveným mechanizmem 0-1st.-2.st.

MaRVZT
Regulace pøívodní èásti VZT v konfiguraci s vodním ohøívaèem
Volitelnì pøímý odpar/vodní chlazení, deskový/rotaèní rekuperátor, smìování,
trojbodový nebo analogový servopohon, bezpeènostní funkce, regulace na
výtlak nebo prostor, rekuperace tepla i chladu.
VXEURXWLQH0D59=7 ZRUG$GU3RUZRUG$GU3DU

Pøedávané parametry
1.parametr (word): adresa (umístìní) bloku poruch v zásobníku
2.parametr (word): adresa (umístìní) pracovního bloku dat v zásobníku
Struktura pracovního bloku dat na adrese AdrPar :
celková délka pracovního bloku (x WORD) :
identifikátor

58

význam

typ adresa

MaRVZTTepNasavana

nasávaná teplota

W

1

MaRVZTTepZpatecka

teplota zpáteèky vodního ohøívaèe

W

2

MaRVZTTepVytlak

teplota na výtlaku VZT

W

3

MaRVZTTepProstor

teplota v prostoru

W

4

MaRVZTTepZad

ádaná teplota

W

6

MaRVZTMrazRek

namrzání rekuperátoru (NC)

bit

0?0

MaRVZTPorChl

porucha chladící jednotky (NC)

bit

0?1

MaRVZTChodChl

chod chladící jednotky (NO)

bit

0?2

vstupy
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identifikátor

význam

typ adresa

MaRVZTMrazChl

namrzání chladièe (NC)

bit

0?6

MaRVZTJistic

jistiè èerpadla ohøívaèe (NC)

bit

0?7

MaRVZTMrazVO

mrazovka vodního ohøívaèe (NC)

bit

0?8

MaRVZTPozChod

poadavek chodu VZT (NO)

bit

0?9

MaRVZTChodChl2

chod chladící jednotky 2.st. (NO)

bit

10?12

MaRVZTVentilVO

ventil vodního ohøívaèe

W

7

MaRVZTVentilChl

ventil vodního chlazení

W

8

MaRVZTRek

rekuperátor

W

9

MaRVZTChlOtvira

servo vodního chlazení otvírá

bit

0?3

MaRVZTChlZavira

servo vodního chlazení zavírá

bit

0?4

MaRVZTCerpadlo

èerpadlo ohøívaèe

bit

0?5

MaRVZTVOOtvira

servo ohøívaèe otvírá

bit

0?10

MaRVZTVOZavira

servo ohøívaèe zavírá

bit

0?11

MaRVZTChl1Chod

chlazení pøímý odpar 1.st. chod

bit

0?12

MaRVZTChod

chod VZT (ventilátor)

bit

0?13

MaRVZTRekOtvira

rekuperátor otvírá

bit

0?14

MaRVZTRekZavira

rekuperátor zavírá

bit

0?15

MaRVZTMenicChod

chod mìnièe rekuperátoru

bit

0?15

MaRVZTTopi

stav VZT - topení (chlazení=0)

bit

10?10

MaRVZTChl2Chod

chlazení pøímý odpar chod 2.st.

bit

10?14

MaRVZT3BVentilVO

trojbodový ventil vodního ohøívaèe

2x
bit

0?10
0?11

MaRVZT3BVentilChl

trojbodový ventil vodního chlazení

2x
bit

0?3
0?4

MaRVZT3BRek

trojbodový servopohon rekuperátoru

2x
bit

0?14
0?15

MaRVZTKPZ

koeficient prostorové závislosti (x 0,1)

W

11

MaRVZTTepMax

max. teplota na výtlaku (x 0,1K)

W

12

MaRVZTTepMin

min. teplota na výtlaku (x 0,1K)

W

13

MaRVZTI

I (integraèní parametr) ohøívaèe

W

14

MaRVZTP

P (proporcionální parametr) ohøívaèe

W

15

MaRVZTT

T (perioda zásahù) ohøívaèe

W

16

výstupy

parametry
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identifikátor

význam

typ adresa

MaRVZTN

N (necitlivost) ohøívaèe

W

17

MaRVZTTST

Èasová konstanta systému topení (x 1s)

W

18

MaRVZTDobeh

Dobìh èerpadla ohøívaèe (x 1s)

W

19

MaRVZTTOdmrazovani

Interval odmrazování rekuperátoru(x 1s)

W

20

MaRVZTChlI

I (integraèní parametr) vodního chlazení

W

21

MaRVZTChlP

P (proporcionální parametr) vodního chlazení

W

22

MaRVZTChlT

T (perioda zásahù) vodního chlazení

W

23

MaRVZTChlN

N (necitlivost) vodního chlazení

W

24

MaRVZTBlok

Blokování chlazení/topení (x 1s)

W

25

MaRVZTDTepZap

0

Diference pro zapnutí pøímého odparu (0,1 C)

W

26

MaRVZTPasmoZap

0

Pásmo zapnutí PO (0,1 C)

W

27

MaRVZTRekMax

Omezení max. smìování/rekuperace (0..100%)
(0,1%)

W

28

MaRVZTTRekMax

Interval pro poadavek na max. rekuperaci (s)

W

5

MaRVZTRekI

I (integraèní parametr) rekuperátoru

W

45

MaRVZTRekP

P (proporcionální parametr) rekuperátoru

W

46

MaRVZTRekT

T (perioda zásahù) rekuperátoru

W

47

MaRVZTRekN

N (necitlivost) rekuperátoru

W

48

MaRVZTTServo

Doba pøebìhu serva rekuperace (x 1s)

W

50

MaRVZTTlumeni

Tlumení poruchy chlazení chod (x 1s)

W

52

MaRVZTTChl2

Zatlumení 2.stupnì PO (x 1s)

W

55

MaRVZTProtacet

poadavek na týdenní protoèení èerpadla

bit

10?0

MaRVZTRekuperuj

povolit rekuperaci chladu

bit

10?1

MaRVZTPrefTop

preference topení pøed smìováním

bit

10?2

MaRVZTPO3min

pøímý odpar- zajistit min. 3 min. pauzy

bit

10?3

MaRVZTPO20max

pøímý odpar- zajistit max. 20 min. chod

bit

10?4

MaRVZTVChl

vodní chlazení

bit

10?5

MaRVZTHavA

blokovat od MaR_HavA

bit

10?6

MaRVZTHavB

blokovat od MaR_HavB

bit

10?7

MaRVZTHavC

blokovat od MaR_HavC

bit

10?8

MaRVZTChlBlok

blokovat poruchu chlazení

bit

10?9

MaRVZTRRek

rotaèní rekuperátor

bit

10?11

vnitøní stavy

W

rùzné

* NO = Normally Open (v klidu rozepnuto), NC = Normally Closed (v klidu sepnuto)
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Poruchové slovo na adrese AdrPor :
celkový poèet poruchových slov (x 2 x WORD) :

1

porucha od:

typ adresa

èidla venkovní teploty

bit

0?0

èidla teploty na zpáteèce ohøívaèe

bit

0?1

èidla teploty výtlaku VZT

bit

0?2

èidla prostorové teploty

bit

0?3

mrazovka

bit

0?4

prohøívání (chladný výmìník)

bit

0?5

èerpadla

bit

0?6

namrzání chladièe

bit

0?7

porucha chlazení

bit

0?8

namrzání rekuperátoru

bit

0?9

chlazení chod

bit

0?10

chlazení 2.st. chod

bit

0?11

Popis funkce
Èidlo nasávané teploty slouí ke dvìma úèelùm. Jednak je nezbytné pro regulaci
rekuperace (nebo smìování), za druhé je od jeho hodnoty ovlivnìno prohøívání vodního
výmìníku pøed startem. To konkrétnì vypadá takto: je-li údaj tohoto èidla vìtí ne 10 0C
pak poadovaná min. teplota zpáteèky výmìníku je jen 10 0C (je-li vìtí ne 5 0C a mení ne
100C pak min. teplota výmìníku je 20 0C a je-li do 50C pak regulaèní funkce poaduje
alespoò 350C na zpáteèce). Teploty na které výmìník prohøíváme nejsou nijak velké. Praxe
ukazuje, e kdy je výmìník pøed startem prohøátý mnohem více, po zapnutí VZT se
potrubím valí extrémnì horký vzduch a regulaci je pak tøeba zase krotit, aby úplnì
nezavøela ventil výmìníku. Z uvedených informací plyne, e èidlo nasávané teploty není
povinné (pokud není v sestavì rekuperátor) a je moné hodnotou tohoto parametru
ovlivòovat reim startu jednotky. Je napøíklad moné pøepínaèem Léto/Zima mìnit tento
parametr v hodnotách 2932/2732 (tj. 20 0C/00C) (vechny teploty jsou v desetinách K).
Je-li èidlo pøítomné, je dùleité jeho správné umístìní. Èidlo je tøeba umístit do sacího
potrubí co nejblíe k venkovnímu prostoru ideálnì do sluncem zastínìného místa hned za
nasávací møíkou (ve smìru proudìní vzduchu pøed vstupní klapku). Jako èidlo nasávané
teploty lze také pouít èidlo venkovní teploty, pøíp. tento údaj (pokud ji v systému nìkde
je) pouze pøevzít.
Èidlo na zpáteèce vodního ohøívaèe je povinné. Má tøi funkce: je od jeho hodnoty
zajiována protimrazová ochrana výmìníku (ta je samozøejmì hlavnì zajitìna kapilárním
termostatem), zabezpeèuje prohøívání výmìníku a pomáhá zajistit stabilitu regulátoru.
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Èidlo teploty na výtlaku je povinné, je to hlavní regulaèní èidlo. Je tøeba jej
umístit do místa, kde je v potrubí vzduch ji promíchán (tedy ne hned za výmìník).
ádanou hodnotu teploty na výtlaku si funkce MaRVZT vypoèítává takto:
ádaná_výtlak = ádaná + koef.KPZ * (ádaná - prostorová) / 10
kde:
ádaná_výtlak
.
vnitøní stav na adrese AdrPar+32
ádaná
.
MaRVZTTepZad
koef. KPZ
.
MaRVZTKPZ
prostorová
.
MaRVZTTepProstor
Je-li MaRVZTKPZ = 0, pak ádaná se stává ádanou na výtlaku tj. regulujeme na
výtlak. Pøi regulaci na prostor se o koeficientem znásobenou odchylku prostorové od
ádané teploty upravuje ádaná teplota výtlaku. Pøíklad: je-li ádaná=2932 (20 0C),
prostorová=2912 (18 0C) a KPZ=10 (1,0 je interpretován v desetinách), pak:
ádaná_výtlak = 2932 + 10 * (2932 - 2912) / 10 = 2952 tj. 22 0C.
Na ádanou teplotu na výtlaku se pak uplatní hodnoty omezení (MaRVZTTepMax
resp.MaRVZTTepMin). To v praxi znamená, e skuteèná teplota na výtlaku pøi extrémních
poadavcích nepatrnì kolísá právì kolem hodnoty tohoto omezení.
Èidlo teploty v prostoru je samozøejmì nepovinné (pøi regulaci na výtlak a
není-li v sestavì rekuperátor, potom koef=0). Regulace rekuperátoru oèekává, e
prostorová teplota je tá, jako teplota na odtahu z prostoru. Z toho plyne poadavek na
vhodné umístìní èidla.
Jako èidlo namrzání rekuperátoru je oèekáván snímaè tlakové diference.
Podobnì jako byla vyhodnocována porucha kotlù, je zde øeena porucha
chladící jednotky. Chladící jednotka generuje poruchu a tu (pokud je závislá na poadavku
chodu chladící jednotky) je moné pøísluným parametrem zablokovat. Podobnì jako u
kotlù je øeena také porucha chlazení chod. Ta je vyhláena v okamiku kdy od poadavku
chlazení chod se do doby dané tlumením (MaRVZTTlumeni) neobjeví na pøísluném
vstupu funkce signál chlazení chod a nebo pokud pøi nepøerueném poadavku chlazení
chod "odpadne" chlazení chod (tj. automatika chladící jednotky jednotku odstaví). Zde je
situace komplikovaná, nebo rùzné chladící jednotky mají rùzný stupeò zabezpeèení svých
funkcí. Èasto mají jednotky svoje vlastní èidlo namrzání výmìníku (jeho signál nedávají
externì k dispozici), vìtinou chrání svùj kompresor pøed opakovaným startem cca
tøíminutovým zpoïovacím èlenem atd. Opìt nebývá vìtinou zcela jasné od jakých stavù
výrobce zaøízení generuje externí poruchu. Typicky namrzání výmìníku bývá povaováno
za provozní stav, nicménì jeho pøíli èastý výskyt mùe signalizovat nìjakou závadu.
Jediný zpùsob, jak svéhlavé odstavování jednotky mùeme sledovat, poskytuje právì tato
porucha: chlazení chod. V parametrech týkajících se právì chlazení (resp. pøímého
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odparu) nalezneme parametry umoòující zajitìní tøíminutového odpoèinku kompresoru a
maximálnì dvacetiminutového nepøetritého provozu pøímo funkcí MaRVZT. Je proto
dobré vìdìt, jaká chladící jednotka je pouitá a které bezpeènostní funkce má v sobì
integrované (aby je funkce MaRVZT nezdvojovala) a aby bylo moné správnì nastavit
parametr tlumení poruchy chlazení chod (dána právì zpodìním rozbìhu chladící
jednotky).
Vechny analogové výstupy mají rozsah 0...1000 a fungují tak, e ve stavu 0
oèekávají ventil zavøený, ve stavu 1000 otevøený. Pro VZT se smìováním lze pouít
analogový výstup pro rekuperaci, hodnota 0 zde pak znamená nulové smìování tj. 100%
venkovního vzduchu. Pøi hodnotì 1000 je vstupní klapka plnì zavøena, smìovací plnì
otevøena. Parametrem omezení smìování (MaRVZTRekMax) nastavíme maximální
hodnotu tohoto výstupu pøi chodu jednotky (pokud je jednotka vypnutá, objeví se zde
hodnota 1000, aby se zavøela vstupní klapka).
Výstup "MaRVZTRekZavira" (tj.rekuperátor zavírá) pro deskový rekuperátor je
pro rotaèní rekuperátor pouit jako povel "MaRVZTMenicChod" (mìniè chod). Proto oba
identifikátory odkazují na stejný bit datové struktury. Pouití rotaèního rekuperátoru
vyaduje pouití analogového výstupu. I zde je moné vyuít pøedcházejícího parametru
omezení. Funkci pro rotaèní rekuperátor je nutné aktivovat pøísluným bitem
(MaRVZTRRek).
Zajímavým bitem je výstupní stav (MaRVZTTopi). Ten signalizuje zda se celá
jednotka nachází ve stavu topení nebo chlazení (resp. která z tìchto èinností je povolena).
Jednotka vdy startuje v reimu topení. Reim si jednotka zmìní pokud po dobu blokování
(AdrPar+25) nevykonává právì povolenou èinnost a je-li zmìna regulací poadována. Je-li
parametr blokování nulový nebo je-li venkovní teplota do 15 0C, jednotka je trvale v reimu
topení a nepovolí ani rekuperovat chlad.
Parametry I,P,T,N mají standardní význam ve vech pouitých aplikacích. Jen u
regulace ohøívaèe je skuteèná regulace trochu sloitìjí a poèítá navíc pro zlepení stability
regulace s èasovou konstantou systému topení (MaRVZTTST). Tato konstanta je urèena
zpodìním odezvy teploty na výtlaku na jednotkový skok serva. Tuto hodnotu je moné na
VZT jednodue hodinkami zmìøit a nemìlo by do ní být zapoèteno pøípadné dopravní
zpodìní topné vody od zdroje k tøícestnému ventilu. Bývá asi 60 a 90 sekund podle
velikosti výmìníku, umístìní èidla atd. Obsahuje-li jednotka za ohøívaèem jetì chladící
výmìník, je tato doba obvykle o cca. 30 sekund vìtí. Je vhodné hodnotu tohoto
parametru zadávat o nìco vìtí - cca 240s. VZT se pak sice bude pomaleji blíit k ádané
teplotì výtlaku, ta ale po ustálení bude dlouhodobì stabilnìjí.
Chlazení analogové (vodní) je øízeno PI regulátorem s pøíslunými standardními
parametry P,T,N,I. Pro regulaci chlazení - pøímého odparu je pouit tento algoritmus:
chlazení se zapne právì tehdy, kdy teplota na výtlaku je vìtí ne ádaná teplota na
výtlaku + diference pro zapnutí P.O. (MaRVZTDTepZap). Pokud (od této teploty) teplota na
výtlaku klesne o pásmo zapnutí P.O. (MaRVZTPasmoZap), tak se chlazení vypne. Pro
øízení pøímého odparu jsou protichùdné poadavky. Jednak z poadavku udret teplotu na
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výtlaku co nejblíe ádané teplotì na výtlaku vyplývají hodnoty popsaných dvou parametrù
co nejmení. Pro "rozumné" spínání chladící jednotky je dobré oba parametry volit zase
vìtí. Dopruèené parametry nabízí parametrizaèní program, ale zejména pásmo zapnutí
musí programátor zvolit podle výkonových pomìrù dané jednotky.
Druhý stupeò chlazení vychází z tìche parametrù jako první stupeò. Navíc je
pouit parametr "Kaskádní interval 2.stupnì" PO (MaRVZTTChl2). Tímto parametrem je
moné nastavit "kaskádní zpodìní 2.stupnì" tj. 2. stupeò zapne o tento interval po
1.stupni pokud teplota na výtlaku neklesne pod úroveò poadavku na zapnutí chlazení.
Obdobnì se MaRVZT chová pøi vypínání. Kaskáda obou stupòù se chová takto:
a) 1.stupeò se dle potøeby VZT zapíná a vypíná
b) pokud 1.stupeò nepostaèí, zapne se s kaskádním zpodìním 2.stupeò. Výkon
chlazení je nadále regulován spínáním 1.stupnì
c) pokud 1. stupeò je vypnut a teplota na výtlaku je nií ne teplota pro vypnutí
chlazení, rutina po uplynutí kaskádního zpodìní vypne i druhý stupeò.
Je dùleité si uvìdomit, e mùe být zapnutý 2.stupeò a vypnutý 1.stupeò. To
mùe být nìkdy výhodné a jindy nikoliv. Pokud jsou jednotky prvního a druhého stupnì na
sobì zcela nezávislé, je to výhodné, MaRVZT mùe kontrolovat max. 20min chodu
nezávisle obou jednotlivých stupòù. Pokud je jednotka kompaktní, je moné, e vyaduje
pøi zapnutí 2.stupnì i chod 1.stupnì. V takovém pøípadì je nutné výstupy zkombinovat
(pomocí and a or) tak, aby bylo vyhovìno poadavkùm výrobce chladící jednotky.
Vhodnou logikou je pak nutné "pøipojit" i vstupy chlazení-chod pro oba stupnì a zajistit
pøípadné poadavky na 3min. pauzu jednotky.
Jen u servopohonu rekuperace je ádán parametr - doba pøebìhu
(MaRVZTTServo) v sekundách. MaRVZT jej vyuívá pøi výpoètu sníení rekuperace pøi
namrzání rekuperátoru.
Pøi prvním rozepnutí tlakové diference se sníí rekuperace o 50%. Tuto hodnotu
zachová po dobu odmrazování rekuperace (MaRVZTTOdmrazovani) a pak vdy po tomté
intervalu postupnì po 10% se vrací k pùvodní hodnotì. Pokud nedochází k namrzání
rekuperátoru, je rekuperátor øízen standardním PD regulátorem. Rekuperátor je ale
upøednostnìn pøed topením tzn. od otvírání serva topení je po dobu poadavku na max.
rekuperaci (MaRVZTTRekMax) rekuperace maximální (podobnì to funguje i v reimu
chlazení). Pøi pouití smìování lze digitálním parametrem preferovat naopak topení
výmìníkem pøed smìováním. Pouití tento parametr nalezne napø. u VZT jídelny v dobì
maximálního zatíení. Pak je moné hodinami (nebo pouitím kalendáøe) ovládat tento
parametr a na dobu napø. dvou hodin upøednostnit topení pøed rekuperací a zajistit tak pro
danou dobu maximální výmìnu vzduchu. Smìovat pak zaène MaRVZT a v pøípadì, e
topení ji nestaèí k udrení poadované teploty.
Rekuperovat teplo je moné jen pokud prostorová teplota (na odtahu) je vìtí
alespoò o 0,60C ne venkovní teplota. Pro rekuperování chladu platí podmínka obrácenì.
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Z poruch stojí za zmínku "prohøívání". Tímto bitem MaRVZT hlásí, e na zpáteèce
výmìníku je vzhledem k venkovní teplotì nízká teplota, e se otvírá servo ohøívaèe a e aè
chod VZT je poadován, není povolen. Protoe je to spíe provozní stav, pro který není
tøeba aktivovat ádný bit urèující poruchu nebo havárii. I pak bude tento stav v
chronologickém seznamu poruch zaznamenán.
V programu je tøeba oetøit nebezpeèný stav. V pøípadì, e procedura
"MaRventilátor" odstaví ventilátor jednotky, procedura MaRVZT to neví a mùe mít zapnuté
prohøívání výmìníku (to vùbec nevadí) nebo chladící jednotku. Protoe neproudí vzduch,
neobjeví se tlaková diference signalizující námrazu a procedura chlazení neodstaví. Situaci
je buï moné øeit pomocí globálních poruchových bitù, nebo je nutné doplnit kód
programu o potøebnou odstavovací logiku.

MaRVZTmin
Procedura MaRVZTmin je v podstatì zmenená procedura MaRVZT. Neumí ale
ádné funkce spojené s chlazením, rekuperací a smìováním. Je to tedy zcela "holá" verze
tée rutiny, obhospodaøuje tentý blok dat. V oblasti øízení výmìníku a spoutìní
ventilátorù se chová stejnì jako MaRVZT. Stejné jsou i identifikátory vech parametrù.
Jedinou její výhodou je, e pøi pøekladu zabere ménì místa. To se samozøejmì uplatní jen v
pøípadì, e v daném automatu vechny procedury pro øízení VZT budou MaRVZTmin a
ádná nebude MaRVZT.

MaRVZTBCZ
Vechny parametry jsou shodné jako u rutiny MaRVZT a na to, e není pouito
èidlo teploty na zpáteèce. Jediný funkèní parametr, který mìní svùj význam je
MaRVZTTST. Tato èasová konstanta systému (sec) získává význam doby prohøívání
výmìníku v sekundách pøed startem jednotky pøi (MaRVZTTepNasavana<= 5°C ).

MaRVZTBCZmin
která v sobì zahrnuje kombinaci obou výe popsaných variant.
Poznámka: Regulace VZT bez èidla na zpáteèce je ménì stabilní a poskytuje
výraznì mení protimrazovou ochranu výmìníku. Znamená to tedy, e pøi nároènìjích
poadavcích tj. napø. nízká ádaná teplota na výtlaku jednotky bude èastìji docházet k
výpadkùm protimrazové ochrany a e i teplota na výtlaku pøi bìném provozu bude více
rozkolísána.
.
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MaRTUV
Nabíjení TUV i øízení el.ohøevu, zprac. poruchy cirkulaèního èerpadla.
VXEURXWLQH0D5789 ZRUG$GU3RUZRUG$GU3DU

Pøedávané parametry
1.parametr (word): adresa (umístìní) bloku poruch v zásobníku
2.parametr (word): adresa (umístìní) pracovního bloku dat v zásobníku
Struktura pracovního bloku dat na adrese AdrPar :
celková délka pracovního bloku (x WORD) :
identifikátor

7

význam

typ adresa

MaRTUVTep

teplota TUV

W

1

MaRTUVTepZad

ádaná teplota TUV

W

2

MaRTUVTepZadEl

ádaná teplota TUV pro el. ohøev

W

6

MaRTUVTepPrimar

teplota primárního okruhu (nabíjecí vody)

W

3

MaRTUVTerm

pøehøátí TUV (NC)

bit

0?3

MaRTUVJisticNabC

jistiè nabíjecího èerpadla (NC)

bit

0?4

MaRTUVJisticCirkC

jistiè cirkulaèního èerpadla (NC)

bit

0?11

MaRTUVStop

externí zastavení okruhu(NO)

bit

0?12

MaRTUVCirkPoz

poadavek na chod cirkulaèního èerpadla (NO) bit

0?13

MaRTUVCerpadlo

nabíjecí èerpadlo

bit

0?0

MaRTUVPoz

poadavek na teplou vodu

bit

0?1

MaRTUVElTop

el. ohøev

bit

0?2

MaRTUVCirkCerp

cirkulaèní èerpadlo

bit

0?14

MaRTUVTepMax

teplota pøehøátí TUV

W

4

MaRTUVHystereze

hystereze regulace

W

5

MaRTUVHavA

odstavit od MaR_HavA

bit

0?5

MaRTUVHavB

odstavit od MaR_HavB

bit

0?6

MaRTUVHavC

odstavit od MaR_HavC

bit

0?7

MaRTUVBlok

blokovat od pøehøátí

bit

0?8

MaRTUVProtaceni

týdenní protáèení èerpadla

bit

0?9

MaRTUVBlokEl

blokovat el. ohøev od nabíjení

bit

0?10

MaRTUVBlokCirk

blokování cirkulaèního èerpadla pøi pøehøátí

bit

0?15

vstupy

výstupy

parametry
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Poruchové slovo na adrese AdrPor :
celkový poèet poruchových slov (x 2 x WORD) :

1

porucha od:

typ adresa

èidla TUV

bit

0?0

nabíjecího èerpadla

bit

0?1

cirkulaèního èerpadla

bit

0?2

pøehøátí TUV

bit

0?3

èidla primárního okruhu

bit

0?4

Popis funkce
Je-li teplota TUV mení ne ádaná teplota TUV, nastaví funkce MaRTUV
poadavek na teplou vodu (MaRTUVPoz). Tento poadavek slouí pro urèení ádané
teploty primárního okruhu. Pokud je v primárním okruhu teplota alespoò o 7 0C vìtí ne
teplota TUV, spustí se nabíjecí èerpadlo. Je-li teplota v primárním okruhu vìtí o ménì ne
50C ne teplota TUV, nabíjení se pro jeho malou efektivitu zastaví. Po nahøátí TUV na
ádanou teplotu zvìtenou o hysterezi regulace je vynulován poadavek na teplou vodu a
zastaveno nabíjení. Podobnì funguje také regulace el. ohøevu. Kombinace obou ohøevù je
mylena takto: ádaná teplota pro elektrický ohøev je cca o 5 0C mení ne ádaná teplota
TUV (pro nabíjení). TUV je pak vdy napøed ohøívána topnou vodou a jen pøi jejím
nedostatku (napø. odstávce) se TUV nabíjí elektricky. Bitem (MaRTUVBlokEl) lze blokovat
el. ohøev od chodu nabíjecího èerpadla. To je jediná vazba mezi obìma regulacemi.
Porucha pøehøátí TUV je vyhlaována jak od rozepnutí havarijního termostatu
(MaRTUVTerm), tak i od pøekroèení mezní teploty (MaRTUVTepMax). Od této poruchy lze
volitelnì (MaRTUVBlok) pøímo ve funkci MaRTUV blokovat nabíjení i el. ohøev.
Vstup MaRTUVStop umoòuje snadné odstavení nabíjecího okruhu. To se hodí
napø. pøi nabíhání kotelny k zajitìní rychlého prohøátí zpáteèky ke kotlùm.
Do procedury lze pøipojit poadavek na chod cirkulaèního èerpadla
MaRTUVCirkPoz (nejèastìji z pøísluného kalendáøe). Výstup MaRTUVCirkCerp je ovlivnìn
nejen vstupem MaRTUVCirkPoz, ale i kombinací havarijních stavù a pøísluných
parametrù. Volitelnì lze cirkulaci blokovat pøi pøehøátí TUV.
.
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MaRDrevokotel
Regulace kotle na døevo
VXEURXWLQH0D5'UHYRNRWHO ZRUG$GU3RUZRUG$GU3DU

Pøedávané parametry
1.parametr (word): adresa (umístìní) bloku poruch v zásobníku
2.parametr (word): adresa (umístìní) pracovního bloku dat v zásobníku
Struktura pracovního bloku dat na adrese AdrPar :
celková délka pracovního bloku (x WORD) :
identifikátor

20

význam

typ adresa

MaRDrevokotelTepZp

teplota zpáteèky døevokotle

W

2

MaRDrevokotelTepOut

teplota výstupu DK tj. za reg. ventilem

W

3

MaRDrevokotelTepOutZad

ádaná výstupní teplota

W

4

MaRDrevokotelJisticOut

jistiè èerpadla výstupu kotle (NC)

bit

0?0

MaRDrevokotelTermK

pøehøátí okruhu kotle (NC)

bit

0?1

MaRDrevokotelTermOut

pøehøátí výstupu kotle (NC)

bit

0?12

MaRDrevokotelJisticK

jistiè èerpadla okruhu kotle (NC)

bit

0?14

MaRDrevokotelVentil

ventil (je-li 0, pak kotel topí do zpáteèky)

W

MaRDrevokotelCerpadloOut

výstupní èerpadlo

bit

0?2

MaRDrevokotelVentilator

ventilátor døevokotle

bit

0?3

MaRDrevokotelOtvira

ventil otvírá tj. kotel topí do primáru

bit

0?4

MaRDrevokotelZavira

ventil zavírá tj. kotel topí do zpáteèky

bit

0?5

MaRDrevokotelCerpadloK

èerpadlo okruhu kotle

bit

0?6

MaRDrevokotel3BVentil

ventil okruhu

2x
bit

0?4
0?5

MaRDrevokotelTepZpZad

ádaná teplota zpáteèky døevokotle

W

5

MaRDrevokotelDTepVent

diference teploty pro spínání ventilátoru

W

6

MaRDrevokotelDTepMod

diference pro pøepínání módu regulace

W

8

MaRDrevokotelTBlok

blokování ventilátoru pøi pøehøátí kotle

W

9

MaRDrevokotelTepMax

mezní teplota pøehøátí výstupu

W

10

MaRDrevokotelI

I

W

11

MaRDrevokotelP

P

W

12

vstupy

výstupy
1

parametry
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identifikátor

význam

typ adresa

MaRDrevokotelT

T

W

13

MaRDrevokotelN

N

W

14

MaRDrevokotelDobeh

dobìh výstupního èerpadla

W

15

MaRDrevokotelHavA

odstavit od MaR_HavA

bit

0?7

MaRDrevokotelHavB

odstavit od MaR_HavB

bit

0?8

MaRDrevokotelHavC

odstavit od MaR_HavC

bit

0?9

MaRDrevokotelVypCer

vypnout pøi havárii èerpadla

bit

0?10

MaRDrevokotelZavVent

zavøít pøi havárii ventil

bit

0?11

MaRDrevokotelProtacet

týdenní protáèení èerpadel

bit

0?13

vnitøní stavy

W

rùzné

* NO = Normally Open (v klidu rozepnuto), NC = Normally Closed (v klidu sepnuto)

Poruchové slovo na adrese AdrPor :
celkový poèet poruchových slov (x 2 x WORD) :

1

porucha od:

typ adresa

èidla zpáteèky

bit

?0

èidla výstupu

bit

?1

pøehøátí kotle

bit

?2

pøehøátí výstupu

bit

?3

èerpadla výstupu

bit

?4

èerpadla okruhu kotle

bit

?5

Popis funkce
Kompletní uvaovaná sestava zaøízení je tato:
Okruh kotle (malý) :
døevokotel - výstup - èerpadlo okruhu kotle - ètyøcestný ventil - zpáteèka kotle
Primární okruh:
sbìraè TV - ètyøcestný ventil - výstupní èerpadlo - rozdìlovaè TV
Èidla teploty:
na zpáteèce kotle a na výstupu za ètyøcestným ventilem
Havarijní termostat:
na výstupu kotle pøed ètyøcestným ventilem a na výstupu za ètyøcestným ventilem.

64

MaR.LIB - knihovna pro tvorbu aplikací MaR, 07.2009,

113 stran

64

Èidla teploty jsou povinná, termostaty nikoli, èerpadla dle doporuèení výrobce
kotle. Vlastní regulaèní algoritmus je pomìrnì sloitý. Regulátor pracuje ve dvou módech:
v prvním módu se reguluje na teplotu na zpáteèce, ve druhém se reguluje na výstup.
V prvním módu se jednak kotel roztápí (prioritou je dosáhnout ádané teploty na
zpáteèce) a také se v nìm dosahuje maximálního výkonu kotle (pokud není schopen
dosáhnout ádané teploty na výstupu). V tomto módu je vdy zapnutý ventilátor kotle
(pokud nedojde k pøetopení kotle). Pøekroèení teploty zpáteèky ádanou teplotu zpáteèky o
více ne 100C zpùsobí v tomto reimu okamité otevírání ventilu. V druhém módu
regulujeme na výstup. V tomto reimu je vypínáním ventilátoru kotle udrována teplota
zpáteèky na ádané hodnotì zvìtené o diferenci pro ovládání ventilátoru
(MaRDrevokotelTepZpZad+ MaRDrevokotelDTepVent). Do prvního módu se regulace
pøepne právì tehdy, kdy teplota zpáteèky klesne pod ádanou teplotu zpáteèky nebo
teplota výstupu klesne o více ne diferenci pro pøepínání módu regulace pod ádanou
teplotu výstupu. Do druhého módu se regulace pøepne právì tehdy, kdy na zpáteèce bylo
dosaeno ádané teploty na zpáteèce a teplota na výstupu je vìtí ne ádaná teplota na
výstupu zvìtená o diferenci pro pøepínání módu regulace. Doporuèené parametry
obsahuje parametrizaèní program.
Jediná "pevnì zadrátovaná" bezpeènostní funkce spoèívá v reakci na pøetopení
kotle (MaRDrevokotelTermK). Za prvé se otevøe ventil a zapnou se èerpadla. Za druhé se
vypne ventilátor kotle. Tento ventilátor je dále po vymizení pøetopení kotle blokován po
dobu danou parametrem (MaRDrevokotelTBlok). Toto blokování mùe být ukonèeno
signálem Reset nebo Deblok.
Dalí bezpeènostní funkce je tøeba naparametrizovat nebo øeit jinými
prostøedky. Je tøeba dùkladnì zváit, co dìlat pøi pøehøátí primárního okruhu. Je nutné
zvýit odbìr tepla z okruhu. Nabízí se dobít bojlery TUV na maximální monou mez, dále
pak pøebyteèné teplo odvádìt do okruhù UT pøípadnì VZT. Odstavení od jednotlivých
havárií zpùsobí standardnì otevøení ventilu a zapnutí èerpadel. Pro realizaci jiné
odstavovací funkce slouí bity (MaRDrevokotelVypCer a MaRDrevokotelZavVent).
Havarijní funkce je tøeba dùkladnì promyslet v návaznosti na celý systém.
Situace je znaènì komplikovanìjí ne napø. u plynových kotlù, které staèí pøi havárii
odstavit a vypnout HUP
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MaRSekvencer
Tato funkce umí "pøevést" vstupní analogovou hodnotu na libovolný pøedem
urèený poèet digitálních výstupù sekvenèním zpùsobem (tj. poèet sepnutých
výstupù je dán vstupní analogovou hodnotou).
)XQFWLRQELW0D56HNYHQFHU ZRUG0D5$GU 

Struktura pracovního bloku dat :
celková délka pracovního bloku (x WORD) :
identifikátor

3 +2n

význam

typ adresa

poadovaný poèet zapnutých stupòù

W

0

MaRSekvencerSt1

optická signalizace

bit

1?15

MaRSekvencerSt2

optická signalizace

bit

3?15

optická signalizace

bit

99?15

vstupy
MaRSekvencerInput

výstupy

................
MaRSekvencerSt50

Datová struktura, kterou funkce pouívá, má jen tøi wordy (dalí identifikátory,
které pøesahují tuto délku mají opodstatnìní jen v pøípadì vícenásobného pouití
proacedury viz dále). Do prvního je pøipojen analogový vstup, prostøední word obsahuje
jen jeden digitální výstup (to je ten,který funkce vrací). Do tøetího wordu funkce zapíe
vstupní promìnnou sníenou o jednièku (není-li nulová). Tato struktura umoní
jednoduché propojení libovolného poètu stupòù.
Napøíklad mìjme ètyøstupòový kaskádní regulátor a chtìjme k nìmu pøipojit
ètyøi digitální výstupy (Y0...Y3). Pouijeme ètyøikrát funkci MaRSekvencer, pracovní bloky
vak "sekvenènì prolneme" tak, aby tøetí word jednoho bloku byl ji prvním wordem
následujícího bloku. Tím je automaticky zajitìno sekvenèní propojení kaskádních stupòù.
&RQVW.DVNDGD 
&RQVW6HNYHQFHU 
«
0D5.DVNDGD .DVNDGD 
0D5=DSLV3DU 6HNYHQFHU
0D56HNYHQFHU,QSXW0D53UHFWL3DU .DVNDGD0D5.DVNDGD9\VWXS
< 0D56HNYHQFHU 6HNYHQFHU 
< 0D56HNYHQFHU 6HNYHQFHU 
< 0D56HNYHQFHU 6HNYHQFHU 
< 0D56HNYHQFHU 6HNYHQFHU 



Struktura takto do sebe prolnutých datových substruktur bude mít jen 9wordù.
Souèty v závorkách (Sekvencer+x) nemusíte nahrazovat konstantou. To za Vás udìlá
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pøekladaè automaticky. Toto propojování struktur plnì podporuje nástroj StudioMaR a je
podporováno i v nástroji Stack.
Dalí specialitou této procedury je to, e jsou k dispozici identifikátory
(MaRSekvencerSt2... MaRSekvencerSt5O), které nejsou fyzicky umístìné v bloku dat této
procedury. Je tak moné se v rámci poèáteèní adresy bloku dat vech aplikací procedury
MaRSekvencer "dosáhnout" na libovolný výstup z max. 49 navazujících stupòù.
iGHNYSURJUDPX
< 0D56HNYHQFHU 6HNYHQFHU 
E\E\ORPRåQpQDKUDGLWHNYLYDOHQWQtP]iSLVHP
0D56HNYHQFHU 6HNYHQFHU 
< 0D53UHFWL3DU%LW 6HNYHQFHU0D56HNYHQFHU6W 
QHERMLQêPRåQê]iSLVE\E\O
0D56HNYHQFHU 6HNYHQFHU 
< 0D53UHFWL3DU%LW 6HNYHQFHU0D56HNYHQFHU6W 

Samozøejmì nejjednoduím øeením je pùvodní zápis, dalí monosti jsou
uvedeny jen za úèelem demonstrace vlastností procedury.
.
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MaRVZTel
Rozhraní pro elektro-ohøev jednotky VZT
Podporuje regulaci pomocí analogovì øízeného spínaného stupnì (k dispozici je
i dig. výstup s promìnnou støídou pro pøímé zapojení do elektronických relé) a
libovolného poètu stykaèi spínaných stupòù (i rùzných výkonù).
6XEURXWLQH0D59=7HO ZRUG$GU3RUZRUG$GU3DU 

Struktura pracovního bloku dat :
celková délka pracovního bloku (x WORD) :
identifikátor

16+2n

význam

typ adresa

MaRVZTelinput

poadovaný výkon v desetinách procenta
maximálního povoleného výkonu (viz.
pøísluný parametr)

W

1

MaRVZTelDif

tlaková diference chodu VZT (NC)

bit

0?0

MaRVZTelPozChod

poadavek na chod VZT

bit

0?1

MaRVZTelTK

termokontakt ohøívaèe (NC)

bit

0?2

MaRVZTelAktVykon

aktuální celkový výkon (desetiny kW)

W

3

MaRVZTelAStupen

výkon spínaného stupnì (desetiny %)

W

2

MaRVZTelZapSt

poèet zapnutých stupòù (pevných sekcí)

W

15

MaRVZTelStrida

spínací signál- regulovaná støída

bit

0?3

MaRVZTelVentilator

spoutìní ventilátoru a klapek

bit

0?4

MaRVZTeStykacAS

spínání stykaèe analogové sekce

bit

0?5

MaRVZTelSt1

výstup 1. stykaèi spínané sekce

bit

16?15

výstup 1. stykaèi spínané sekce

bit

98?15

MaRVZTelPerioda

perioda generované støídy (s)

W

14

MaRVZTelDobeh

dobìh VZT po vypnutí (s)

W

4

MaRVZTelOdstaveniDif

interval odstavení ohøívaèe od výpadku
diference (s)

W

5

MaRVZTelOdstaveniTK

interval odstavení ohøívaèe od výpadku
termokontaktu (s)

W

7

MaRVZTelPocetDS

poèet stykaèi spínaných stupòù

W

6

MaRVZTelVykonAS

výkon analogového stupnì (desetiny kW)

W

8

vstupy

výstupy

.........
MaRVZTelSt42

parametry
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MaRVZTelMaxVykon

maximální povolený výkon ohøívaèe VZT
(desetiny kW)

W

10

MaRVZTelVykonSt1

výkon1.stykaèem spínaného stupnì (desetiny
kW)

W

16

MaRVZTelVykonSt2

souèet výkonù 1. a 2. stykaèem spínaného
stupnì (desetiny kW)

W

18

MaRVZTelVykonSt42

souèet výkonù 1. a 42. stykaèem spínaného
stupnì (desetiny kW)

W

98

MaRVZTelHavA

odstavení VZT od MaR_HavA

bit

0?6

MaRVZTelHavB

odstavení VZT od MaR_HavB

bit

0?7

MaRVZTelHavC

odstavení VZT od MaR_HavC

bit

0?8

......

Popis funkce:
Samotná knihovní procedura zabírá v oblasti parametrù 16 wordù. Spínání
jednotlivých stupòù (vyjma jediného analogového) øeí v proceduøe integrované pouití
navazujících funkcí typu MaRSekvencer. Jejich napojení se provádí tzv. "sekvenèním
prolnutím" (popsané v kapitole MaRSekvencer). Bude-li mít ohøívaè napø. jednu
analogovou sekci 18kW a tøi dalí pevné resp. stykaèem spínané sekce, bude celkový blok
parametrù dlouhý 22 wordù (16+6).
Procedura neobsahuje ádný regulátor. Je proto nutné ji napojit na vhodný PID
regulátor (vhodné procedury: MaRPID, MaRUT nebo MaRVZTBCZ). Za urèitých okolností
mùe být výhodné napojit ji na kaskádní regulátor (MaRKaskada). Výstupní analogová
hodnota tìchto procedur je v rozsahu 0...1000 ( 0%...100,0%) a to odpovídá oèekávané
vstupní hodnotì. Na pøíkladu si ukáeme regulaci VZT pomocí regulátoru MaRUT. VZT má
analogový stupeò 18kW (stykaè- výstup Y0, elektronický stykaè- Y1) a dalí tøi stupnì
spínané stykaèem (Y2,Y3,Y4), kadý o výkonu 18kW.
&RQVW87$ 
&RQVW9=7HO$ 
&RQVW3RU87$ 
&RQVW3RU9=7HO$ 
«
0D587 3RU87$87$ 
0D5=DSLV3DU 9=7HO$0D59=7HO,QSXW0D53UHFWL3DU 87$0D5879HQWLO
0D59=7HO 3RU9=7HO$9=7HO$ 
< 0D53UHFWL3DU%LW 9=7HO$0D59=7HO6W\NDF$6 
< 0D53UHFWL3DU%LW 9=7HO$0D59=7HO6WULGD 
< 0D56HNYHQFHU 9=7HO$ 
< 0D56HNYHQFHU 9=7HO$ 
< 0D56HNYHQFHU 9=7HO$ 
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V úloze není øeeno pøipojení dalích vstupù a výstupù. Aby byl program
funkèní, musí být nastaveny vechny parametry. Zdùrazòuji parametry pevných sekcí:
MaRVZTelVykonSt1 =18,0kW (hodnota ve Stacku =180)
MaRVZTelVykonSt2 =36,0kW (hodnota ve Stacku =360)
MaRVZTelVykonSt3 =54,0kW (hodnota ve Stacku =540)
Kadá sekce má toti 18kW a do výe uvedených parametrù je do výkonu
pøísluného stupnì nutné zapoèítat i výkon pøedchozích stupòù.
Pro správnou funkci procedury je nezbytné splnit podmínku, e ádná pøipínaná
sekce nesmí mít vìtí výkon ne je výkon analogové sekce (dolo by pøi urèitém
poadovaném výkonu k rozkmitání systému). Na následujícím pøíkladu ukáeme øeení
tée úlohy, ale poslední pøipínaný stupeò bude mít výkon 36kW. Poslední stupeò fiktivnì
rozdìlíme do dvou 18kW stupòù. Procedura VZTel pak bude mít ètyøi digitální stupnì. Za
stávající výe uvedený zdrojový kód pak staèí dopsat øádek:
< <DQG 0D56HNYHQFHU 9=7HO$ RUQRW <



Ke stávajícím parametrùm pøibude také parametr:
MaRVZTelVykonSt4 =72,0kW (hodnota ve Stacku =720)
Funkce pøidaného øádku je zøejmá. Sepne-li 3. tj. 36kW stupeò (Y4), odpojí tento
øádek výstup Y3 a zpátky ho zapne a regulátor pøidá poslední (fiktivní) tj. 4.stupeò. Touto
kombinací systém funguje obdobnì jako kdyby mìl ètyøi spínané 18kW sekce.
Vimnìte si, e výstupy i výkonové parametry jednotlivých pevných stupòù leí
mimo základní 16tiwordovou datovou strukturu, jsou umístìny v navazujících
substrukturách funkcí MaRSekvencer. Jetì si vimnìte, e první aplikace funkce
MaRSekvencer je nasmìrována ji do posledního wordu procedury MaRVZTel. Právì tam
toti procedura zapisuje poadovaný poèet zapnutých stupòù.
Vstup tlakové diference kontroluje chod jednotky resp. proudìní vzduchu. Proto
by diference nemìla být umístìna pøes vlastní ventilátor. Tam by toti kontrolovala jen
chod ventilátoru a nereagovala by na neotevøení klapky nebo ucpání VZT-potrubí. Diferenci
je vhodné umístit na prvek vykazující tlakovou ztrátu úmìrnou proudìní vzduchu
(napøíklad tlumiè hluku, filtr vzduchu není zcela vhodný, protoe tlaková ztráta je pak
úmìrná nejen proudìní vzduchu, ale i zanesení filtru). Rozepnutí tohoto vstupu zpùsobí
odstavení ohøívaèe na nastavitelnou dobu parametrem MaRVZTelOdstaveniDif.
Obdobnì parametrem MaRVZTelOdstaveniTK lze nastavit dobu odstavení
ohøívaèe po výpadku termokontaktu.
Parametrem MaRVZTelDobeh lze nastavit dobìh VZT po vypnutí (za úèelem
ochlazení ohøívaèe). Pro jistotu je ve skuteènosti tento dobìh zvýen o systémových 30
sekund. Tìchto 30 sekund je vyuito rovnì pøi rozbìhu, po tuto dobu je blokováno
vyhláení chyby "odstavení od diference". Do této doby musí pøísluná diference sepnout.
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Nestane-li se tak, je vyhláena porucha "odstavení od diference" a teprve po sepnutí
tlakové diference a uplynutí intervalu MaRVZTelOdstaveniDif porucha zmizí a procedura
zapne ohøívaè.
Výkon analogového stupnì MaRVZTelAStupen (v desetinách procenta
maximálního výkonu analogového stupnì MaRVZTelVykonAS) je pøepoèítán na støídu
výstupu MaRVZTelStrida. Parametr MaRVZTelPerioda urèuje periodu generované støídy v
sekundách.
Parametr MaRVZTelMaxVykon urèuje maximální povolený výkon ohøívaèe.
Bude-li instalovaný výkon vèetnì analogového stupnì 90 kW (4x18kW+18kW analogové
sekce) a maximální povolený výkon bude 81kW, pak procedura pøi poadovaném výkonu
(MaRVZTelInput) 100,0% zapne vechny pevné sekce a výkon analogové sekce
(MaRVZTelVykonAS) bude 50,0% tj. 9kW. Souèet 4x18kW+9kW je právì poadovaných
81kW.
Poruchové slovo na adrese AdrPor :
celkový poèet poruchových slov (x 2 x WORD) :

1

porucha od:

typ adresa

odstavení od termokontaktu

bit

?0

odstavení od tlakové diference

bit

?1

rozepnutý termokontakt

bit

?2

rozepnutá diference

bit

?3

Jakákoli porucha zpùsobí vypnutí ohøívaèe, vypnutí ventilátorù je závislé jen na
kombinaci globálních poruchových stavù MaRHavx a pøísluných parametrù. Tato
kombinace zpùsobí okamité vypnutí ohøívaèe VZT a i okamité odstavení ventilátorù VZT
(tj. neuplatní se dobìh ventilátoru).
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MaRBinRegulator
dvoustavový regulátor s hysterezí
)XQFWLRQELW0D5%LQ5HJXODWRU ZRUG$GU3DU 

Struktura pracovního bloku dat na adrese AdrPar :
celková délka pracovního bloku (x WORD) :
identifikátor

4

význam

typ adresa

MaRBinRegulatorInput

vstupní analogová hodnota

W

1

MaRBinRegulatorSet

nastaví výstup na true

bit

0?14

MaRBinRegulatorReset

nastaví výstup na false

bit

0?13

binární výstup regulátoru

bit

0?15

MaRBinRegulatorOff

mezní hodnota pro vypnutí výstupu

W

2

MaRBinRegulatorOn

mezní hodnota pro zapnutí výstupu

W

3

vstupy

výstupy
MaRBinRegulatorDO

parametry

Popis funkce:
Pøekroèí-li vstupní analogové hodnota parametr MaRBinRegulatorOn zapne
funkce svùj binární výstup, pøi podkroèení parametru MaRBinRegulatorOff funkce svùj
binární výstup vypne. Parametry je moné vyuívat v programu jako vstupy a tím
dynamicky mìnit funkci regulátoru.
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Procedura MaRPID
PID regulátor pro libovolné pouití
6XEURXWLQH0D53,' ZRUG$GU3DU 

Struktura pracovního bloku dat :
celková délka pracovního bloku (x WORD) :
identifikátor

13

význam

typ adresa

MaRPIDTep

teplota regulovaného okruhu (0,1K)

W

1

MaRPIDTepZad

ádaná teplota okruhu (0,1K)

W

2

MaRPIDStop

externí zastavení regulace

bit

0?2

MaRPIDVentil

výstup - ventil

W

3

MaRPIDOtvira

ventil otvírá

bit

0?0

MaRPIDZavira

ventil zavírá

bit

0?1

MaRPID3BVentil

trojbodový ventil

2x
bit

0?0,
0?1

MaRPIDD

parametr D (0,01)

W

4

MaRPIDP

parametr P (0,01)

W

6

MaRPIDI

parametr I (0,01)

W

5

MaRPIDT

parametr T- perioda (s)

W

7

MaRPIDN

parametr N- necitlivost (0,1s resp. 0,1% )

W

8

MaRPIDSuma

vnitøní stav

W

12

vstupy

výstupy

parametry

Popis funkce:
Vstupní teploty se udávají v desetinách Kelvina. Parametry P,I a D mají rozmìr
(0,01) tj. hodnota parametru 1,00 je fyzicky v zásobníku interpretována èíslem 100.
Význam vech parametrù je zcela standardní, pøi stálé regulaèní odchylce 1C a
parametrech I=1,00 , P=0, D=0, T=10, N=0 bude regulátor kadých 10s zvyovat
(resp.sniovat) hodnotu analogového výstupu o 1% tj. o 10. Digitální výstup bude aktivní
vdy po dobu 1s. Analogicky se chovají parametry P a D. Nastavíme li N=10, pak výstup se
bude mìnit kadých 20s o hodnotu 20. To proto, e regulaèní odchylka se integruje vdy a
tak kadých 20s regulátor vypoèítá zásah vìtí ne N.
Regulaèní odchylka je zpracovávána zcela obvyklým zpùsobem, pro výpoèet
integraèní sloky regulace je sumována v zásobníku na AdrPar+12 (je mu pøiøazen
identifikátor MaRPIDSuma). Omezena je výpoètem tak, aby 0<=analog.výstup<=1000.
Výstup je takto omezen, aby jej bylo moné pøímo "pøipojit" k analogovému výstupu
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automatu. Není zde parametr urèující dobu pøebìhu serva. Analogový rozsah výstupu
0..1000 odpovídá zásahu v délce 100s.
Chod PID regulátoru lze zastavit vstupem MaRPIDStop. V tomto reimu je
moné nastavit analogový výstup PID regulátoru jako výchozí hodnotu regulátoru po jeho
znovusputìní.
Pro vstupní analogové velièiny jsou nadefinovány alternativní identifikátory.
Slouí k tisku jiného formátu vstupních velièin:
Pùvodní ID
MaRPIDTep
MaRPIDTepZad
alternativní
ID MaRPIDProcenta
MaRPIDProcentaZad
MaRPIDTlak
MaRPIDTlakZad
MaRPIDcislo
MaRPIDcisloZad
MaRPIDdesetiny
MaRPIDdesetinyZad
MaRPIDsetiny
MaRPIDsetinyZad
Funkci obecného MaRPID-regulátoru si mùete "nasucho" vyzkouet takto
napøíklad na simulátoru (je nutné mít do projektu vloenou knihovnu MaR)
FRQVW3,' RGWpWRDGUHV\]DþtQiEDOtNZRUG$SURFHGXU\0D53,'
0H,QLW  
LI0H1H[W 3$5$0(75< WKHQ
EHJLQ
LI0H/LQH '  WKHQ0D5(GLW3DU 3,'0D53,'' 
LI0H/LQH ,  WKHQ0D5(GLW3DU 3,'0D53,', 
LI0H/LQH 3  WKHQ0D5(GLW3DU 3,'0D53,'3 
LI0H/LQH 7  WKHQ0D5(GLW3DU 3,'0D53,'7 
LI0H/LQH 1  WKHQ0D5(GLW3DU 3,'0D53,'1 
LI0H/LQH 6WDY6WRS WKHQ0D5(GLW3DU 3,'0D53,'6WRS 
0H(QG
HQG
LI0H/LQH 7HS  WKHQ0D5(GLW3DU 3,'0D53,'7HS 
LI0H/LQH 7HS=DG  WKHQ0D5(GLW3DU 3,'0D53,'7HS=DG 
LI0D53UHFWL3DU%LW 3,'0D53,'6WRS WKHQEHJLQ
LI0H/LQH 2XW  WKHQ0D5(GLW3DU 3,'0D53,'9HQWLO 
HQGHOVH
LI0H/LQH 2XW  WKHQ0D57LVNQL3DU 3,'0D53,'9HQWLO 
LI0H/LQH 6XPD  WKHQ0D57LVNQL3DU 3,'0D53,'6XPD 
0H(QG
5HVHW 
0D53,' 3,' 
HQG

:
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4.6.

Èasové programy

Knihovna MaR.lib poskytuje dva typy kalendáøù. První typ øadí nastavené denní
profily do týdenního kalendáøe. Druhý typ umoòuje tvoøit sloitìjí èasové programy v
rozsahu celého století a tyto programy jsou v kalendáøi vrstveny pøes sebe. Tento typ
kalendáøe nemusí být závislý na týdenní periodì, má podstatnì vìtí monosti, ale má i
sloitìjí nastavení.

1.typ kalendáøe
Soubor poskytovaných funkcí dohromady podporuje tvorbu libovolného
mnoství kalendáøù. Základním stavebním prvkem kalendáøe je denní profil. V samotném
týdenním kalendáøi pak uivatel kadému dni v týdnu pøiøadí právì jeden profil. Profil si
uivatel nadefinuje v menu editace profilu. Kadý profil umoòuje rozdìlit den na nejvýe
osm na sebe navazujících intervalù. V kadém intervalu mùeme definovat stav spínaèe
(tisknout napø. VYP nebo ZAP) a ádanou hodnotu analogové velièiny v rozsahu 0..32767.
Rozsah tìchto hodnot je dán faktem, e pro analogovou ádanou hodnotu je vyhrazena
promìnná word ve stacku, ale nejvyí bit této promìnné obsadil právì zmínìný vypínaè.
Celkem je moné definovat maximálnì 256 profilù. Ty jsou identifikovány svým poøadím tj.
èíslem 0..255. Programátor urèí jaké profily budou dostupné pro konkrétní týdenní
kalendáø (podle typu ovládaného zaøízení apod.). Editaci jednotlivých profilù lze pak také
rozdìlit podle pouití v jednotlivých typech kalendáøù a také urèit rozsah, formát a jednotky
editované velièiny daného profilu. Pro ovládání zaøízení se pak pouívají funkce pro zjitìní
stavu pøísluného kalendáøe.
Pozn.: Funkce kalendáøù a profilù nepouívají standardní pracovní blok dat a
negenerují ádné poruchy.
Pøíklad pouití
Pro názornost budeme øeit následující pøíklad - potøebujeme vytvoøit
následující samostatné kalendáøe (celkem 7):
1) kalendáøe urèující osvìtlení tøí pìstitelských kabin v reimu VYP/ZAP
2) kalendáøe urèující èas a dobu provìtrávání tìchto tøí kabin v minutách
3) kalendáø urèující chod a ádanou teplotu pøívodu VZT
První tøi kalendáøe (z bodu 1) budou vyuívat první ètyøi profily (tj. profily 0..3) a
umoní jen nastavení stavu VYP/ZAP. Dalí tøi kalendáøe (z bodu 2) budou vyuívat dalí
ètyøi profily (tj. profily 4..7) a umoní nastavovat èas v rozsahu 0..60 min. Kalendáø pro
VZT bude vyuívat dalí ètyøi profily (tj. 8..11) a bude moné urèit stav VYP/ZAP a pro
stav ZAP bude navíc moné nastavit ádanou teplotu v rozsahu 0..30 0C.
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Samotný kalendáø zabírá ve stacku prostor 7x word (pro kadý den v týdnu se
nastavuje ádaný profil). Mùeme tedy urèit pro jednotlivé kalendáøe adresy dat ve stacku
takto. Zaènìme tøeba od adresy 100.
Pro zmínìných sedm kalendáøù vycházejí tyto adresy:
100,107,114,121,128,135 a 142.
STACK tedy bude obsazen a do adresy 148 a od poloky 149 mohou být
uloena data jednotlivých profilù. Kadý profil spotøebuje 16x word a potøebujeme celkem
12 profilù. Adresy profilù 0..11 tedy budou:149, 165, 181, 197, 213, 229, 245, 261, 277,
293, 309, 325.
Nyní máme rozvrený zásobník (obsazen a do adresy 340) a mùeme psát
program:
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XPtVW QtGDWNDOHQGi$QD]iVREQtNX
&RQVW.DO2VY$ .DO2VY% .DO2VY& 
&RQVW.DO9HWU$ .DO9HWU% .DO9HWU& .DO9=7 
LQLFLDOL]DFHJORESURP QQpXUþXMtFtXPtVW QtGDWSURILO$QD]iVREQtNX
LI5(6(7WKHQ0D5B$GU3URILO\ 



0HQXHGLWDFHMHGQRWOLYêFKNDOHQGi$ FHONHP
 ]DþOHQtVHGRNRPSOPHQXGLVSOHMHWYRHQpKR]IXQNFt0HQX/,%

LI0H1H[W .$/(1'$5( WKHQEHJLQ
LI0H1H[W 269(7/(1,$ WKHQ0D5'LVS.DOHQGDU 269(7/(1,$.DO2VY$
LI0H1H[W 269(7/(1,% WKHQ0D5'LVS.DOHQGDU 269(7/(1,%.DO2VY%
LI0H1H[W 269(7/(1,& WKHQ0D5'LVS.DOHQGDU 269(7/(1,&.DO2VY&
LI0H1H[W 9(75$1,$ WKHQ0D5'LVS.DOHQGDU 9(75$1,$.DO9HWU$
LI0H1H[W 9(75$1,% WKHQ0D5'LVS.DOHQGDU 9(75$1,%.DO9HWU%
LI0H1H[W 9(75$1,& WKHQ0D5'LVS.DOHQGDU 9(75$1,&.DO9HWU&
LI0H1H[W 9=7 WKHQ0D5'LVS.DOHQGDU 9=7.DO9=7
0H(QG
HQG

0HQXHGLWDFHMHGQRWOLYêFKW\S$SURILO$

LI0H1H[W (',7$&(352),/8 WKHQEHJLQ
LI0H1H[W 352),/<269(7/(1, WKHQEHJLQ
SURILO\RVY WOHQt 
LI0D5/LQH3URILO\  WKHQEHJLQ
0D5/LQH%LW 7H[W9\S=DS
YSURILOXMHELWRYiKRGQRWD
0H(QG
HQG
0H(QG
HQG
LI0H1H[W 352),/<9(75$1, WKHQEHJLQ
SURILO\Y WUiQt 
LI0D5/LQH3URILO\  WKHQEHJLQ
)RUPDW 
YSURILOXMHDQDORJKRGQRWD
0D5/LQH+RGQRWD 
LI0HB',63WKHQ'LVSOD\ PLQ
0H(QG
HQG
0H(QG
HQG
LI0HQH[W 352),/<9=7 WKHQEHJLQ
LI0D5/LQH3URILO\  WKHQEHJLQ
SURILO\9=7 
0D5/LQH%LW 7H[W9\S=DS
SURILOPiELWRYRX 9<3=$3 LDQDORJRYRXKRGQRWX WHSORWD
HGLWDFHKRGQRW\MHStVWXSQiMHQNG\åMH]DSQXWêELW
LI0D53UHFWL%LW 0D5B$GU WKHQ0D5/LQH+RGQRWD 
0H(QG
HQG
0H(QG
HQG
0H(QG
HQG

+ODYQtIXQNFH]DMLã"XMtFtY\KRGQRFRYiQtYãHFKSURILO$

0D56SUDYD3URILOX 
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K pøíkladu:
V menu "KALENDARE" pøiøazujeme k jednotlivým dnùm v týdnu pro jednotlivé
èásti pøísluné profily. Jednotlivým funkcím MaRDispKalendar se pøedkládají parametry
urèující úsek pole profilù, který je pro daný objekt relevantní (tedy pro vechna osvìtlení
se pøedává úsek profilù nastavujících osvìtlení atd...)
V menu "EDITACE PROFILU" se pak editují jednotlivé profily. Menu se dìlí na tøi
submenu podle vlastností, které od profilù oèekáváme ("PROFILY OSVETLENI", "PROFILY
VETRANI", "PROFILY VZT"). Parametry funkce MaRLineProfily jsou dolní a horní mez
editovaných profilù v daném menu, tiskne se jen úvodní hlavièka. Zde se urèí jaký profil a
jaký interval budeme editovat a lze zde posouvat èasy jednotlivých intervalù. MaRLineBit
edituje stav VYP/ZAP (pouívá pole textù "VYP","ZAP" z knihovny) a MaRLineHodnota
edituje ádanou hodnotu s moností dalích nastavení (viz dále).
V editaci profilu VZT se nejprve edituje bit - hlavní "vypínaè" vzduchotechniky
(VYP/ZAP) a poté se vyhodnotí jeho stav a podmínìnì se volá editor hodnoty profilu. Je-li
bit ve stavu ZAP, zpøístupní se editace ádané teploty. Promìnná MaR_Adr, globálnì
definovaná knihovnou, ukazuje na word ve stacku editovaný funkcemi MaRLineBit a
MaRLineHodnota. Proto se editace ádané teploty objeví jen kdy je VZT ve stavu ZAP.

MaRDispKalendar
Zobrazení a editace kalendáøe
VXEURXWLQH0D5'LVS.DOHQGDU FRQVWVWULQJ7LWOZRUG$GU3URI2G3URI'R

Pøedávané parametry
1.parametr (string): text nadpisu menu kalendáøe
2.parametr (word): adresa (umístìní) kalendáøe v zásobníku
3.parametr (word): èíslo prvního profilu pouitého v kalendáøi (profily 0..255)
4.parametr (word): èíslo posledního profilu pouitého v kalendáøi (profily 0..255)
Popis
Funkce umoòuje pøiøadit kadému dnu v týdnu nìkterý z dovolených profilù.
Rozsah dovolených profilù pro tento kalendáø je dán parametry ProfOd a ProfDo.
Nastavovací menu kalendáøe na displeji automatu má takovouto strukturu:
9=7
3RQGHOL352),/
8WHU\352),/
6WUHGD352),/
&WYUWHN352),/
3DWHN352),/
6RERWD352),/
1HGHOH352),/

78

MaR.LIB - knihovna pro tvorbu aplikací MaR, 07.2009,

113 stran

78

MaRLineProfily
Vytvoøení menu pro editaci profilu
VXEURXWLQH0D5/LQH3URILO\ ZRUG0LQ0D[

Pøedávané parametry
1.parametr (word): první profil editovatelný v tomto menu (profily 0..255)
2.parametr (word): poslední profil editovatelný v tomto menu (profily 0..255)
Popis
Menu pracuje s blokem profilù na zásobníku, který je umístìn od adresy dané
promìnnou MaR_AdrProfily. Je tedy nutné tuto adresu do MaR_AdrProfily pøi inicializaci
celého programu (pøi nastaveném bitu RESET) správnì nastavit (viz ná pøíklad v úvodu
kapitoly).
Vlastní editace profilù obsahuje dva vnoøené displeje. V prvním menu pouze
ipkami doleva a doprava vybereme editovaný profil a ipkami dolù a nahoru vybereme
editovaný interval. Stiskem klávesy ENT se dostaneme do vnoøeného menu nastavení
vlastních parametrù zvoleného intervalu. Menu mají takovouto strukturu:
1.menu (výbìr intervalu)

podmenu (editace intervalu)

352),/

352),/,17

,17(59$/

2'

,17(59$/

---->

'2

,17(59$/

=0(1,767$9=$3

,17(59$/

+2'127$&

,17(59$/
,17(59$/
,17(59$/
,17(59$/

V menu nastavení intervalu jetì první tøi øádky tiskne jetì funkce LineProfily.
Na prvním øádku je zvolený profil a interval. Druhý øádek zobrazuje zaèátek daného
intervalu. Èas "OD" je vdy shodný jako èas "DO" pøedchozího intervalu. Ve tøetím øádku lze
pro intervaly 1 a 7 nastavit èas "DO". Pro osmý interval je èas "DO" logicky vdy 24:00. To
znamená, e aktivní bude zvolený interval právì tehdy kdy aktuální èas bude patøit do
polouzavøeného intervalu <OD, DO). Jinými slovy èas "OD" patøí do nastaveného èasového
intervalu, èas "DO" patøí ji do následujícího èasového intervalu. Nastavování èasu "DO"
smìrem zpátky je omezeno èasem "DO" pøedchozího intervalu. Pøi posouvání èasu "DO"
smìrem dopøedu se automaticky posouvají vechny èasy navazujících intervalù (a ty se
pak návaznì mohou rovnì posunout). Pokud napø. 1. interval nastavíme : OD 0:00
DO: 24:00, tak ádné dalí intervaly se ji neuplatní.

79

MaR.LIB - knihovna pro tvorbu aplikací MaR, 07.2009,

113 stran

79

Ètvrtý a pátý øádek ji není v reii funkce MaRLineProfily, pro tisk tìchto øádkù
slouí dalí funkce MaRLineBit a MaRLineHodnota. Je to proto, aby si programátor mohl
upravit øádky s editací tìchto parametrù profilu dle svých pøedstav (vè. formátu tisku
hodnot, pøíp. dotisku jednotek a dalích informací). Samozøejmì je moné pouít jen øádek
s editací bitu nebo jen øádek s editací hodnoty (viz ná úvodní pøíklad).

MaRLineBit, MaRLineHodnota
Vytvoøení øádku menu s editací hodnoty v pøísluném intervalu profilu
VXEURXWLQH0D5/LQH%LW FRQVW0HBWEOW[W6WDY
VXEURXWLQH0D5/LQH+RGQRWD ZRUG0LQ0D[ELW(GLWDFHY&

Pøedávané parametry pro MaRLineBit
1.parametr (table string[2]): tabulka textù o 2 prvcích - názvy stavù bitu
Pøedávané parametry pro MaRLineHodnota
1.parametr (word): dolní limit editované hodnoty
2.parametr (word): horní limit editované hodnoty
3.parametr (bit):
formát: 0 = horní limit editované hodnoty
Popis funkce
MaRLineBit pouívá pro editaci bitu standardní editor bitu poskytovaný
knihovnou MenuLIB. Do funkce se pøedává jako parametr pøeddefinovaná tabulka dvou
textù, oznaèujících stavy 0 a 1. Mùeme vyuít tabulku textù definovanou v knihovnì, nebo
si zadefinovat svoje vlastní texty.
Parametry funkce MaRLineHodnota jsou: dolní a horní mez editované promìnné
a parametr typu bit, kde 0 znamená bìný zpùsob editace s nastavitelným formátem a
moností dotisku jednotek a 1 znamená editaci teploty tj. v desetinách Kelvina se
zobrazením v desetinách Celsia. Je to praktické a odpovídá to zavedenému standardu
interpretace teploty v promìnné.
Obì funkce pracují s datovou promìnnou typu word právì vybraného intervalu
(MaRLineBit edituje její nejvyí bit a MaRLineHodnota spodních 15 bitù, jak bylo uvedeno
v úvodu). Promìnná je ve STACKu v bloku profilù a její aktuální adresu nastavuje funkce
MaRLineProfily do globální promìnné MaR_Adr (tuto adresu do zásobníku mùe vyuít i
programátor pøi realizaci speciální logiky, jako napø. v naem úvodním pøíkladu).
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MaRSpravaProfilu
Správce kalendáøù a profilù
VXEURXWLQH0D56SUDYD3URILOX E\WH0D[3URILO

Pøedávané parametry
1.parametr (byte): èíslo max. profilu
Popis funkce
Zajiuje prùbìnou aktualizaci hodnot kalendáøe podle èasu automatu i
kontinuitu jednotlivých intervalù vech profilù. Je to základní funkce, která je nutná pro
bìh kalendáøù. Vstupním parametrem je nejvyí èíslo pouitého profilu - parametr je
dùleitý, nebo udává celkovou délku dat na zásobníku, kterou funkce bude zpracovávat tedy pro celkem 12 zadefinovaných profilù pøedáváme parametr 11 (pole profilù se
zpracovává vdy od èísla 0).
Volání funkce je tøeba vøadit nìkam do hlavní smyèky programu, aby se
provádìlo neustále a bez podmínek.
Jedním voláním této funkce (tedy pøi kadém prùchodu hlavní smyèkou) se vdy
zpracuje jeden interval jednoho profilu. Díky tomu se ani pøi velkém mnoství rùzných
profilù chod programu nezpomaluje.

MaRStavKalendareB, MaRStavKalendareW
Pøeètení stavu výstupu kalendáøe
IXQFWLRQELW0D56WDY.DOHQGDUH% ZRUG$GU
IXQFWLRQZRUG0D56WDY.DOHQGDUH: ZRUG$GU

Pøedávané parametry
1.parametr (word): adresa umístìní pøísluného kalendáøe v zásobníku
Popis funkce
Funkce poskytují finální stav výstupního bitu (0/1) a výstupní hodnoty
(0...32767) pøísluného kalendáøe. Výstup tìchto funkcí pak slouí k realizaci èasových
prùbìhù regulovaných procesù podle nastavení jednotlivých profilù a jejich pøiøazení
jednotlivým dnùm v kalendáøi.
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2.typ kalendáøe - èást èasový program
MaRCasPgm
Zajiuje chod èasových programù (jejich pocet urèuje pøedávaný parametr)

MaRDispCasPgm
Poskytuje knihovnou pøipravené uivatelské menu pro nastavení èasového programu (viz pøedávaný parametr).
VXEURXWLQH0D5&DV3JP ZRUG0D5B&DV3JP
VXEURXWLQH0D5'LVS&DV3JP ZRUG0D5B&DV3JP

Poznámka:
Datové struktury jednotlivých è.p. mají délku 14 wordù a
jsou uloeny na zásobníku bezprostøednì za sebou podobnì jako MaRProfily. Poèátek celé
datové struktury zaèíná na MaR_AddrCasPgm. MaR_AddrCasPgm je globálnì definovaná
promìnná typu word, která musí být programátorem na zaèátku programu inicializována.
AdrPar v následující tabulce má význam adresy daného profilu na zásobníku. Napø. jestlie
è.p. 0 zaèíná na MaR_AddrCasPgm=1000, pak è.p. 2 zaèíná na Pointer=1028
(1000+2*14).
Struktura pracovního bloku dat :
celková délka pracovního bloku (x WORD) :
identifikátor

14

význam

typ adresa

vypnutí - deaktivace èasového programu

bit 8?0

MaRCasPgmTeplota

výstupní hodnota è.p. (formát teplota dalí
formáty viz dále)

W

MaRCasPgmDO

binární výstupní hodnota è.p.

bit 0?0

MaRCasPgmAktivni

aktuální stav èasového programu

bit 8?15

MaRCasPgmOd_Week

èas "od"- den v týdnu

B

1 (H)

MaRCasPgmOd_Year

èas "od"- rok

B

1 (L)

MaRCasPgmOd_Month

èas "od"- mìsíc

B

2 (H)

MaRCasPgmOd_Day

èas "od"- den v mìsíci

B

2 (L)

MaRCasPgmOd_Hour

èas "od"- hodiny

B

3 (H)

MaRCasPgmOd_Minute

èas "od"- minuty

B

3 (L)

MaRCasPgmDo_Week

èas "do"- den v týdnu

B

5 (H)

MaRCasPgmDo_Year

èas "do"- rok

B

5 (L)

vstupy
MaRCasPgmReset

výstupy
0

parametry
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MaRCasPgmDo_Month

èas "do"- mìsíc

B

6 (H)

MaRCasPgmDo_Day

èas "do"- den v mìsíci

B

6 (L)

MaRCasPgmDo_Hour

èas "do"- hodiny

B

7 (H)

MaRCasPgmDo_Minute

èas "do"- minuty

B

7 (L)

MaRCasPgmMode

reim opakování è.p. (0..5)

B

8 (L)

MaRCasPgmHodnotaVyp

hodnota výstupu pøi neaktivním è.p.

W

9

MaRCasPgmHodnotaZap

hodnota výstupu pøi aktivním è.p.

W

10

MaRCasPgmHodnotaMin

minimální mez pro editaci hodnoty

W

11

MaRCasPgmHodnotaMax

maximální mez pro editaci hodnoty

W

12

W

13

MaRCasPgmID

formát editace resp. zobrazení hodnoty v
menu

MaRCasPgmPo

povolení aktivity è.p. v pondìlí

bit 4?8

MaRCasPgmUt

povolení aktivity è.p. v úterý

bit 4?9

MaRCasPgmSt

povolení aktivity è.p. ve støedu

bit 4?10

MaRCasPgmCt

povolení aktivity è.p. ve ètvrtek

bit 4?11

MaRCasPgmPa

povolení aktivity è.p. v pátek

bit 4?12

MaRCasPgmSo

povolení aktivity è.p. v sobotu

bit 4?13

MaRCasPgmNe

povolení aktivity è.p. v nedìli

bit 4?14

MaRCasPgmRadek1

povolení zobrazení 1. øádku v menu

bit 8?8

MaRCasPgmRadek2

povolení zobrazení 2. øádku v menu

bit 8?9

MaRCasPgmRadek3

povolení zobrazení 3. øádku v menu

bit 8?10

MaRCasPgmRadek4

povolení zobrazení 4. øádku v menu

bit 8?11

MaRCasPgmRadek5

povolení zobrazení 5. øádku v menu

bit 8?12

Poznámka:
Pro alternativní formát tisku výstupní hodnoty lze kromì
MaRCasPgmTeplota pouít jetì MaRCasPgmTeplotaC, MaRCasPgmProcenta,
MaRCasPgmCeleCislo a MaRCasPgmDesetinneCislo. Vechny výe uvedené výstupy
(vèetnì binárního výstupu è.p.)smìøují do stejného pamìového prostoru, jednotlivé
identifikátory mají jen odliný formát tisku. Binární výstup je nasmìrován do 0. bitu
analogového výstupu. Proto lze výstup è.p. pouít vdy jen buï jako analogový nebo jako
digitální.
Podrobný popis:
èasové programy slouí jako stavební kámen kalendáøe, který vrstvením
nìkolika è.p. umoòuje dosáhnout libovolného èasového prùbìhu výstupní velièiny v
rámci 21.století s rozliovací schopností jedné minuty.
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Volání: Pokud je v programu pouito napø. 6 èasových programù (è.p.0 è.p.5)
pouije programátor v kódu volání "MaRCasPgm(6)". To zpùsobí prùbìnou aktualizaci
výstupù è.p.
Èasový program pracuje jako dvoustavový analogový selektor. Dvoustavový
proto, e v kadém okamiku je è.p. buï aktivní a nebo neaktivní (výstup
MaRCasPgmAktivni)
a podle tohoto stavu kopíruje na svùj výstup (napø.
MaRCasPgmTeplota) svùj pøísluný parametr (buï MaRCasPgmHodnotaVyp nebo
MaRCasPgmHodnotaZap). Tím lze na výstupu dvoustavovì mìnit analogovou hodnotu
(nebo digitální).
Nejjednoduí reim è.p. (MaRCasPgmMode=0) je jednorázový. Potom je
aktivita è.p. urèena èasovým intervalem daným èasem "Cas Od" (MaRCasPgmOd_Year,
MaRCasPgmOd_Month,
MaRCasPgmOd_Day,
MaRCasPgmOd_Hour
a
MaRCasPgmOd_Minute) a èasem "Cas Do" (MaRCasPgmDo_Year ). V tomto èasovém
intervalu je è.p. aktivní (výstup MaRCasPgmAktivni=1) a do výstupu (napø.
MaRCasPgmTeplota) kopíruje parametr (MaRCasPgmHodnotaZap). È.p. umoòuje pouití
i tzv. inverzního reimu. Je proto moné zadat èas "Cas Do" døívìjí ne èas "Cas Od".
Potom bude výstup fungovat inverznì tzn. è.p. bude aktivní právì mimo interval urèený
èasy "Cas Do" a "Cas Od".
Dalí reimy è.p. umoòují pravidelné opakování po zvoleném èasovém úseku.
Reim opakování je urèen parametrem MaRCasPgmMode. Podle zvoleného reimu jsou k
urèování èasù urèeny jen odpovídající èasové parametry. Ve popisuje následující tabulka:
Monosti a potøebné parametry è.p. v
závislosti na reimu (MaRCasPgmMode)
MaRCasPgmMode reim opakování

rok

mìsíc den hodiny minuty den
vtýdnu

0

jednorázový

X

X

X

X

X

-

1

kadou hodinu

-

-

-

-

X

-

2

kadý den

-

-

-

X

X

-

3

kadý týden

-

-

-

X

X

X

4

kadý mìsíc

-

-

X

X

X

-

5

kadý rok

-

X

X

X

X

-

Pøíklad: pouijeme-li reim opakování "kadý týden" (MaRCasPgmMode=3),
bude formát nastavování èasu vypadat : "Od: 12:30 St", "Do 18:21 Ne". Kadý týden
bude è.p. aktivní právì v nastaveném intervalu. Nastavení jiných èasových údajù je v menu
MaRDispCasPgm automaticky potlaèeno a nemají také na funkci è.p. ádný vliv. I v tìchto
reimech je funkèní tzv. inverzní reim popsaný v pøedcházejícím odstavci.
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Výbìr dnù v týdnu je dalí funkcí è.p.
Tato funkce je dostupná pro vechny výe popsané reimy. Pro kadý den v
týdnu je k dispozici bitový parametr (MaRCasPgmPo.. MaRCasPgmNe), který podmíní
aktivitu è.p. pro pøísluný den v týdnu. Pokud v pøedchozím pøíkladu napø. vypneme
parametr MaRCasPgmSo, zapne è.p. ve støedu 12:30, vypne v sobotu 0:00 zapne v nedìli
0:00 a vypne v nedìli v 18:21. Funkce se bude opakovat kadý týden.
Externí vstupy MaRCasPgmReset a MaRCasPgmSet mají nejvyí prioritu a
slouí buï k doèasnému vypnutí automatického reimu è.p. (volba dostupná v menu) a
nebo k pøipojení externích signálù, které mají ovlivòovat stav è.p.
Dalí parametry souvisí s pøipraveným menu MaRDispCasPgm, parametry
urèují formát tisku, meze editace parametrù a lze nastavit které øádky v menu mají být
potlaèeny (v menu se vùbec neobjeví). To je výhodné zejména pro jednoduí pouití v
pøípadech, kdy není ádoucí aby menu bylo pøíli komplikované.
Pouití menu MaRDispCasPgm v kódu programu ukazuje následující pøíklad:
«
LI0H1H[W 3URJUDP WKHQEHJLQ
0H7LWOH 3URJUDP 
0D5'LVS&DV3JP 
HQG
«

nebo kód pro editaci více è.p. (è.p.0 è.p.5)
«
YDUZRUGLQGH[
LI0H1H[W 3URJUDP WKHQEHJLQ
0H;VKLIW LQGH[
LI0H7LWOH 3URJUDP WKHQGLVSOD\ LQGH[
0D5'LVS&DV3JP LQGH[
HQG
«

Vimnìte si, e v submenu není pouita procedura MeEnd (je obsaena pøímo v
MaRDispCasPgm).
Dále vidíme jak bude vypadat pøedcházejícím kódem vytvoøené menu (spojovací
èáry znamenají zanoøení do jednotlivých menu):
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«
3URJUDP!
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3RQGHOL=$3
8WHU\ 9<3
6WUHGD=$3
&WYUWHN9<3
3DWHN =$3
6RERWD9<3
1HGHOH9<3








&DVRG GR ^WLWXOHNPHQX`
PLQXW\
KRGLQ\
GHQ
PHVLF
URN

Parametry MaRCasPgmHodnotaMin a MaRCasPgmHodnotaMax urèují meze
editovatelných hodnot v øádcích: "Akt.stav: +10,1C" a "Pas.stav: +5,0C"
Formát editované hodnoty urèuje parametr MaRCasPgmID. Ten smí nabývat
výhradnì
tìchto
hodnot:
MaRCasPgmTeplota,
MaRCasPgmTeplotaC,
MaRCasPgmProcenta,
MaRCasPgmCeleCislo,
MaRCasPgmDesetinneCislo
a
MaRCasPgmDO. To jsou konstanty definované knihovnou (jsou to vlastnì identifikátory
výstupu è.p.), význam formátu je zøejmý z pojmenování konstant. Správné nastavení vech
parametrù podporuje StudioMaR.
První úroveò menu je tvoøeno sedmi øádky (titulek je tvoøen ve zdrojovém kódu
mimo proceduru). Prvních pìt z nich je moné jednotlivì potlaèit pomocí bitových
parametrù MaRCasPgmRadek1 MaRCasPgmRadek5. Vypnutím bitu zmizí i odpovídající
øádek (pøípadnì celé submenu). Nastavení je opìt nejsnazí ve StudioMaR.
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2.typ kalendáøe - èást kalendáø èasových programù
MaRKalendarCP
Umoòuje slouèit nìkolik (2..8) èasových programù (dále è.p.) do jednoho
funkèního bloku a tím zajiuje chod kalendáøe (s datovou strukturou na pøedané
adrese).

MaRDispKalendarCP
Poskytuje knihovnou pøipravené uivatelské menu pro nastavení kalendáøe
vèetnì dostupných èasových programù.
VXEURXWLQH0D5.DOHQGDU&3 ZRUG$GU3DU
VXEURXWLQH0D5'LVS.DOHQGDU&3 ZRUG$GU3DU

Struktura pracovního bloku dat :
celková délka pracovního bloku (x WORD) :
identifikátor

14

význam

typ adresa

MaRKalendarCPTeplota

výstupní hodnota kalendáøe (formát teplota
dalí formáty viz dále)

W

MaRKalendarCPDO

binární výstupní hodnota kalendáøe

bit 0?0

MaRKalendarCPPocet

poèet pozic pro è.p.

B

1 (H)

MaRKalendarCPOdCP

v editaci kalendáøe dostupné è.p. od

W

2

MaRKalendarCPDoCP

v editaci kalendáøe dostupné è.p. do

W

3

MaRKalendarCP1Pgm

èíslo è.p. na 1.pozici kalendáøe

W

5

MaRKalendarCP2Pgm

èíslo è.p. na 2.pozici kalendáøe

W

6

MaRKalendarCP3Pgm

èíslo è.p. na 3.pozici kalendáøe

W

7

MaRKalendarCP4Pgm

èíslo è.p. na 4.pozici kalendáøe

W

8

MaRKalendarCP5Pgm

èíslo è.p. na 5.pozici kalendáøe

W

9

MaRKalendarCP6Pgm

èíslo è.p. na 6.pozici kalendáøe

W

10

MaRKalendarCP7Pgm

èíslo è.p. na 7.pozici kalendáøe

W

11

MaRKalendarCP8Pgm

èíslo è.p. na 8.pozici kalendáøe

W

12

MaRKalendarCP1Status

stav è.p. (zap/vyp) na 1.pozici kalendáøe

bit 13?0

MaRKalendarCP2Status

stav è.p. (zap/vyp) na 2.pozici kalendáøe

bit 13?1

MaRKalendarCP3Status

stav è.p. (zap/vyp) na 3.pozici kalendáøe

bit 13?2

výstupy
0

parametry
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MaRKalendarCP4Status

stav è.p. (zap/vyp) na 4.pozici kalendáøe

bit 13?3

MaRKalendarCP5Status

stav è.p. (zap/vyp) na 5.pozici kalendáøe

bit 13?4

MaRKalendarCP6Status

stav è.p. (zap/vyp) na 6.pozici kalendáøe

bit 13?5

MaRKalendarCP7Status

stav è.p. (zap/vyp) na 7.pozici kalendáøe

bit 13?6

MaRKalendarCP8Status

stav è.p. (zap/vyp) na 8.pozici kalendáøe

bit 13?7

Poznámka:
Pro alternativní formát tisku výstupní hodnoty lze kromì
MaRKalendarCPTeplota pouít jetì MaRKalendarCPTeplotaC, MaRKalendarCPProcenta,
MaRKalendarCPCeleCislo a MaRKalendarCPDesetinneCislo. Vechny výe uvedené
výstupy (vèetnì binárního výstupu kalendáøe)smìøují do stejného pamìového prostoru,
jednotlivé identifikátory mají jen odliný formát tisku. Binární výstup je nasmìrován do 0.
bitu analogového výstupu. Proto lze výstup kalendáøe pouít vdy jen buï jako analogový
nebo jako digitální.
SLD]HQtV\PEROLFNêFKQi]Y$RYOiGDQêP
<VWXSHQ
YêVWXS$P
<VWXSHQ
FRQVW.DOHQGDU 
DGUHVDVWUXNWXU\GDWNDOHQGiH
LI5HVHWWKHQEHJLQ
0D5B$GGU&DV3JP  DGUHVDRGNXG]DþtQDMtGDWRYpVWUXNWXU\þDVRYêFK
SURJUDP$
<
UR]VYtFHQtGLVSOHMH
5HVHW 
HQG
LQLFLDOL]DFHþW\iGNRYpKRPHQX
0H,QLW 
LI0H1H[W .DOHQGDU WKHQEHJLQPHQXNDOHQGiH
0H7LWOH 7HVWNDOHQGDUH
0D5'LVS.DOHQGDU&3 .DOHQGDU
HQG
0H(QG
REVORXåtDåþDVRYêSURJUDP
0D5&DV3JP 
0D5.DOHQGDU&3 .DOHQGDU  REVORXåtIXQNFLNDOHQGiHQiVOHGXMHSLSRMHQt
YêVWXS$
VWXSHQ 0D53UHFWL3DU 7HVW.DOHQGDUH0D5.DOHQGDU&3&HOH&LVOR "
VWXSHQ 0D53UHFWL3DU 7HVW.DOHQGDUH0D5.DOHQGDU&3&HOH&LVOR "
HQG

Podrobný popis:
Kalendáø ve své datové struktuøe umoòuje navrstvit pøes sebe a 8 èasových
programù. Kadý è.p. tak ve struktuøe kalendáøe obsadí jednu z osmi dostupných pozicèíslo è.p. umístìného v dané pozici. To je dáno parametrem: MaRKalendarCP1Pgm..
MaRKalendarCP8Pgm. Kadé pozici je jetì pøiøazen binární parametr:
MaRKalendarCP1Status.. MaRKalendarCP8Status, který urèuje, zda è.p. na pøísluné
pozici má být zahrnut do vyhodnocení stavu kalendáøe. Stav kalendáøe je urèen postupným
prohledáním vech pouitých è.p. na jednotlivých aktivních (status=1) pozicích kalendáøe.
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Algoritmus nejprve vyhledá nejnií pozici kalendáøe, která má aktivní status. Nastaví
výstup kalendáøe na stav è.p. pouitého v této pozici. Pak vzestupnì prohledá vechny
dalí pozice a v pøípadì, e nìkterá dalí pozice má aktivní status a zároveò pøísluný
è.p.na dané pozici je aktivní, pak algoritmus nastaví stav kalendáøe na aktuální stav tohoto
è.p. Tím je jednoznaènì urèena priorita vyhodnocování è.p. podle pozic v kalendáøi.
Nejvìtí prioritu tak má aktivní è.p. na nejvyí pozici kalendáøe s aktivním statusem
(výstup tohoto è.p. se objeví na výstupu kalendáøe). V pøípadì, e na vech aktivních
pozicích kalendáøe jsou neaktivní è.p., pak na výstupu kalendáøe bude výstup è.p.
umístìného na nejnií aktivní pozici kalendáøe. Ve je ukázáno na závìreèném pøíkladu na
konci kapitoly.
Parametr "MaRKalendarCPPocet" mùe nabývat hodnot 2..8 a urèuje poèet
dostupných pozic pro è.p. v menu. Vyhodnocovány jsou ale vechny pozice, pøi pouití
StudioMaR je ale automaticky zajitìno, e vechny nezobrazované pozice jsou neaktivní.
Pozor je nutné dávat jen v pøípadì ruèního zmenení tohoto parametru na to, aby
znepøístupòované pozice byly neaktivní.
Parametry "MaRKalendarCPOdCP" a "MaRKalendarCPDoCP" slouí jako min. a
max. meze pro výbìr è.p. v kalendáøi.
Závìreèný pøíklad:
Zadání: vytvoøte kalendáø, který bude spoutìt VZT jednotku vdy od pondìlí do
pátku od 8:00 do 16:00 na 1.stupeò a vdy v dobì od 13:00 do 15:00 zvýí výkon jednotky
na druhý stupeò.
Øeení: pro øeení této úlohy staèí realizovat kalendáø s dvìma pozicemi pro
è.p. Pro umonìní jiných nastavení nabídneme uivateli k dispozici napø. tøi pozice v
kalendáøi a celkem pìt è.p. To vùbec není v rozporu - uivatel mùe mít pøipraveno pìt
rùzných è.p. a vdy podle potøeby pouít max. tøi z nich souèasnì. Následuje kód
programu (za støedníkem jsou vdy komentáøe):
Funkce programu je zøejmá, za povimnutí stojí pøipojení dvou výstupù. Je zde
vyuito faktu, e výstup kalendáøe nabývá pouze hodnot 0,1 a 2. Proto je moné vyuít
bitového pøístupu. Pøíklad neøeí pøepínání dvojotáèkového motoru (viz MaRVentilator2).
Funkce programu je ale dále urèena nastavenými parametry. Správné nastavení parametrù
kalendáøe:
MaRKalendarCPPocet=3
;urèuje poèet pozic v kalendáøi pro è.p.
MaRKalendarCPOdCP=0
;è.p. budou dostupné od è.p.0
MaRKalendarCPDoCP=4
; è.p. budou dostupné do è.p.4
MaRKalendarCP1Pgm=0
;èíslo è.p. na 1.pozici kalendáøe
MaRKalendarCP1Status=1
;status è.p. na 1.pozici kalendáøe
MaRKalendarCP2Pgm=1
;èíslo è.p. na 2.pozici kalendáøe
MaRKalendarCP2Status=1
;status è.p. na 2.pozici kalendáøe
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Vechny dalí parametry musí být nula (zejména vechny dalí
MaRKalendarCPxStatus=0). Dále musí být správnì nastavany parametry pouitých è.p.:
-vechny è.p. budou mít nastaven reim opakování kadý den
-vechny è.p. budou mít nastaven výbìr dnù na Po,Ut,St,Ct,Pa
-vechny è.p. budou mít nastaveno MaRCasPgmHodnotaVyp=0
-vechny
è.p.
budou
mít
nastaveno
MaRCasPgmRadek1=0
a
MaRCasPgmRadek4=0, zbývající MaRCasPgmRadekx=1
-vechny è.p. budou mít nastaveno MaRCasPgmID= MaRCasPgmCeleCislo,
MaRCasPgmHodnotaMin=0 a MaRCasPgmHodnotaMax=2
-è.p.0 bude mít nastavené èasy od 8:00 do 16:00 a MaRCasPgmHodnotaZap=1
-è.p.1 bude mít nastavané èasy od 13:00 do 15:00 MaRCasPgmHodnotaZap=2
Vekeré nastavení snadno umoní StudioMar.
Menu vytvoøené programem bude:
.DOHQGDU!
 
 
 
 
 
 
 










3RQGHOL=$3
7HVWNDOHQGDUH^WLWXOHNPHQX`
=$3&DV3JP





8WHU\ =$3
=$3&DV3JP
SROR]NDNDOHQGDUH^WLWXOHNPHQX` 6WUHGD=$3
9<3&DV3JP
6WDY=$3 


&WYUWHN=$3



&DV3JP



3DWHN =$3



5H]LPND]G\GHQ 

6RERWD9<3



$NWVWDY



1HGHOH9<3



3R8W6W&W3D



2G 
&DVRG GR ^WLWXOHNPHQX`



'R 
PLQXW\






KRGLQ\

Vimnìte si, e menu nastavení è.p. je pøímo integrováno do submenu
nastavení poloky (pozice) kalendáøe. V menu je nastavován ten è.p., který je nastaven v
øádku "CasPgm :" (v tomto pøípadì è.p.0).
Skládání (vrstvení) jednotlivých è.p. v kalendáøi poskytuje neèekanì bohaté
monosti. Je napø. snadno moné vytvoøit týdenní kalendáø pro øízení útlumu topení (UT) a
pøidáním jedné poloky (pozice) kalendáøe pak stanovit útlum pro období dovolené, nebo
naopak komfortní reim pro jednorázové akce (poslední pøidaná poloka bude mít nejvyí
prioritu). Vimnìte si monosti kombinace nìkolika è.p. pracujících v rùzném reimu (viz
pøíklad UT- nìkolik è.p. v reimu denního opakování s pøedvolbou aktivních dnù a k tomu
poslední è.p. v reimu jednorázovém). Dokonce i jeden jediný è.p. umí uspokojivì vyøeit
napø. cirkulaci TUV (napø. ve vední dny od 8:00 do 20:00, v sobotu a nedìli bez
cirkulace).
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4.7.

Pomocné funkce
MaRAI, MaRAO
Pøizpùsobení rozsahu analogových vstupù a výstupù

IXQFWLRQZRUG0D5$, ZRUG0LQ0D[,QSXW7HS0LQ7HS0D[

IXQFWLRQZRUG0D5$2 ZRUG0LQ0D[2XWSXW



Funkce MaRAI
Pøedávané parametry
word Min:
minimální hranice vstupní hodnoty
word Max:
maximální hranice vstupní hodnoty
word Input:
vstupní hodnota
word OutMin:
minimální hranice výstupní hodnoty
word OutMax:
maximální hranice výstupní hodnoty
Výstupní hodnota
word Out:
transformovaná vstupní hodnota
Popis funkce
Funkce MaRAI (Analog Input) slouí k transformaci rozsahu vstupních hodnot
(nejèastìji analogového vstupu automatu) na poadovaný rozsah hodnot výstupních (tj.
nejèastìji k výpoètu teploty). Není-li vstupní hodnota v zadaných mezích (Min, Max), dává
funkce na výstupu 0. Nulovou hodnotu pak vyhodnotí regulaèní funkce jako chybu èidla.
Pøíklad
Dává-li napø. analogový teplomìr pøipojený na proudový vstup I16 proud v
rozsahu 4..20mA pøi rozsahu teplot 0..100 0C, pak mùeme funkcí MaRAI napø. tímto
zpùsobem pøipravit správnou hodnotu teploty pro funkci MaRZpracujTep:
0D5=SUDFXM7HS $GU3DU,'3DU0D5$, ,

kde AdrPar je adresa pracovního bloku dat knihovní funkce pro kterou teplotu
pøipravujeme a IDPar je identifikátor pøísluného parametru.
Funkce MaRA0
Pøedávané parametry
word MinOut:
minimální hranice výstupní hodnoty
word MaxOut:
maximální hranice výstupní hodnoty
word Output:
hodnota k transformaci na výstup
Výstupní hodnota
word Out:
transformovaná vstupní hodnota
91

MaR.LIB - knihovna pro tvorbu aplikací MaR, 07.2009,

113 stran

91

Popis funkce
Funkce MaRAO (Analog Output) slouí k pøizpùsobení analogového výstupu
knihovní procedury rozsahu analogového vstupu akèního prvku (nejèastìji servopohonu).
Vstupní hodnota je vdy v rozsahu 0...1000 a je transformována na výstupní hodnotu v
rozsahu MinOut...MaxOut.
Pro výstup platí jetì tyto podmínky:
Je-li Output=0, funkce vrací hodnotu 0, je-li 0<Output<1000, pak funkce vrací
hodnotu v rozsahu MinOut MaxOut.
Pøíklad
Má li napø. servo pøipojené na analogový výstup O16 rozsah 2V..10V, pak:
2 0D5$2 2XWSXW

kde Output je výstup funkce, který potøebujeme transformovat.
Pokud potøebujeme chod serva "otoèit", je moné funkci MaRAO pouít takto:
2 0D5$2 2XWSXW

Potom je-li 0<=Output<1000, pak funkce vrací hodnotu v rozsahu 1000 200,
je li Output=1000, pak funkce vrací hodnotu 0.
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MaRHavSig
Havarijní signalizace
VXEURXWLQH0D5+DY6LJ ZRUG$GU3DU



Pøedávané parametry
word AdrPar: adresa (umístìní) pracovního bloku dat v zásobníku
Struktura pracovního bloku dat :
celková délka pracovního bloku (x WORD) :
identifikátor

2

význam

typ adresa

vypnutí akustické signalizace

bit

0?13

MaRHavSigOS

optická signalizace

bit

0?14

MaRHavSigAS

akustická signalizace

bit

0?15

MaRHavSigOSPor

svítit pøi "MaR_Por"

bit

0?0

MaRHavSigOSPorNew

svítit pøi "MaR_PorNew"

bit

0?1

MaRHavSigPOSHavA

blikat pøi "MaR_HavA"

bit

0?2

MaRHavSigPOSHavB

blikat pøi "MaR_HavB"

bit

0?3

MaRHavSigPOSHavC

blikat pøi "MaR_HavC"

bit

0?4

MaRHavSigASHavA

trvale houkat pøi "MaR_HavA"

bit

0?5

MaRHavSigASHavB

trvale houkat pøi "MaR_HavB"

bit

0?6

MaRHavSigASHavC

trvale houkat pøi "MaR_HavC"

bit

0?7

MaRHavSigPASHavA

pøeruovanì houkat pøi "MaR_HavA"

bit

0?8

MaRHavSigPASHavB

pøeruovanì houkat pøi "MaR_HavB"

bit

0?9

MaRHavSigPASHavC

pøeruovanì houkat pøi "MaR_HavC"

bit

0?10

vnitøní stavy

W

1

vstupy
MaRHavSigVAS

výstupy

parametry

Pozn.: Jako vstupy dále vyuívá bity: MaR_HavA, MaR_HavB, MaR_HavC,
MaR_Por a MaR_PorNew.
Popis funkce
Od globálních poruchových stavù odvozuje optickou a akustickou signalizaci.
Na výstupy z pracovního bloku pøímo "pøipojíme" výstupy automatu pro
svìtlenou a akustickou signalizaci. Na vstup lze pøipojit buï tlaèítko "odstavení akustické
signalizace" nebo tøeba pouít konstrukci:
LI.%&RGH!WKHQ0D5=DSLV3DU%LW $GU3DU0D5+DY6LJ9$6

tzn. stiskem jakéhokoli tlaèítka odstavit houkaèku. Procedura si po odstavení
houkaèky tento bit sama nuluje, není tøeba se o to v programu starat.
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Funguje to tedy následovnì:
Vznikne havarijní stav, spustí se akustická signalizace, pøíjde obsluha a odstaví
stiskem tlaèítka houkaèku. Odstraní havárii a tím je ji signalizace opìt pøipravena k dalí
funkci. Nastavením bitových parametrù zvolíme poadovanou funkci. Logika vychází z
toho, e poruchu signalizujeme trvalým svitem, havárii akusticky a pøeruovanì.
Pøeruovaná signalizace je vdy preferována pøed trvalou, tzn. nastane li porucha a havárie
souèasnì, bude pøednostnì signalizována havárie. Procedura negeneruje ádné poruchové
slovo a proto se volá jen s parametrem AdrPar.
Pøíklad pouití
Ukázka zaèlenìní funkce do programu, vè. kvitování klávesou a pøipojení
výstupù (a zkusíme pouít napø. reléovou periferii EX-02, pøipojenou na síové bity
M64..M71). Optická signalizace budi M64, akustická M65.
]DGHILQRYiQtXPtVW QtSUDFRYQtKREORNXSUR0D5+DY6LJQD67$&.
FRQVW+DY6LJ 
YODVWQtSURJUDP
NYLWRYiQtVLJQDOL]DFHOLERYROQRXNOiYHVRX
LI.%&RGH!WKHQ0D5=DSLV3DU%LW +DY6LJ0D5+DY6LJ9$6
YROiQtNQLKRYQtIXQNFH
0D5+DY6LJ +DY6LJ
SLSRMHQtYêVWXS$IXQNFHQDSQDVt"RYpELW\
0 0D53UHFWL3DU%LW +DY6LJ0D5+DY6LJ26
0 0D53UHFWL3DU%LW +DY6LJ0D5+DY6LJ$6

Potøebujeme-li signalizovat více poruchových stavù, mùeme tuto knihovní
funkci volat s rùznými parametry nìkolikrát.
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MaRSelector, MaRLineSelector
Obdoba MeSelectoru realizovaná na zásobníku, obsahuje 8 digitálních a 8
analogových vstupù, které podle stavové promìnné multiplexuje.
VXEURXWLQH0D56HOHFWRU ZRUG$GU3DU 
IXQFWLRQE\WH0D5/LQH6HOHFWRU ZRUG$GU3DU 

Obì funkce pouívají tentý datový blok 11 wordù.
Struktura pracovního bloku dat :
celková délka pracovního bloku (x WORD) :
identifikátor

11

význam

typ adresa

MaRSelectorAI0

analogový vstup 0

W

3

MaRSelectorAI1..7

analogový vstup 1..7

W

4..10

MaRSelectorDI0

digitální vstup 0

bit

0?0

MaRSelectorDI1..7

digitální vstup 1..7

bit

0?1..
0?7

MaRSelectorAO

analogový výstup

W

2

MaRSelectorStav

stav selektoru

B

1(L)

MaRSelectorDO

digitální výstup

bit

0?15

poèet dostupných stavù

B

0(H)

vstupy

výstupy

parametry
MaRSelectorMax

Popis funkce:
Procedura MaRSelector podle hodnoty parametru MaRSelectorStav pøepíe
vybraný analogový vstup MaRSelectorAIx do výstupu MaRSelectorAO. Stejným zpùsobem
aktualizuje i digitální výstup MaRSelectorDO.
Funkci MaRLineSelector mùeme zaèlenit do Menu a ta umoní v menu editovat
MaRSelectorStav v mezích 0..MaRSelectorMax. Ve ukáeme na pøíkladu:
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2YOiGiQtY]GXFKRWHFKQLN\MHSRåDGRYiQREXDXWRPDWLFNpWM]NDOHQGiH
QHERUXþQ WMYêE UHPMHGQRKR]HVWDY$9<3=$3$87.yGSURJUDPXSDN
EXGH
7DEOHVWULQJ>@6WDY\ 9<3=$3$87 
&RQVW9=7 
&RQVW.DOHQGDU9=7 
&RQVW6HO9=7 
0H,QLW  
,I0H/LQH 2YODGDQL9=7 WKHQ'LVSOD\ 6WDY\>0D5/LQH6HOHFWRU 6HO9=7 @ 
0H(QG
0D5=DSLV3DU%LW 6HO9=70D56HOHFWRU',0D56WDY.DOHQGDUH% .DOHQGDU9=7 
0D56HOHFWRU 6HO9=7 
0D5=DSLV3DU%LW 9=70D59=73R]&KRG0D53UHFWL3DU%LW 6HO9=70D56HOHFWRU 
«

V programu nejsou øeeny procedury VZT, profilù atd. Vimnìte si, e stav kalendáøe je
pøepisován do datové struktury selectoru - vstup MaRSelectorDI2 poøadím odpovídá
poøadí stavu "AUT" v tabulce textù "Stavy". Tím je zaruèeno, e ve stavu "AUT" se výstup
kalendáøe dostane skrz selector a na vstup MaRVZTPozChod. Manuální stavy "VYP" a
"ZAP" není potøeba nikde programovat, staèí pøi parametrizaci zásobníku nastavit
MaRSelectorDI0=0 a MaRSelectorDI1=1 (MaRSelectorMax=2 resp. poèet stavù
selectoru=3). Pøi výbìru pøísluného stavu (VYP-ZAP) se na výstupu selectoru objeví
pøísluná naparametrovaná konstanta.
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MaRSMS
Podporuje správu vysílání SMS zpráv ve spolupráci s CA3.
IXQFWLRQELW0D5.RQWUROD6SRMHQL ZRUG$GU3RU$GU3DU 
IXQFWLRQE\WH0D55H.RQWUROD6SRMHQL E\WH5HZRUG$GU3DU 
)XQFWLRQELW0D5606 ZRUG$GU3DU1HW:RUG 

Struktura pracovního bloku dat :
celková délka pracovního bloku (x WORD) :
identifikátor

5

význam

typ adresa

inicializaèní- spoutìcí vstup

bit

0?0

MaRSMSTlumeni

zatlumení vstupního signálu (s)

W

1

MaRSMSBlokovani

blokování opakovaného vysílání (min)

W

4

vstupy
MaRSMSInit

parametry

Popis funkce
Inicializaèní vstup mùeme v aplikaci pøipojit napø. na nìkterý havarijní bit
(MaR_HavA). Po uplynutí doby zatlumení vstupu po vyhláení havarijního stavu funkce
MaRSMS vrátí hodnotu true pro zápis do síové øídící promìnné (jen v pøípadì, e ta je
rovna nule, jinak èeká na nulovou hodnotu). Pøíklad pouití:
9\VtOiQt606]SUiYSRPRFt&$MHRYOiGiQRVt"RYêPZRUGHP'VY$MVWDY
SHGiYi&$YSURP QQp'
'5LGLFL:RUG
'6WDY&$
&RQVW*60$ DGUHVDGDWRYpKREORNXSUR606]SUiYX$
&RQVW*60% DGUHVDGDWRYpKREORNXSUR606]SUiYX%
0D5=DSLV3DU%LW *60$0D5606,QLW0D5B+DY$ 
LI0D5606 *60$5LGLFL:RUG6WDY&$ WKHQ5LGLFL:RUG 
0D5=DSLV3DU%LW *60%0D5606,QLW0D5B+DY& 
LI0D5606 *60%5LGLFL:RUG6WDY&$ WKHQ5LGLFL:RUG 

CA3 bude vysílat dvì zprávy, první je iniciována havarijním stavem MaR_HavA, druhá
MaR_HavC. Inicializaèní vstup je zatlumen parametrem MaRSMSTlumení, po odvysílání je
opakované vysílání tée zprávy blokováno po dobu danou parametrem MaRSMSBlokovani.
Do druhého parametru funkce MaRSMS je kromì stavu øídící promìnné pøidán i stav CA3.
K vyslání nového poadavku do CA3 dojde jen je-li tento souèet nulový. Pokud pøísluný
havarijní stav odezní døíve ne dojde k odeslání poadavku na vysílání do CA3, k vysílání ji
nedojde.
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MaRKontrolaSpojeni, MaRReKontrolaSpojeni
Obì funkce slouí ke kontrole funkce spojení více automatù v síti.
Jeden automat je centrální a po zvolené síové promìnné cyklicky kontroluje dalích
nejvýe 12 automatù. V centrálním automatu je pouita funkce KontrolaSpojeni, v dalích
je pouita funkce ReKontrolaSpojeni. Volání je komplikovanìjí, protoe je nutné
synchronizovat zápis do síové promìnné. Ve zvolené ukázce zvolíme pro komunikaci
napø. promìnnou D32.
Parametry umístìné v zásobníku od AdrPar mají obì funkce shodného typu:
Struktura pracovního bloku dat :
celková délka pracovního bloku (x WORD) :
identifikátor

3

význam

typ adresa

pøipojení na síovou komunikaèní promìnnou

W

0

zatlumení (x0,01s)

W

1

vnitøní stavy

W

2

vstupy
MaRKontrolaSpojeniK

parametry
MaRKontrolaSpojeniT

Funkce MaRKontrolaSpojeni generuje standardní poruchové slovo, kde kadému
kontrolovanému automatu náleí jeden poruchový bit.
Poruchové slovo na adrese AdrPor :
celkový poèet poruchových slov (x 2 x WORD) :

1

porucha od:

typ adresa

porucha komunikace automatu 1..12

bit

0?0..
..0?11

Popis funkce:
Funkce MaRKontrolaSpojeni má standardní parametry AdrPor a AdrPar. Vrací bit, který
urèuje okamik zápisu do síové promìnné. Do síové promìnné postupnì vysílá kódy
urèené jednotlivým automatùm, které na nì odpovídají. Pro identifikaci slouí poøadí
kontrolovaných automatù 1..12. Kolik automatù je kontrolováno je dáno poètem
zpracovávaných poruch (nejvrchnìjí 4 bity wordu ve stacku na adrese AdrPor). Pøi
parametrizaci poruchových stavù staèí tento údaj nastavit.
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Funkce ReKontrolaSpojeni má jeden parametr (Re) typu byte a standardní parametr
AdrPar. Parmetr Re slouí právì k identifikaci pøísluného kontrolovaného automatu.
Budeli v síti celkem napø. est automatù (tzn. jeden kontroluje pìt dalích) pak v
jednotlivých kontrolovaných automatech budeme volat funkci ReKontrolaSpojeni s
parametrem Re postupnì 1..5. Funkce ReKontrolaSpojení vrací promìnnou typu byte a z
ní jsou vyuity pouze dva nejnií bity. Nejnií (?0) urèuje okamik zápisu do síové
promìnné, bit (?1) signalizuje poruchu komunikace s kontrolujícím automatem. V
uvedeném pøíkladu volání je jím rozsvìcována kontrolka "Alarm" na automatu (napø.
MPC301).
Parametr zatlumení urèuje dobu, kterou KontrolaSpojení "èeká" na odpovìï
kontrolovaného automatu. Ve funkci ReKontrolaSpojeni je to maximální doba, do které
musí být automat opìtovnì kontrolován, jinak funkce vyhlásí poruchu. Proto parametr
zatlumení by mìl být u této funkce nìkolikrát vìtí ne u funkce KontrolaSpojeni podle
poètu kontrolovaných automatù.
Volání fce MaRKontrolaSpojeni:
6WDFN:>$GU3DU@ '
LI0D5.RQWUROD6SRMHQL $GU3RU$GU3DU WKHQ' 6WDFN:>$GU3DU@

Volání fce MaRReKontrolaSpojeni:
YDUE\WH3RP
6WDFN:>$GU3DU@ '
3RP 0D55H.RQWUROD6SRMHQL 5H$GU3DU 
LI3RP"WKHQ' 6WDFN:>$GU3DU@
< 3RP"
SLSRMHQtVLJQDOL]DFHFK\E\VSRMHQt
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MaRKO, MaRKOReset, MaRKOInfoReset
mnohoúèelový klopný obvod (KO)

IXQFWLRQELW0D5.2 ELW9VWXSZRUG$GU3DU
VXEURXWLQH0D5.25HVHW ELW6WDYZRUG$GU3DU
VXEURXWLQH0D5.2,QIR5HVHW ZRUG$GU3DU

Struktura pracovního bloku dat :
celková délka pracovního bloku (x WORD) :
identifikátor

5

význam

typ adresa

vstup KO, shodný s parametrem Vstup
funkce MaRKO

bit

0?0

MaRKOInfo

info- sledování funkce

W

4

MaRKOVystup

výstup KO, shodný s návratovou hodnotou
funkce MaRKO

bit

0?1

MaRKOChod

signalizuje èinnost KO

bit

0?15

MaRKOToff

interval Toff v nastavených jednotkách

W

1

MaRKOTon

interval Ton v nastavených jednotkách

W

2

MaRKOHrana

reagovat na nábìnou hranu

bit

0?2

MaRKOOnOff

výstupní signál typu Ton-Toff (jinak Toff-Ton)

bit

0?3

MaRKO10ms

èasová jednotka 10ms

bit

0?4

MaRKOsec

èasová jednotka 1s (jinak 1 min)

bit

0?5

MaRKOToffA

specifikace reakce A na podnìt po dobu Toff

bit

0?6

MaRKOToffB

specifikace reakce B na podnìt po dobu Toff

bit

0?7

MaRKOTonA

specifikace reakce A na podnìt po dobu Ton

bit

0?8

MaRKOTonB

specifikace reakce B na podnìt po dobu Ton

bit

0?9

MaRKODelicka

funkce dìlièky (jinak KO)

bit

0?10

vnitøní stavy

W

3

vstupy
MaRKOVstup

výstupy

parametry

Poznámka:Údaje v závorkách znaèí funkci pøi nulovém bitovém parametru.
MaRKO
Prvním parametrem funkce je vstup typu bit. Funkce jej ihned po zavolání zapíe
jako MaRKOVstup. Podobnì výstupní bit, který funkce vrací, je právì bit MaRKOVystup.
Pro správnou funkci KO je nutné funkci MaRKO volat se stejnou AdrPar právì
(resp.nejvýe) jednou bìhem programové smyèky. Je-li tøeba na dalích místech
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programu zjiovat stav KO doporuèuji funkci MaRPrectiParBit(AdrPar, MaRKOVystup).
Funkci lze také volat jako proceduru tj. není tøeba vyuít hodnotu, kterou vrací. Proto je
napøíklad moné na zaèátku hlavní smyèky zavolat vechny pouité KO a na jejich stav se
dotazovat kdekoli v programu pomocí zmínìné funkce MaRPrectiParBit. Takové pouití má
nevýhodu v èasové nároènosti, nebo program musí "obslouit" i ty KO, které tøeba právì
nepotøebuje. Dalí nevýhodou je nemonost vyuít smysluplnì výstup MaRKOInfo. Funkce
samozøejmì negeneruje ádné poruchy, AdrPar je dle ji ustálených zvyklostí adresa v
zásobníku, od které zaèínají parametry rutiny.
Druhým výstupem je MaRKOChod. Je-li tento výstup aktivní, pak KO pracuje tj.
generuje odezvu na pøedcházející vstupní signál (podnìt). Popis analogového výstupu
MaRKOInfo bude a na konci této kapitoly.
Analogové parametry MaRKOToff a MaRKOTon urèují dobu výstupního signálu
na úrovni ON a OFF. Jednotku tohoto intervalu specifikují bity MaRKO10ms a MaRKOSec.
Tìmito parametry lze zvolit jednotku 0,01 s, 1s nebo 1min. Pøesnost výstupního signálu je
daná i pouitou jednotkou tj. interval 1min s vyuitím jednotky 0,01 s bude reprezentován
hodnotou 6000, s vyuitím jednotky 1s bude reprezentován hodnotou 60 a nebo nakonec s
vyuitím jednotky 1min bude reprezentován hodnotou 1. Podle toho také bude vypadat
pøesnost. V prvním pøípadì bude chyba generovaného intervalu dána rychlostí automatu
tj. bude mení ne 0,1s. Ve druhém pøípadu bude chyba mení ne 1s. Ve tøetím bude
logicky chyba mení ne 1min. To se týká jen první èásti generovaného impulsu. To je
dáno tím, e pro èasování s jednotkou 1min vyuívá procedura reálný èas automatu resp.
èasování probìhne vdy pøi second=0. Pøesnìji øeèeno pro èasování v reimu 0,01s je
vyuit systémový èasovaè T7, pro èasování v reimu sekund je vyuita ji døíve popsaná
knihovní promìnná MaR_sec a pro èasování v reimu minut je navíc vyuita konstrukce if
second=0.
Parametr MaRKOHrana specifikuje podnìt, na který KO reaguje. Je-li true, pak
podnìtem pro KO bude jen nábìná hrana vstupního signálu. Je-li false, pak podnìtem pro
KO bude úroveò true vstupního signálu. Pokud KO obdrí podnìt bìhem doby chodu KO,
pak se bude chovat podle parametrù MaRKOToffA, MaRKOToffB, MaRKOTonA a
MaRKOTonB (viz dále).
Parametr MaRKOOnOff urèuje zda výstupní signál bude zaèínat aktivním stavem
tj. Ton. Je-li false, odezva zaèíná signálem 0 po dobu danou parametrem Toff.
Parametry MaRKO10ms a MaRKOSec urèují jednotku èasování (viz výe). Je-li
MaRKO10ms true, pak parametr se MaRKOSec ji neuplatní a jednotka èasování bude
0,01s.
Parametry MaRKOToffA a MaRKOToffB se vztahují k intervalu Toff. Urèují zda a
jak má KO reagovat na nový podnìt v dobì, kdy KO pracuje a je v intervalu Toff (výstup
KO=false). Je-li MaRKOToffA true a MaRKOToffB false, pak KO bude tyto podnìty bìhem
intervalu Toff ignorovat. Pøi nastavení MaRKOToffA true a MaRKOToffB =true zpùsobí
nový podnìt ukonèení èinnosti KO (výstup bude vynulován a chod KO zastaven). Je-li
MaRKOToffA false a MaRKOToffB true, KO bude pøíchodem nového podnìtu resetován tj.
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bude posunut do stavu, jako kdyby byl právì sputìn. Hodnota na výstupu bude
nastavena na MaRKOOnOff. Budeli MaRKOToffA false a MaRKOToffB =false, pak bude
"setován" tj. bude posunut na rozmezí intervalù Ton a Toff. Hodnota na výstupu bude
nastavena na MaRKOOnOff ´ (negace).
Parametry MaRKOTonA a MaRKOTonB mají stejný význam jako parametry
MaRKOToffA a MaRKOToffB, ale vztahují se k intervalu Ton.
Dalím parametrem je MaRKODelicka. Je-li true pak se rutina MaRKO chová
jako klopný obvod. Je-li false, bude se rutina chovat jako dìlièka. Parametr MaRKOTon
nemá v tomto reimu ádný význam. Parametr MaRKOToff urèuje pomìr dìlení (1:
MaRKOToff) bude-li napø. MaRKOToff =1, pak výstup na kadý podnìt zmìní svùj stav.
Bude-li MaRKOToff =10, pak výstup zmìní svùj stav pøi kadém desátém podnìtu.
Analogový výstup MaRKOInfo se uplatní pouze v reimu KO. Rutina MaRKO
sama sleduje prùbìh vlastní èinnosti a do této promìnné ukládá nejvyí dobu od
pøedpokládané inicializace KO do posledního volání pøísluné rutiny KO. Inicializací se v
tomto pøípadì rozumí resetování, sputìní (pøi setování KO bude do této promìnné
zapoèítán "ji uplynulý" èas chodu KO). Tato informace mùe být velmi uiteèná pro
nastavení èasových konstant KO. Jako pøíklad uvedu kontrolu správného chodu zaøízení.
KO pouiji pro kontrolu na sebe navazujících událostí. Pro nastavení èasových parametrù
KO mohu pouít právì analogový výstup "info", který v daném pøípadì ukazuje jak blízko
byl havarijní stav (resp. kam se a KO dopracoval). To umoní najít slabá místa systému
resp. optimalizovat èasové konstanty. Pro urèité pøípady si dovedu pøedstavit i systém,
který si nìkteré své konstanty "umí" nastavit sám.
Pro lepí pøedstavu funkci celé rutiny jetì upøesním. Rutina napøed vyhodnotí
vstupní signál tj. jestli podle daných parametrù má jeho úroveò charakter podnìtu pro KO.
Dále je pøípadný podnìt vyhodnocen a podle dalích parametrù a stavù KO je realizována
poadovaná reakce. Nakonec se v rutinì zajistí bìný chod KO tj. vyhodnotí se vlastní
èasování v závislosti na parametrech KO. Tento odstavec mùe být dùleitý pøi øeení
mezních stavù. Napø. pøi následujícím nastavení :
promìnná na adrese AdrPar= 0x1168 (výraz nahrazuje nastaveni vech
digitálních parametrù na adrese adrPar), MaRKOTon=5, MaRKOToff=0, MaRKOVstup=1
bude výstup vdy 5sekund true a pak na jeden prùchod pgm. smyèky false.
Pouití takového KO je velmi iroké. Myslím, e vechny kombinace parametrù a
pøípadného dalího propojení vstupu s výstupy se dají jen obtínì promyslet. Aby bylo
moností jetì více, je do knihovny zabudovaná procedura MaRKOReset.
MaRKOReset
Má obdobné parametry jako rutina MaRKO. První parametr je typu bit a urèuje
nastavení vnitøního stavu rutiny (druhý parametr je obvyklý AdrPar). Tento stav má
význam hodnoty vstupu pøi minulém volání rutiny MaRKO. Pokud je KO nastaven tak, aby
reagoval na nábìnou hranu vstupu, je moné tímto bitem ovlivnit prùbìh reakce KO pøi
prvním volání následujícím po MaRKOReset. Nastavím-li toti tento vnitøní stav na
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hodnotu true a budu-li pak volat rutinu MaRKO se vstupem true, nebude tento stav
vyhodnocen jako nábìná hrana a KO nebude reagovat. Rutina MaRKOReset dále zastaví
chod KO a vynuluje jeho výstup. Pouití je napøíklad pro inicializaci KO pøi øízení rùzných
automatizaèních úloh v souvislosti s vyuitím stavového øízení zejména pak pøi pouití
konstrukce switch...case...case...end.
MaRKOInfoReset
Poslední navazující procedurou je MaRKOInfoReset. Jediným parametrem je
adresa, od které zaèínají parametry KO. Volání této rutiny vynuluje promìnnou "info". Její
pouití je zøejmé.

MaRTiskTep
Zobrazení teploty
VXEURXWLQH0D57LVN7HS ZRUGWHS 

Teplota je reprezentována hodnotou v desetinách Kelvina. Funkce tiskne takto
reprezentovanou hodnotu v parametru tep ve formátu desetinného èísla ve stupních
Celsia. Takto pracuje pouze pokud 110<tep<=10000. Je-li tep<111, vytiskne se " VYP".
To je vhodné napø. pøi tisku ádané hodnoty okruhu UT vypoètené ji popsanou
funkcí MaRVypoctiEkv. Je-li okruh vypnutý, funkce vrací 0 a tiskne se automaticky " VYP".

MaRTiskCas
Tisk èasových údajù
VXEURXWLQH0D57LVN&DV ZRUGFDV 

Èas bývá uvnitø knihovních funkcí (napø. v profilech) interpretován jako minuta
daného dne tj. hodnota 720 znamená 720. minutu dne, tj. èas 12:00. Parametrem této
funkce je právì èas ve formátu minuty dne. Od nastavené pozice (POSITION) se na displej
vytiskne èas ve formátu hodiny:minuty.

MaREditCas
Editor hodnot èasu
VXEURXWLQH0D5(GLW&DV YDUZRUGLRGDWDLQWPD[



Umoòuje, podobnì jako funkce MeEdit z knihovny MenuLIB, komfortní editaci
promìnné "iodata" a do omezení daného druhým parametrem. Èas v editované promìnné
má formát èasu (viz výe popsaný formát typu minuta dne), ale vlastní editace je na
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displeji zobrazena ve formátu hodiny:minuty. Omezení v parametru max je ale pro
pøehlednost ve formátu Hodiny*100+Minuty. Pro omezení editovaného èasu napø. do
23:00 bude parametr max=2300. Editovaná hodnota tak bude nejvýe 1380. Parametr max
byl vlastnì zabudován jen proto, aby umonil editaci v rozmezí 0:00 a 23:59 nebo
volitelnì 0:00 a 24:00.

MaREditTep
Editor hodnot teploty
VXEURXWLQH0D5(GLW7HS YDUZRUGLRGDWDLQWPLQLQWPD[



Podobnì jako pøedchozí editor i tento umoòuje komfortní editaci promìnné
"iodata" v mezích daných parametry. Teplota v editované promìnné má formát desetiny
Kelvina, ale tiskne se a edituje v destinách Celsia.

MaRTiskDatum
Zobrazení data
VXEURXWLQH0D57LVN'DWXP ZRUGGDWXP 

Vytiskne od nastavené POSTION datum ve formátu den.mìsíc. Promìnná
datum je ve formátu den*100+mìsíc. Je-li datum >3112 , tiskne pouze mezery.

MaRMaxOf
Výbìr maximální hodnoty
IXQFWLRQZRUG0D50D[2I ZRUG$%&'



Vrací nejvyí z èísel A,B,C,D. Funkci lze volat i s niím poètem argumentù.

MaRMinOf
Výbìr minimální hodnoty
IXQFWLRQZRUG0D50LQ2I ZRUG$%&'



Vrací nejnií z èísel A,B,C,D. Funkci lze volat i s niím poètem argumentù.
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MaRMaxSel
Selektivní výbìr max. hodnoty
Procedura vybírá maximální hodnotu selektivnì z osmi analogových vstupù a
nabízí vybrané bitové operace s digitálními vstupy
6XEURXWLQH0D50D[6HO ZRUG$GU3DU 

Struktura pracovního bloku dat :
celková délka pracovního bloku (x WORD) :
identifikátor

14

význam

typ adresa

MaRMaSelAI0

analogový vstup 0

W

2

MaRMaSelAI1..7

analogový vstup 1..7

W

3..9

MaRMaSelDI0

digitální vstup 0

bit

1?2

MaRMaSelDI1..7

digitální vstup 1..7

bit

1?3..
1?9

MaRMaxSelDI03

povolení ètveøice vstupù DI0..DI3

bit

1?0

MaRMaxSelDI47

povolení ètveøice vstupù DI4..DI7

bit

1?1

MaRMaxSelOut

analogový výstup

W

12

MaRMaxSel0or7

logická operace or provedená se vstupy0..7

bit

0?8

MaRMaxSel0and7

logická operace and provedená se vstupy0..7

bit

0?9

MaRMaxSel0or3

logická operace or provedená se vstupy0..3

bit

0?12

MaRMaxSel4or7

logická operace or provedená se vstupy4..7

bit

0?14

MaRMaxSel0and3

logická operace and provedená se vstupy0..3

bit

0?13

MaRMaxSel4and7

logická operace and provedená se vstupy4..7

bit

0?15

MaRMaxSel0or3and4or7

logická operace or - and - or

bit

0?10

MaRMaxSel0and3or4and7

logická operace and - or - and

bit

0?11

MaRMaxSelChod

logická operace Out>Min

bit

1?10

MaRMaxSelMin

minimální hodnota výstupu

W

11

MaRMaxSelMax

maximální hodnota výstupu

W

13

vstupy

výstupy

parametry

Popis funkce:
Procedura postupnì porovnává vybrané analogové vstupy a hledá maximum.
Aby byl daný analogový vstup pouit ve výbìru, musí mít nastavený pøísluný digitální
vstup i pøísluný multiplikovaný digitální vstup. Pokud je výstup MaRMaxSelOut vìtí ne
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parametr MaRMaxSelMin, procedura nahodí výstup MaRMaxSelChod. Navíc je k dispozici
sada logických výstupù - operací s digitálními vstupy rutiny. Napø:
MaRMaxSel0or3= (DI0 or DI1 or DI2 or DI3) and DI03
MaRMaxSelMin a MaRMaxSelMax jsou mezní hodnoty analogového výstupu
procedury. MaRMaxSelMax mùe být nejvýe 32767. Tzn. nejvyí bit není v porovnávání
ani v omezení pouit (nejvyím bitem je v knihovnì signalizována chyba èidla a proto není
ádoucí jej porovnávat).
Pouití: procedura je vhodná napø. pro výpoèet ádané teploty primárního
okruhu kotelny ze ádaných teplot sekundárních okruhù. Nejvìtí uplatnìní ale najde
procedura v novém excelovském prostøedí StudioMaR pro tvorbu projektù. Tam umoní
standardním zpùsobem propojit nìkteré okruhy a pøípadnì vytvoøit uivatelské logické
vazby pro konkrétní aplikaci nezbytné.
Pozn. Vechny vstupy lze i v tomto pøípadì pouít jako pevné parametry (jako u
MaRSelector).
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MaREX05Info, MaREX05Zad
Funkce podporují spolupráci mezi MPC a periferiemi EX05
)XQFWLRQELW0D5(;,QIR ZRUG$GU3DU,QIR 
)XQFWLRQZRUG0D5(;,QIR ZRUG$GU3DU 
)XQFWLRQELW0D5(;=DG ZRUG$GU3DU=DG 
)XQFWLRQZRUG0D5(;=DG ZRUG$GU3DU

Funkce jsou pøetíené, parametr "AdrPar" je adresa pracovního bloku dat, "Info"
je síová promìnná nesoucí tzv. informaèní pole a "Zad" je síová promìnná nesoucí
ádanou hodnotu. Pracovní blok je pro výe uvedené funkce spoleèný.
Struktura pracovního bloku dat :
celková délka pracovního bloku (x WORD) :
identifikátor

6

význam

typ adresa

MaREX05Stav

Info- stav

B

1(L)

MaREX05Prog

Info- program

B

1(H)

MaREX05Vent

Info- ventilátor

B

2(L)

MaREX05Vyk

Info- výkon

B

2(H)

MaREX05Zadana

ádaná hodnota (formát celé èíslo)

W

5

MaREX05TepZad

ádaná teplota (formát teplota)

W

5

MaREX05Chlazeni

Info- chlazení

bit

3?3

MaREX05Man

Info- Man/Aut

bit

3?0

MaREX05Topeni

Info- topení

bit

3?2

MaREX05Obs

Info- obsazenost

bit

3?1

MaRPIDD

parametr D (0,01)

W

4

MaRPIDP

parametr P (0,01)

W

6

MaRPIDI

parametr I (0,01)

W

5

MaRPIDT

parametr T- perioda (s)

W

7

MaRPIDN

parametr N- necitlivost (0,1s resp. 0,1% )

W

8

MaRPIDSuma

vnitøní stav

W

12

vstupy - výstupy

parametry

Popis funkce:
Popisované funkce tvoøí podporu k periférii EX05. Periférie EX05 má kromì
výhradnì výstupních registrù dva vstupnì-výstupní. Tyto registry je moné napojit na
síové promìnné a z nich je moné v MPC pøebírat data nastavená na periferii a nebo
naopak v MPC je moné nastavit tyto promìnné na aktuálnì poadované hodnoty. Síové
promìnné nelze pøedávat do editaèních procedur odkazem a editace hodnot mùe být
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poadována jak z periférie tak i z automatu. Funkce MaREX05 a jejich datový blok tedy
slouí jako jakési rozhraní, které umoní editovat stavy a ádané hodnoty standardními
nástroji v menu automatu a souèasnì systém akceptuje i zmìnu parametrù pøímo na
periférii. Ve uvidíme na pøíkladu:
3HULIpULL(;SLSRMtPHSRPRFtVt"RYêFKSURP QQêFK
'7HS=DG'HILQLFHSRXåLWêFKVt"RYêFKSURP QQêFK YSURMHNWX 
',QIR
&RQVW(; GHNODUDFHGDWRYpKREORNX
LI0D5(;=DG (;7HS=DG WKHQ7HS=DG 0D5(;=DG (; 
LI0D5(;,QIR (;,QIR WKHQ,QIR 0D5(;,QIR (;

Obì funkce jsou pøetíené, funkce které vracejí bit (pouité v podmínkové èásti)
vracejí povolení zápisu do pøísluné síové promìnné. Funkce které vracejí word ji
generují zapisovaná data do síové promìnné. Na tento program mùeme nyní navázat
standardnì-editaèními øádky v menu:
,I0H/LQH =DGDQDWHS WKHQ0D5(GLW3DU (;0D5(;7HS=DG 
,I0H/LQH 7RSHQL WKHQ0D5(GLW3DU (;0D5(;7RSHQL 

Samozøejmì je v pøípadì potøeby moné pouít i dalí spojovací funkce.
ádanou hodnotu je moné zobrazovat jako teplotu (identifikátor MaREX05TepZad) nebo
jako èíslo (identifikátor MaREX05Zadana). To je v souladu s monostmi volby zobrazení na
displeji periférie EX05.
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MaRUzivatel
Zpracování uivatelsky definovaných poruch
Tato procedura je urèena zejména pro pouití ve StudioMaR. Nemá ádnou
výkonnou èást- umí pouze zpracovat uivatelsky definované poruchy a vygeneruje poruchové slovo. První tøi poruchové stavy lze realizovat jak digitálním
vstupem, tak i teplomìrným vstupem (pøi standardním pouití MaRZpracujTep).
Zbývající stavy mají pouze digitální vstup.
6XEURXWLQH0D58]LYDWHO ZRUG$GU3RU$GU3DU 

Struktura pracovního bloku dat :
celková délka pracovního bloku (x WORD) :
identifikátor

4

význam

typ adresa

MaRUzivatelCidloA

analogový vstup 0.poruchy

W

1

MaRUzivatelCidloB

analogový vstup 1.poruchy

W

2

MaRUzivatelCidloC

analogový vstup 2.poruchy

W

3

MaRUzivatelPor0

digitální vstup 0. poruchy

bit

1?15

MaRUzivatelPor1

digitální vstup 1. poruchy

bit

2?15

MaRUzivatelPor2

digitální vstup 2. poruchy

bit

3?15

MaRUzivatelPor3..11

digitální vstup 3. .. 11. poruchy

bit

0?3..
0?11

vstupy

Poruchové slovo na adrese AdrPor :
celkový poèet poruchových slov (x 2 x WORD) :

1

porucha od:

typ adresa

uivatelská porucha 0 .. 11

bit
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MaRNTlacitko
Dvoj- nebo trojtlaèítko
Øeí typicky funkci dvoj nebo trojtlaèítka (má max. 16 vstupù tzn. umí maximálnì 16-tlaèítko). Vstup, který sepne, urèuje stav výstupu a do sepnutí jiného
pøipojeného vstupu.
6XEURXWLQH0D517ODFLWNR ZRUG$GU3DU 

Struktura pracovního bloku dat :
celková délka pracovního bloku (x WORD) :
identifikátor

3

význam

typ adresa

MaRNTlacitkoDI0

0. vstup n-tlaèítka

bit

0?0

MaRNTlacitkoDI1..15

1. ..15. vstup n-tlaèítka

bit

0?1..
0?15

MaRNTlacitkoDO0

0. výstup n-tlaèítka

bit

2?0

MaRNTlacitkoDO1..15

1. ..15. výstup n-tlaèítka

bit

2?1..
2?15

vstupy

výstupy

Popis funkce:
Parametry procedura ádné nemá - kolik vstupù je pøipojeno, tolik jich je
funkèních. Procedura vyhodnocuje zmìnu vstupù a vdy poslední zmìna (z 0 do 1) urèuje
sepnutí pøísluného výstupu. Procedura je odolná proti trvalému sepnutí nìkterého ze
vstupù (n-tlaèítko nelze v nìjakém stavu "zablokovat sirkou"). Pøi souèasném stisknutí více
vstupù najednou se i na výstupu objeví více souèasnì sepnutých výstupù. Stisknutí
tlaèítek vak musí probìhnout zcela soubìnì. Po opakovaném stisknutí jakéhokoli tlaèítka
pøejde ji výstup do standardního módu. V pøípadech, kdy je tento jev neádoucí, musí jej
programátor oetøit jednoduchým kódem. Pro dvojtlaèítko napø:
,I0D53UHFWL3DU%LW 17ODF0D517ODFLWNR'2 DQG0D53UHFWL3DU%LW 17ODF
0D517ODFLWNR'2 WKHQ0D5=DSLV3DU%LW 17ODF0D517ODFLWNR'2 
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MaRTlumeniPor
Zpracování signálu "chod" obecného zaøízení a vygenerování poruchy
6XEURXWLQH0D57OXPHQL3RU ZRUG$GU3DU 

Struktura pracovního bloku dat :
celková délka pracovního bloku (x WORD) :
identifikátor

3

význam

typ adresa

MaRTlumeniPorSigChod

signál chod zaøízení

bit

0?0

MaRTlumeniPorPozChod

poadavek na chod

bit

0?1

porucha (NO)

bit

0?2

MaRTlumeniPorBlokovatPor

blokování poruchy

bit

0?8

MaRTlumeniPorInterval

doba zatlumení vyhláení poruchy (s)

W

1

vstupy

výstupy
MaRTlumeniPorPor

parametry

Podrobný popis:
Procedura vyhodnocuje souhlasný stav obou vstupù. Pokud je stav rozdílný,
generuje po uplynutí doby nastavené parametrem "MaRTlumeniPorInterval" na výstupu
poruchu (NO). Tuto poruchu je moné dále zpracovat tj. pøipojit ji pøímo jako vstup
procedury typu MaRUzivatel nebo je moné ji pøipojit do pùvodní øídící procedury daného
okruhu (tam je vìtinou oèekáván signál NC- je tedy zapotøebí pøipojit inverznì).
Pøíklad: U okruhu UT není k dispozici signál - kontrolní kontakt jistièe èerpadla
(NC), ale je k dispozici signál chod èerpadla (odvozen od pøítomnosti fáze za stykaèem
èerpadla). Takový signál neumí procedura UT pøímo zpracovat. Pouijeme proceduru
"MaRTlumeniPor", kde pøipojíme na vstupy:
MaRTlumeniPorSigChod
signál chod èerpadla
MaRTlumeniPorPozChod
výstup procedury UT- MaRUTCerpadlo
Výstup procedury "MaRTlumeniPorPor" potom mùeme inverznì pøipojit do
procedury UT na vstup "MaRUTJistic". Porucha nesepnutí obvodu stykaèe pak bude
logicky vyhodnocena jako chyba jistièe èerpadla okruhu UT.
Uvedený pøíklad má vak v sobì úskalí: pokud bude skuteènì v obvodu chybatj. po sepnutí výstupu automatu nedorazí fáze na svorku èerpadla, bude po uplynutí
nastaveného intervalu vyhláena porucha, ta- jsa zavedena do procedury UT zpùsobí
zruení poadavku na chod èerpadla a následkem toho odpadne i porucha obvodu. Aby
nedolo k tomuto cyklu, je nutné v parametrech procedury "MaRTlumeniPor" nastavit
parametr "MaRTlumeniPorBlokovatPor". Ten zpùsobí, e vyhláená porucha ji zùstane
zablokována. Odblokovat poruchu je pak moné standardnì systémovým bitem knihovny
MaR_Deblok.
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5.

Parametrizace

Vechny pracovní bloky dat (a té kalendáøe, profily a poruchová slova) se
vemi potøebnými parametry jsou uloeny v zásobníku. Je tedy potøebné nìjakým
pøehledným zpùsobem ve naparametrizovat. To znamená vytvoøit tabulku, která bude
obsahovat vechny pouité parametry a tuto tabulku pak zapsat do zásobníku automatu.
Proto je tu aplikace Stack1000.xls. Je to aplikace pro MS Excel, která umoní
snadno provést vechny výe uvedené operace a navíc dokáe i vyèíst data ze zásobníku
automatu zpìt do tabulky. Aplikace se jmenuje Stack1000, protoe pracuje s tabulkou
velikosti 1000 (100x10) WORD. Pro odliení novìjích verzí index 1000 postupnì
zvyujeme, ale základní vlastnost tj. práce s 1000 polokami zásobníku zùstává.
Aby aplikace správnì fungovala, je tøeba mít nainstalovanou sadu MS Office pro
WindowsXP (nebo alespoò samotný MS Excel). Bohuel starí verze Excelu nepodporují
vechny funkce, které tato aplikace pouívá. V programu Excel je nutné nastavit úroveò
zabezpeèení na "støední" a pøi sputìní aplikace povolit makra. Nakonec pro komunikaci s
automatem je tøeba spustit DDE server PESdde (pøi sputìní prostøedí StudioWin je server
sputìn automaticky).
Vlastní aplikace má celkem 17 listù. Výjimeèný je první list ("Zásobník"). Ten
obsahuje právì onu ji zmiòovanou tabulku 1000xWORD. Pomocí této tabulky
"komunikuje" MS Excel s automatem. Zde je tøeba nastavit adresu automatu a specifikovat
umístìní (adresu v zásobníku) první poloky tabulky. Stiskem tlaèítek "PøeètiStack" nebo
"Zapi Stack" pak dojde k vlastní výmìnì dat mezi aplikací a automatem.
Pracovní bloky dat
Dalí listy ji obsahují pøísluné parametry. Listy jsou øazeny podle typu
regulaèních funkcí, které se jimi parametrizují. Na daném listu jsou vdy doporuèené
hodnoty a v informaèních oknech jsou vdy vypsány vechny parametry, které je nutné
nastavit. Tyto listy jsou vybaveny tlaèítkem "Kopíruj". Po jeho stisknutí dojde automaticky k
pøepsání parametrù pracovního bloku dat dané funkce do listu "Zásobník" od zvolené
adresy. Parametry se pøepíí do tabulky vèetnì barevného pozadí. To je jednak velmi
pøehledné (barvy pozadí parametrù souhlasí s barvami záloek jednotlivých listù, podle
barvy pozadí poznáme typ knihovní funkce která parametry vyuívá) a jednak bezpeèné
(pole parametrù je barevnì odlieno a pøi pøepisování ji jednou zapsaných hodnot na to
program upozoròuje). Výjimkou je parametrizace poruchových stavù (k tomu pozdìji).
Parametrizace tedy vypadá v praxi takto:
a) Nastavíme v listu "Zásobník" adresu automatu a umístìní poèátku tabulky v
zásobníku automatu.
b) Zvolíme typ knihovní funkce, tj. otevøeme pøísluný list.
c) Zkontrolujeme podle informaèních oken jednotlivé parametry pracovního bloku
dat a pøípadnì je upravíme.

112

MaR.LIB - knihovna pro tvorbu aplikací MaR, 07.2009,

113 stran

112

